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САВРЕМЕНА ГРОТЕСКА
О НАМА, ДАНАС И ОВДЕ

Ми ро слав Це ра Ми ха и ло вић, Дла ка на је зи ку, 
На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 2014. 

Пет на е ста књи га сти хо ва пе сни ка Ми ро сла ва Це ре Ми ха и ло ви ћа
(1955) осло вље на као Дла ка на је зи ку са сто ји се од че ти ри ци клу са, ко -
ји, упр кос то ме што на са др жај ној рав ни из гле да ју раз ли чи ти, ипак по -
се ду ју из ве стан за јед нич ки име ни тељ, пре по знат у пе сни ко вом и
на шем тре нут ку и вре ме ну од но сно у јед ном је ди ном жи во ту ко ји све
те же жи ви мо, и са чи јим окру же њем и ли ми ти ма ни ка ко не мо же мо
би ти за до вољ ни. Шта ви ше. 

Као кључ не и до ми нант не ре чи у нај но ви јој Ми ха и ло ви ће вој књи -
зи уоча ва мо до ма но ви ћев ске се ман тич ко-тран спа рент не то по ни ме
(Лип сан дри ја, Не ме сто, Не свр та), при ла го ђе не на шем тре нут ку, а, ина -
че, од ра ни је при сут не у ње го вом пе сни штву. И у на сло ви ма пе са ма и
књи га, чак. Њи хов ци ни зам и ни хи ли зам, и иро ни ја и гро те ска уз то,
и од ре ђу ју основ ни тон чи та ве књи ге и прет по ста вља ју њен са др жај. А
то је жи вот ов де и да нас, усло вљен дру штве ним окви ри ма и ра сту ћим
де фор ма ци ја ма, за јед нич ки го то во свим про сто ри ма и на ро ди ма да -
нас. На и ме, на си лан и из ну ђен пре о бра жај чо ве ка, под ути ца јем не -
вред но сног и обр ну то по ста вље ног си сте ма, је оп шта и не за др жи ва
опа сност, ко ја се оства ру је не са мо да нас и ов де. Да нас, не сна ђе ни  и
од ба че ни по је ди нац, ов де жи ви без над, без вред и страх од су тра, ко је
је го ре од да нас. Да кле, оса мље ник жи ви у бу дућ но сти ко ју оправ да но-
пе си ми стич ки пред ви ђа, ко ју на зи ре и слу ти. Сто га, ла мент и по вра так
у про шлост ни је ко ри стан, ни ти је по тре бан, и го то во да да нас не по -
сто ји. Да нас, ка ко је Ла кан об ја шња вао, окру же ни смо бе сми слом и



при ви дом. Ствар ност за ко ју ми сли мо да је ствар ност, уства ри је при -
вид ствар но сти од но сно ла жна ствар ност („ни је мо жда би ло ни тога ⁄
са мо привид ⁄ са мо фатаморгана ⁄ са свим из ве сна уобра зи ља“ – пе сма
„Гроб у ша ци“). И Каф ка је при па дао ег зи стен ци ја ли сти ма, па ни је чуд -
но што фраг мен ти пе сни ко вог и на шег тра ја ња све ви ше на ли ку ју на
пред ста ве мра ка, стра ха, је зе, ха о са и ап сур да из Каф ки них ро ма на, ко -
ји су нам из го ди не у го ди ну све бли жи и до ку чи ви ји, иако су нам, пре
са мо две-три де це ни је, де ло ва ли вр ло уда ље ни и ис кљу чи во као ства -
ра лач ка фик ци ја. Као и Ор ве ло ве апо ка лип тич ке ви зи је. Ме ђу тим.

Ми ха и ло ви ће ви не по сред ни, ис кре ни, ис по вед ни, убе дљи ви, на -
ра тив ни, не за грц ну ти и у мла зе ви ма ис пе ва ни фраг мен ти, уз то иро -
нич ни и јет ки, по вре ме но и па ро дич ни, по се ду ју пу ну кон тек сту ал ну
моћ фраг ме на та као пе снич ког по ступ ка, ко ји је све ак ту ел ни ји и при -
клад ни ји. На и ме, да нас фраг мен ти по себ но по ја ча ва ју не из бе жну ин -
тер ак ци ју чи та о ца и де ла (Сар тр). Пи сци се фраг мен ти ма и асо ција ци ја ма
на ста вља ју у чи та о ци ма и у ту ма чи ма, што је сам Ду шан Ма тић по твр -
ђи вао сво јим сти хо ви ма, а Јо ван Хри стић об ја шња вао у сво јим књи -
жев ним пред го во ри ма Ма ти ће вих пе снич ких књи га. Чак и она
Ин гар де но ва „ме ста нео д ре ђе но сти“, ма да она ни су ка рак те ри сти ка
пе сни штва Ми ха и ло ви ћа, мо гу се бр зо до ра зу ме ти и до сми сли ти од
стра не не стр пљи вих чи та ла ца на ду гом пу ту да до пру до по ру ка и зна -
че ња пе сни штва. Го то во да не ма дис тан це из ме ђу пе сме и ту ма ча, из -
ме ђу пе сни ка и чи та о ца. Не са мо да не по сто ји зна ча јан про стор
из ме ђу књи жев ног оства ре ња и ак тив ног чи та о ца, већ, овом при го -
дом, по сто ји нео би чан и пот пу но при ро дан спој и ди ја лог из ме ђу њих,
пре све га, због бли ско сти и за јед нич ко сти, ко ји по се ду је пе снич ки
текст од но сно ости хо тво ре ни пој мов но-мо тив ски ком плекс.

У за чет ном ци клу су нео бич ног на сло ва Ор �и на ци ја (са ауто по ет -
ским па са жи ма) пе сник Ми ха и ло вић ла мен ти ра над пе сни штвом, јер
је књи жев ност оче ки ва на као лу ка спа са и до бро вољ ног из гнан ства из
ствар но сти, али ко ја то у нас очи глед но ни је и не мо же би ти. Књи жев -
ност, умет ност уоп ште, треба да буде мо гућ ност по след ње од бра не, са
сво јом озбиљ ном, од го вор ном, с ме ром иза бра ном речи. Сто га нас пе -
сник, још јед ном, под се ћа шта би све по е зи ја и пе сма тре ба ле да зна че,
у би ло ка квим (не)усло ви ма и (не)пра ви ли ма, са уве ре њем и сна гом
да је у ста њу да све оне де ви ја ци је не до стој не чо ве ка укло ни или из ме -
ни („пе сма по сто ји да те пре не... ако је сте преживеће ⁄ а и ти за јед но с
њом... пе сма по сто ји из си ја сет дру гих разлога ⁄ од ко јих се је дан издваја
⁄ ⁄ нео п ход на је као осно ва за постављање ⁄ ко нач не ди јаг но зе... ка да се
зе мља ка да се на ро ди по гу бе“ – пе сма „По ла зна тач ка“). Ме ђу тим, да
ли је баш та ко. Пе сник Ми ха и ло вић нас ори ги нал но и убе дљи во уве -
ра ва у су прот но, на при мер, па ра диг ма тич ним и су ге стив ним син таг -
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ма ма: „пет па рач ке књи жи це“, „хар мо ни ја пра зног“, „ре цен зи је за не ко -
ли ко еври ћа“, „ис тра жи вач ки про ма ша ји“. Ста тус пе сни ка и пе сни -
штва, у уру ша ва њу све га, па и оно га што се не би сме ло уру ши ти, је
пре у зет од но сно пре ли вен из тран зи ци је и „агре сив не гло ба ли за ци је“:
„да нас на срећу ⁄ све је у зна ку белосветск е ⁄ све же уве зе не де мо кра ти -
је... буд не ор га не без бедности ⁄ за ме ни ле су елит не је ди ни це партија ⁄
спе ци јал ци не вла ди ног сект ора ⁄ снај пе ри сти ис тра жи вач ког но ви нар -
ства“ – пе сма „И ово ли ко је до ста“. 

На ред на два ци клу са – дру ги ма ти ћев ско-до ма но ви ћев ски осло -
вљен Та�ка ње у Не ме с�у и тре ћи ни хи ли стич ког име на С�а са не ма
до но се сво је вр стан кон траст. На јед ној оба ли су Лип сан дри ја, Не ме -
сто, Не свр та, „кра до на чел ни ци“. Број не су аутен тич не и по у зда не сли -
ке пе сни ко вог и на шег окру же ња и на о па ко по ста вље ног си сте ма
вред но сти („уса вр ше на је тех но ло ги ја беш ча шћа“, „све је илузија ⁄ све
ла га ри ја до лагарије ⁄ ап со лут но лу ди ло“, каф ки јан ски и ауто би о граф -
ски „про це си ко ји трају ⁄ су ђе ња без исхода ⁄ пре су де ко је то ни су“). Ту
су и ба ха ти и при ми тив ни пред став ни ци вла сти и мо ћи („на спла ву на
ко јем на ве че ординирају ⁄ по ли ти ча ри и старлете ⁄ естрад не и ине зве -
зде зга сле поготово ⁄ тај кун чи ћи ди ле ри и под во да чи“ – пе сма „Ам -
стер дам“) и њи хов од нос пре ма не моћ ном по је дин цу („власт ⁄ ко ја ме
раз вла чи кроз бла то и тр ње“) и пре ма на ро ду („ову све ти ну мо жеш
јахати ⁄ ли ку ју по ли тич ки лешинари ⁄ ли ку ју дро ље и шарлатани ⁄ ну ле
и ну ли це“ – пе сма „Даш ли жи во ти њи да про гле да“). Ту је и тре нут на
пред ста ва са мог на ро да („обе зглављен ⁄ стал но се слу ђу је на род“, „шта
ће му памћење ⁄ шта историја ⁄ шта се ћа ње... као да се све не ком дру гом
до га ђа“) и др жа ве („зе мља... ко ја кап по кап цу ри“). За тим, пред ста -
вљен је и по ку шај от по ра и бун та не моћ ног и збу ње ног на ро да осу ђе -
ног на не у спех („сре ћа не ста ну је овде ⁄ гр ми народ ⁄ на оне што га
обез ли чу ју и обе зумљују ⁄ обез до мљу ју и обе зумљују ⁄ на оне ду шу што
трују\ гр ми а тр чи“ – пе сма „Гра ђа за са вре ме ну гро те ску“). Ни су пре -
не брег ну ти ни све те жи за бо рав и за луд но бек ство од се бе („ко ров пре -
кри ва пра зне ку ће“). Из у зет на раз го вет но тран спа рент на, зна чењ ски
сли ко ви та и пре по зна тљи во то пла је, не том ци ти ра на, ан то ло гиј ска
пе сма иро нич ног име на „Гра ђа за са вре ме ну гро те ску“, чи ји нам по је ди -
ни сти хо ви за ли че на ис по вест или на огле да ње у огле да ло или у се бе:

бру ка је то и сра мо та
пред по том ци ма и пре ци ма
пред ку ћом што две ри нам рас кри љу је
пред лу жња ком – бо жић ним бад ња ком
пред ре ком и ли ва дом
пред шљи вом што му че ни цом нас со ко ли
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пред го лу бом и ше вом
пред со ко лом
што не сле ће на ра ме обез гла вље не тру пи не
пред пев цем ко ји у раз гра ђе ној авли ји
но во ју тро об зна њу је

Пе сни ко ву ре зиг на ци ју пре ма ла жи ма, беш ча шћу, од су ству сва ког
етич ког ко дек са, а на ро чи то пре ма да на шњем удво ри штву и пот чи ње но -
сти због че га ра ни је ро бо ва ње на ших пре да ка, ко ли ко год то зву ча ло као
не ло гич но и не мо гу ће, се до жи вља ва као ви те шки чин („Не ме сто до Не ме -
ста пра зни на до празнине ⁄ цр ни ло до цр ни ла до ни чег ни шта... не ма ту
негдашњег ⁄ го спод ског ма ни ра у робовању ⁄ уз ви ше но сти у чу ва њу образа
⁄ ха рач је харач ⁄ пре жа ли се де се так... та ко је срп ски домаћин ⁄ од оку па то -
ра ку по вао слободу ⁄ а шта је ово?“ – пе сма „Смер но гро бље“).

На су прот ном по лу од оп ште ва же ћег ал го рит ма ра са па, рас то ка и про па -
сти и по је дин ца и ко лек ти ва на ме ћу се љу бав (у дру гом ци клу су је то љу бав
уну ке1) и ду хов но2 (у тре ћем ци клу су, по себ но). Љу бав је је ди ни „от клон од от -
пад ни ка“ и „фа бри ке вир ту ел не ствар но сти“. По кре тач све га и све та („чу до
мало ⁄ ушу шка но у сно ве“). Мо гу ћа лу ка спа са од пре те ћих „бо ле шти на“.

За вр шни ци клус Гроб у ша ци сво јим на сло вом, већ, са оп шта ва свој
са др жај. Да кле, то је „суп тил на го спо ђа Смрт ⁄ жељ на да сва ко га
додирне ⁄ при бли жа ва се а не обавешт ава ⁄ не зво ни а ви ри кроз ка пи -
џик“ (пе сма „Ре кон струк ци ја сла га ли це“). Мо тив умор-ча са од но сно
бли скост бу ду ћег кра ја жи во та пе сник је ве што и са ме ром упо тре био
да још јед ном пред ста ви ње го во и на ше – ов де и да нас (“ни чег осим
цр них обла ка над ⁄  и цр них об ли ка по Неместу ⁄ осим цр ног ка ме на на
⁄  и још цр њег у гру ди ма“ – пе сма „Гроб у ша ци“), као и сво је Не ме сто
(„Не ме сто је... гро бље жи вих гро бље по крет них ле ше ва“ – пе сма „При -
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1 Нео бич на је и вр ло жи вах на ту ма чу на мет ну та асо ци ја ци ја из ме ђу, на пр ви по глед, на -
ив не ре че ни це пе сни ко ве уну ке: „не мој да ми га сиш дан!  ⁄ опо ми ње Ју сти на мајку  ⁄ кад год
по ку ша да спу сти ро лет не на про зо ре“ и Ге те о вог искре ног ва па ја: „Дај те ми све тло сти“,
ко ји ску па ве ро до стој но илу стру ју бит не бе ле ге по ну ђе ног нам да на шњег свет мра ка и бе -
сми сла, као и оног на су шног нам све та искон ске све тло сти и сло бо де. У ис тој пе сми „Бе -
ло ви де ло“, још јед но деч је пи та ње: „где ће нам ду ша“ асо ци ра и на ста тус фа у стов ских
ду ша, сву да око нас.
2 Иако је пе сник Ми ха и ло вић све стан зна ча ја тра ди ци је, про шло сти, осо би то уло ге Цр кве,
нео бич но је ње го во ис по вед но и из ну ђе но уве ре ње из гу бље ног од ба че ни ка у је ди ни мо гу -
ћи пут ка спа се њу и бек ству (у „из гу бљен жи вот“ ко ји те „пот пу но ис пу ња ва“ и „до кра ја
осми шља ва“), ко ји је, пре све га, од раз не мо ћи да се од у пре све ту бе за ко ња, ха о са, ап сур да
и сва ка квог гре ха, што се на ро чи то очи ту је у пе сми иро нич ног име на „Ка да бих имао пе -
тљу“: „ка да бих имао пе тљу оти шао бих у калуђере  ⁄ да се од мак нем од све га... као са свим
нов да кре нем ис по чет ка... да по чи стим тра го ве нечастивог  ⁄ да одах нем ду ши да лак не да
је спасим\ да се по но во ро дим да прх нем сло бо дан“. 



род но пра во“), али и пи та ње сми сла жи во та („све у шта сам ве ро вао
рас пр ши ло се ⁄ мо гу ће да ни је ни постојало ⁄ да ми се са мо чи ни ло да
постоји⁄ као сли ка или има ги на ци ја“ – пе сма „Гроб у ша ци“). Шта ви -
ше, пе сник под се ћа да је смрт при род на по ја ва, по го то во у те скоб ној
си ту а ци ји ка да жи вот ни је ни мо гао би ти про жи вљен („онај ко не зна
за гра ни це... за пра во је без на де жно ограничен ⁄ тај не ма ни лик ни
облик ⁄ по сто ји са мо на ду ва на пра зни на“ – пе сма „Ме сто у Не ме сту“,
„ка да ви ше не препознајеш ⁄ ни оног у огледалу ⁄⁄ оног се бе ни ту ви ше
не на ла зиш“ – пе сма „Из ла зак из игре“). По себ ност овог ци клу са је и
пе сни ко во сми ре но „под вла че ње цр те“ што је омо гу ћи ло на ста нак
број них не на ме тљи вих гном ских сти хо ва.

Очи то је, до су ђе но нам окру же ње не са мо да оне мо гу ћа ва оства ри -
ва ње сно ва и пра ва по је дин ца на сно ве, већ ни је у ста њу да оси гу ра ни
при сто јан жи вот. Мо же мо за ми сли ти ап сурд ност по зи ва ња на про ми -
сли Ан дреа Жи да и ње го вих след бе ни ка на „до бро вољ но жр тво ва ње“
од пре све га не ко ли ко де це ни ја. Ка ко ли да нас зву чи већ за бо ра вље на
Пин да ро ва мак си ма: „Чо ве че, буди ⁄ по ста ни оно што си“. 

За то, ка да се про чи та Ми ха и ло ви ће ва „са вре ме на гро те ска“ о на ма,
ов де и да нас, на ме ће се за кљу чак да упра во по е зи ја, ко ли ко год то не -
ве ро ват но из гле да ло, иако не моћ на и у ста њу при вид ног од у ми ра ња,
мо же да ти се би за пра во (а ко би дру ги) да пред ста ви свој ра зло жни от -
пор по сто је ћим, бе сми сле ним и по ни жа ва ју ћим да то сти ма, јер она
(по е зи ја), од у век је и би ла гро мо гла сна, упор на, су ге стив на и гор ко
опо ми њу ћа, а уз то искре на и (ауто)кри тич на, исто вре ме но. Упра во
та ква је, вред на и по треб на нам књи га кри тич ких ста во ва и пе са ма
Дла ка на је зи ку Ми ро сла ва Це ре Ми ха и ло ви ћа, ко ја по твр ђу је Син ге -
ро ву, и не са мо ње го ву, по у зда ну им пре си ју о по сле дич ној дис про пор -
ци ји и уда ља ва њу из ме ђу тех но ло шког про гре са и мо рал не еро зи је,
ко ји ни су ви ше про блем по је дин ца, већ су пла не тар на по ја ва.

И на кра ју, за рад исти не, мо ра се за кљу чи ти да је Ми ха и ло ви ће ва
нај но ви ја књи га пе са ма, ка ко је пе сник у јед ном ин тер вјуу по ја снио,
„на ста ла не тек као пу ка од бра на од ово га ужа са сва ко дне ви це, већ као
ва пај и као крик, као по след њи тр зај пред не чим од че га нам не ма спа -
са и че му ле ка не ма!“ Ви дан је и „пе сни ков на пор да сли ку егзстен ци -
јал ног ко лап са не сер ви ра ис кљу чи во из анк си о зне пер спек ти ве
је дин ке, од но сно, лир ског су бјек та, ко ја уме ла то или не, има ла сна ге
или не, мо ра на ћи на чи на да пре жи ви!“. Тај удес по је дин ца, не моћ ног
да ишта учи ни, ина че, пе сни ка Ми ро сла ва Це ру Ми ха и ло ви ћа оп се да
још од ње го вог пе снич ког пр вен ца Тр чи на ро� (1983), до пу ње ног, из -
ме ње ног и об ја вље ног то ком 2013. го ди не под истим име ном, а што
до ка зу је да је и син таг ма-на слов пр вен ца при сут на и у нај но ви јој Ми -
ха и ло ви ће вој књи зи пе са ма.
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