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НАДЕ У АНТИЋА
Ко у раменима осећа земљину тежу

као прикривени бол
припада потомству оних што су у древна времена

знали за вештину лебдења
Мирослав Антић

По сто је до га ђа ји и њи хо ва зна че ња, пре по зна тљи ви у вре ме ну као уну тра шњи 
кљу че ви раз у ме ва ња дра ме по сто ја ња или ка ко то ка жу фи ло зо фи, ег зи стен ци јал не 
пу ко ти не. По сто је, та ко ђе и љу ди ко ји као не за ви сни до га ђа ји спре ча ва ју нов чић да 
пад не на исту стра ну, га ран ту ју ћи соп стве ну не по но вљи вост и спо кој по на вља ња 
баш та квих тре ну та ка из ко јих за ши ва мо вре ме, а хро но ло ги је раз ме шта мо из сле да 
у ре до след. Љу ди и до га ђа ји. Ка да се из гу би гра ни ца из ме ђу њих, са свим по у зда но 
мо же мо по твр ди ти да је ле по та још јед ном спа си ла свет, да је хра брост окре пи ла ду-
шу, а да до сто јан ство ни је ис кли зи ло у гор дост. Жр тве ни при нос ко ји пре ва зи ла зи 
смер но од ри ца ње и гра би чи тав жи вот у јед ном за ло га ју, са ти ре пле ћи атла са, а 
оста вља гро зни ча ву ди ле му: ко ли ко их је по треб но за нас, ко ли ко је до вољ но њи хо-
вог пла ме на за ва тру исте по ро ди це: чо ве чан ства!

Ка да је књи жев ни ју нак, Ма кар Ива нов Дол го ру ки за ко ра чио у бит не до га ђа је 
свог жи во та и схва тио да ће га обе ле жи ти пред ра су да по би је на у свет да би се на њу 
осло нио ње гов оп ста нак, пре стао је да ис пра вља са го вор ни ке и ре ме ти њи хо во ус-
хи ће ње са оп ште њем да ни је кнез, већ ко пи ле. У свом вре ме ну Дол го ру ки је мо гао 
би ти са мо кнез, а ње гов удес да тек као тре ће име по не се оно што се уна пред пре по-
зна је као ла ка про ход ност ње му до но си са мо гнев. „Ни шта ни је глу пље не го зва ти се 
Дол го ру ки, а не би ти кнез“, на тој јеф ти ној исти ни за по чео је До сто јев ски жи вот свог 
Мла ди ћа, на њој га је и за вр шио. Из ме ђу је ста ло оно што пред ста вља „це ну по сто ја-
ња из ме ђу све та и књи жев но сти“, пот пу на ди фу зи ја ис ку ства и тек сту ал не ар ти ку ла-
ци је, за тро ва ност жи во том ко ји сва ко га тре нут ка пре ра ста у књи жев ност и тек стом 
пре ци зно на пи са ним „по исти ни том до га ђа ју“. 

Па ра фра за мо же оп ста ти као про ста ре че ни ца: ни шта ни је глу пље не го пи са ти 
пе сме а не би ти Ми ро слав Ан тић. Жи ве ти као да је сва ки дан по след њи и ући у ср ца 
чо ве чан ства кроз вра та ко ја још ни су ни на пра вље на. Ан ти ћу се до го ди ло да у та ср-
ца уђе пре ко ко вр џе бра не ћи се сво јим про па да њем од три ви јал но сти и па то са. 

А пе сме ћу пи са ти ова ко исти ни те и ру жне као што
је ова ди мљи ва ре сто ра ци ја и на ше ве че ра шње 
по знан ство. 

ВРТ

Ђорђе Д. Сибиновић



62

И све се код Ан ти ћа до га ђа у тре ну, и ра ђа ње и буј на жи вот на соч ност и ту га и 
уми ра ње. Та ко ваљ да, мо ра би ти код оних ко ји се бе од ла жу да би дру ги ма по ка за ли 
нај бо љи пут у де сти на ци ју: ис пу њен и бо гат жи вот. Прав ци кре та ња пре ма ци љу 
оста вље ни су у Ан ти ће вим за пи си ма на ме сти ма ко ја уки да ју гра ни цу из ме ђу ис ку-
ства и тек сто ва, по су ти су као би бер по обла ку гу шчи је фле ке у та њи ру не дељ не су пе, 
са би је ни у тра го ви ма три бун ског гла са ко јим је го во рио „за све нас“ и уме сто „свих 
њих“. Ан тић је по тро шио свој жи вот ак це ле ри ра ју ћи са мо стал но је згро не по сред не 
људ ске ини ци ја ти ве за љу бав, за спас и за соп стве ну нео се тил ну жр тву. 

А та ко бих во лео ја, ко ји сам мр зео све кра ље ве, да
по ста неш но ћас кра љи ца, да те но се по град ским
тр го ви ма, кла ња ју се, кли чу и пи шу сти хо ве о
тво јој ко си.

 Тра го ви ко ји се ра зи ла зе из ме ђу по е ти ке и би о гра фи је, зна ци ко ји су ге ри шу де ло 
не по ри чу ћи ауто ра као у не по но вљи вом „до га ђа ју Ми ро слав Ан тић“, ра сап жи во та 
и тек ста ус по ста вља чу де сну енер ги ју не по гре ши ве пе снич ке сли ке. Она је ме ка док 
из ми че па то су, ра зу мљи ва је и при јем чи ва, она пре во ди нео ро ман ти зам у све ра зу-
ме ва ју ћу по ет ску мор фо ло ги ју жан ров ске тран сцен ден ци је. 

На те ра ли би смо и ли шће, и ба ле ри не у пре сто нич кој
опе ри, и ва шар ске вр те шке, и све тло сне ре кла ме да
се вр те у круг као ми ли о ни спи ро хе та у тво јој кр ви.

У вре ме ну пот пу не по мет ње из ме ђу све та ко ји се не ви ди и тек ста ко ји га чи ни 
ви дљи вим ис кљу чи во као кон стру и са ну ме та фик ци ју, тре ба окре ну ти гла ву и уши 
на чу љи ти за Ан ти ће ве звон ке ме та фо ре ко ји ма се не по сред но до ка зу је жи вот као 
је ди ни мо гу ћи до га ђај за чо ве ка, до га ђај ко ји из о па че ни до жи вљај све та не мо же 
осу је ти ти ни ти од ње га на пра ви ти сте рил ни ми зан сцен уме сто вре лог и пра шња вог 
Га ра вог со ка ка ко ји је леп ши у Ми ки ној но стал гич ној по е ти ци не го што је то у соп-
стве ној си је сти.

Ми да нас, да кле, жи ви мо у вре ме ну ко је не мо же мо опи са ти она ко ка ко је Ми ро-
слав Ан тић не по гре ши во опе вао сво је вре ме, али ни ко нам не мо же за бра ни ти да 
чи та ју ћи Ан ти ћа раз у ме мо уни вер зал ност и без гра нич ност. Тре ба да раз у ме мо ње-
го ве ши ри не и не при ста ја ња на гра ни це. Чо век ко ме ни не бо ни је би ла гра ни ца не 
мо же би ти кон тек сту а ли зо ван ло кал но, ње гов спе ци фи чан дис курс упо до бљен су-
бјек ту ан ти ћев ске по е ти ке и си ту и ран у ствар но сни кон текст си жеј не обич но сти 
упра во слу жи као пре суд ни до каз да се све гра ни це мо гу пре ско чи ти раз у ме ва њем 
се бе као нео гра ни че ног су бјек та, као дру гог ко ји по сто ји из ван фи зич ког про сто ра, 
из ван ло кал ног ди зај на. Чо век ко ји је пе вао о пти ца ма, мр тва ја ма, Ци га ни ма, ве тру, 
ко ри сти се бли ским озна ка ма не стра ху ју ћи да ће обич ност по ет ских осло на ца за-
там ни ти пе снич ку исти ну. У ње го вим пе сма ма, као у ча ши пит ке во де уно си мо чи тав 
свет ко ји во ли, ле ти, ми ри ше и са ња од Ки кин де до Ка на де, па на дру гу стра ну до кле 
нам во ља.
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Три бун ски про му као, али чуј ни гр ле ни глас, за ла га ње се бе за „туђ ра чун“, др ско 
уки да ње гра ни ца и не рет ка мр зо во ља по бу ње ни ка ко ји па ти, раз у ме и не при ста је, 
не по ре ци во чи не од Ми ро сла ва Ан ти ћа ве ли ког срп ског нео ро ман ти ча ра, али и ан ти-
ци па то ра про ми нент ног европ ског пост пост мо дер ни те та ко ји без ика квог остат ка и 
оба зри во сти пре ва зи ла зи си му ла крум као тек сту ал ни знак за ме ње не ре ал но сти, не-
по гре ши во га ура чу на ва ју ћи у га лак тич ки пре ци зан пут ко ји од обич ног Ци га ни на 
„Ми ле Ди ле ја“ пре ла зи као го ле му де о ни цу све до за шти ће ног при пад ни ка ром ске 
ма њи не ко ји има ама баш сва „људ ска пра ва“ док не за тра жи азил у не кој европ ској 
пост де мо крат ски осен че ној кул ту ри. 

Тај не ни су ни ка да на стра ни, оне су увек ту, пред на шим очи ма, са мо их ми не ви-
ди мо. Тра жи мо их у ми стич ним да љи на ма не до ступ ног и дра жи нам је не у спех од 
обич но сти њи хо ве бли зи не и очи глед но сти. Та ко је и са Ми ро сла вом Ан ти ћем: он је 
жи ве ћи „до по след њег да ха“ по тро шио сво је вре ме, из гу жвао га и на ру жио, ис це-
рио му се и на пу стио га без пре зи ра и ин диг на ци је, али са ја сном по ру ком да му је 
пре вр ши ло из др жљи вост. На шем вре ме ну оста вио је све оно ле по и пит ко што га 
мо же оправ да ти у зеб ња ма на ших по гле да.

За то је пра во пи та ње, ко ли ко мо же мо по ло жи ти на де у Ан ти ћа за нас и вре ме ко-
је до ла зи а да не на ру ши мо це лу ту ствар ка ко је он по ста вио.




