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ПОЗНИ ПЛОДОВИ НЕИСЦЕЉЕНОСТИ
Кад небо полако пада по нама и
затрпава нас живе.
Мирослав Антић, 1986.

При па да ју ћи оном пле ме ну срп ских ли ри ча ра дру ге по ло ви не два де се тог ве ка 
ко ји су, че сто уочи вла сти те смр ти, пре ма Ор ве ло вој те зи тек око вла сти те пе де се те 
го ди не по ка за ли сво је пра во ли це, Ми ро слав Ан тић (1932-1986) је сво јим лек ти ра ма, 
друк чи јим при сту пом сти хо ва ној те ми, на кра ју кра је ва и укуп ном по ет ском чи ну 
при сту пао нео ба зри во, а сва ка ко и нео бо ри во у од но су на сво је да не, ра не да не. 
Кро чив ши још не пу но ле тан на на шу лир ску ста зу (Ис при ча но за про ле ћа, 1950), по вр-
шно озна чен у ли ти ји сти хо тво ра ца „ме ког и бла гог шти мун га“, хи тро упо тре бљен 
као рап сод Вој во ди не ста ре, све за рад по е ме Вој во ди на, пи са не под сна жним ути ца-
јем Апо те о зе Ми ло ша Цр њан ског, а по том и ти неј џер ске осе ћај но сти оног гим на зиј
ског тре нут ка ко ји је афир ми са ла и Гор да на То до ро вић – као апо стол све оп ште раз-
дра га но сти. Као да ни он сам, по ли граф и де се то бо јац, пе сник кад и ре пор тер, ре ди-
тељ кад и аутор ра них на ших стри по ва, дра ма ти чар ка да и ро ман си јер, ни је имао ни 
вре ме на, ни усред сре ђе но сти да оства ри свој на пев о про ла зно сти. Те ма смр ти су о-
чи ла је ње го ву го ро пад ност тек на кра ју, у по зним го ди на ма, ско ро на кнад но. Али 
та да се ис по љи ла су ве ре но, без па те тич них кар не ра ве чи тих ла мен та ци ја срп ског 
се ве ра. И без уњ ка ве жа ло пој ке над вла сти том суд би ном. Ско ро као код Си о ра на, у 
Ан ти ће вим ка сним пе сма ма смрт је при па да ла до бро вољ но сти, при пи то мље на ма-
ла звер, под зве зда ним не бом ко је је, у ве зи са ње го вим го во ром пе сме, пре по знао и 
Ми ро слав Кр ле жа.

Пред о се ћа ју ћи ве о ма ра но да ње го во вре ме мит ског оза ре ња не ми нов но пред-
сто ји, Ан тић је по ве рио свом чи та о цу: „Мит је ме ни као по клон за пра зник. Не што 
што још не раз у мем, али ми се све ча но са оп шта ва. Не уми ре са на ма. И не уми ре ни-
ка ко. То је као пре да ње. Не што што оста је.“ Тре ба се и са да се ћа ти Џо на Рас ки на, 
исто јед ног од Ан ти ће вих ауто ра, ко ји је твр дио да се „не мо же ство ри ти мит уко ли-
ко не ма од че га да се ство ри. Ви не мо же те от кри ти тај ну за ко ју не зна те. Ако се мит 
од но си на не бо, ње га мо ра да ство ри не ко ко је гле дао у не бо.“ Уоста лом за Рас ки на 
мр тви хи је ро глиф је јед на ко по све ће на или са чу ва на скулп ту ра, ствар уну тра шњег 
је зи ка. Упра во тај уну тра шњи је зик је оно што се под ра зу ме ва, без ко нач ног од ре ди-
шта, без на кнад них ин тер вен ци ја би ло ко је вр сте. Мит ско до кра ја оста је не раз ја-
шње но, али при сут но. Кон ти ну и тет бив ших да на за ње га је пост ва рен у спи ра ли. 
Оди ста, би ра ју ћи из ме ђу то га да го во ри као пр ви или по след њи чо век, Ан тић се 
увек опре де љи вао да бу де на стра ни оног древ ног, пр во бит ног, пре дач ког гла са. Из-
ве сна осно ва на ста вља ња. Про то го вор ко ји је он че сто име но вао као праго вор. Гра-
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ма ти ка пе снич ког ми шље ња, гра ма ти ка има ги на ци је, по Ми о дра гу Па вло ви ћу, јед-
на ко: мит о по че ци ма и по ре клу при ча оно што нам на у ка ни је мо гла да ис при ча.

Ра до зна ло и го ро пад но ко ра ча ју ћи у свој вла сти ти мит, Ан тић је – ка ко су го ди не 
про ла зи ле – от кло нио две пе сме ко је су, умно го ме, су срет са смр ћу тре ти ра ле или 
као слу чај вла сти тог двој ни ка („In me mo ri am“) или као гла гол веч но сти („Бе смрт на 
пе сма“). И то не сто га што су му пре о ста ле из зо не ра ни јих, да кле бив ших до ми шља-
то сти, не го као осво је но са мо по сма тра ње јед ног ме ђу вре ме на. Ње го ва тзв. од ла зак 
је у би ти на лик ута па њу у ко смич ку (ан ти)ло ги ку, све мир као за го нет ку. Пе сник ко ји је 
у мла до сти ор но и као по не пи са ном им пе ра ти ву са мо свој но сти цр тао пти це и зве зде, 
са да је, у ко нач ном об ра чу ну са не по зна тим. И док је за ње га пти ца са мо јед ном, и 
сва ка ко је ди на, ви дљи ва и не ви дљи ва, до тле је зве зда но ње го во окру же ње до бит-
нич ка ком би на ци ја у од но су на баш ону слу ђе ну и де ва сти ра ну мит ску веч ност. „Змај 
је имао те ле скоп. И ја имам ту спра ву. Змај ни је ’при вла чи о’ с оног ка ме нич ког ви ди-
ков ца беч ке ла ђе, ко је су пло ви ле ка Зе му ну, не го зве зде. Ме ни су, опет, зве зде бли же 
не го икад. Но сим у се би бес крај, као и зве зда но не бо над Ули цом Ми ха ла Ба бин ке.“ 
Не ка да шње Ан ти ће ве бор до зве зде, са мо су би ле на ја ва јед ног друк чи јег по и ма ња. 
Опет ле та у не по зна то. Мо же се и са да ре ћи ка ко су зве зде су пер ла ти ви јед ног по ре-
ђе ња ко је ни је до пу ште но сва ком.

Смрт ни је из гу бље на стра на све та, већ ис це ље ње, са мо крај по чет ка.
„Нај бо ље би би ло ка да бих на пи сао пи смо, и то екс прес пре по ру че но пи смо на 

адре су смр ти. Али по што смр ти, за пра во, не ма, он да и пи смо мо гу да по ша љем је ди-
но се би. Као и сва до са да шња пи сма, и све раз глед ни це. Нас је би ло, нас, у ства ри, 
ви ше не ма, али смр ти ни је би ло ни ка да, ни ка ко.“

Та ко Ан тић ула зи у лир ску рас пра ву о не ста ја њу. Усу ђу јем се да по ти снем ко лек-
тив ни за нос ко ји се де сио на кон Ан ти ће ве смр ти, у ку ћи не да ле ко од гро бља, и са-
свим бли зу оних во зо ва ко ји ма је, то ли ко пу та, пу то вао збиљ ски или у сно ви ма, али 
увек на се вер. И да из дво јим ти хи парт не де ша ва ња, на пи сан пре рав но два де сет и 
се дам го ди на, тач ни је 1986:

У то бо жњим сво јим по смрт ним по ча сти ма Ан тић се бе нај че шће ви ди као ве ли
ког клов на. И пре је још го во рио о од ла ску, још јед ном од ла ску из ни ске ули це, са 
спу ште ног и не ка ко спљо ште ног хо ри зон та, не го о нир ва ни не до ступ но сти, осве те 
ти ши не. Ви ше га је ин те ре со ва ло пи та ње шта ће би ти са чо ве чан ством по сле чо ве
ка, не го про блем осве ште ња, об но ве, де ко ра тив ног еле мен та по греб них сце но граф-
ских ре ше ња. И као што је си ли на ње го ве ре то рич но сти не у кро ти ва (Бог дан А. По-
по вић), та ко се и ми сао о епи сто лар ној мо гућ но сти из ве сне, ипак, са рад ње с оним 
што се обич но зо ве смрт, ов де ја ви ла као из ве сност по се би, оп ста нак све де но сти, 
жи вот за онај дру ги дан: јер увек жи вим са мо је дан дан.

Да ни јел Дра го је вић, пи шу ћи У обрат ном ана ли зи ра ју ћи свој ко си по глед, ис ти че 
и ово: „Не гдје при кра ју би ла ми се ја ви ла же ља да не ко ме на пи шем пи смо, ду го и 
спо ро пи смо ни о че му, са мо да ни жем ри је чи у но вом прав цу, да ја вим ка ко ћу до ћи 
сву да, са мо тре ба да се при пре мим, сре дим и за бо ра вим оби ча је мје ста на ко ји ма 
сам био.“
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Све се чи ни да је Ан тић и јед но та кво пи смо у се би ду го при пре мао, сва ка ко и за 
пред сто је ћи су срет са ни шта ви лом, са са мим со бом. Он је јед но став но на сто јао да оде 
с дру ге стра не огле да ла, ми мо и ла зе ћи се, ако је ика ко мо гу ће, са ва шар ским те а тром 
гро бља. Као што је по ку ша вао да убе ди пе смом мла де чи та о це да тре ба да из бег ну 
суд би ну, ре че ну и хо ро ско пом пред ви ђе ну, та ко је пре са ви је ном је зи ку но ви на, у из ан-
ђа лој ве шти ни пра зно сло вља, та ко ђе оста вљао у на сле ђе бес пу ће уни ште ња. Ње гов 
су и цид је имао ни ско уз ла зну, спо кој но из ду же ну пу та њу. Из ван све га, фор му ла са мо-
по сма тра ња, ис ко ше на ло ги ка лу дог чо ве ко вог го во ра, да кле је ди но оног ко ји, иш ча-
шен, не ма ри за фор ме и уни фор ме фра зе, но ипак фор му ла, ства ра мо гућ ност да и ту 
су ву и си ву објек тив ност ви ди и пре по зна је као ин тим ни па као, цар ство не жи во та.

Врт као во ће ко шни це, она ква ка кву ју је Р. М. Рил ке ви део у дав ним да ни ма, као 
да је у по след њим сед ми ца ма Ан ти ће вог жи во та, те жи ла ско ро ус треп та ло вла сти-
том кра ју. Ни на лик на не што ви ђе но.

Твр дио је, го то во опро штај но, ка ко је у два ма ха већ био та мо, иза свих ка та на ца 
ја ве. Ње го ва смрт је по ста ја ла све ве ћа, при сни ја, друк чи ја. Дах на глог ста ре ња по-
ста јао је све те жи, оба ве зу ју ћи.

Пре вас ход но ина џи ја и са њар, Ан тић је у свом окру же њу ону ча ро ли ју обич ног 
от пр ве по сма трао и као те рет не ке не му ште пред рад ње, из дво је но сти по се би, опа-
сно сти од суд би не све сти и не све сти.

У ра ним ше зде се тим го ди на ма про шлог ве ка, у јед ној од сво јих ла пи дар них, тад 
нео че ки ва них пе са ма, у „Ма хо ви ни“, Ан тић на ро ду хо ри зон тал ног ста са без у слов но 
при пи су је по бед нич ку ком би на ци ју. Ту се, мо жда, ње го ва има ги на ци ја нај при сни је 
осло ни ла на (ан ти)ло ги ку бес ко нач ног ко ју су, по сле Бран ку си ја, ма ри ли са свим из у-
зет ни на ши ли ри ча ри, Пе тру Кр ду ме ђу њи ма сва ка ко. Ма хо ви на је за Ан ти ћа за и ста 
би ла ње го ва тај га. Сим бол веч но сти, она је у зна чај ној ње го вој књи зи Са вр шен ство 
ва тре, још је ди но пре о ста ло, нај ин тим ни је на да ње: „Са мо свој ни смо, веч на ма хо ви-
но, и не сво дљи ви.“ Зе мља је оди ста са мо пла не та ма хо ви не. Пле беј ски, бун тов ни, 
ано ним ни жи вот. Ка те го ри чан је у опре де ље њу: „Али јед но је си гур но, ја раз у мем тај 
жа мор хи ља де ми ли о на ма лих згра ну тих ма хо ви на...“ Као не кад, де ча ком, при сло-
нив ши уво на ши не на ших ста рих же ле знич ких пру га, та ко је и са пе шча ни ком оп ште 
про ла зно сти из ла зио је два на крај, осло нив ши ин стинкт са мо о др жа ња, ан теј ски, на 
са мо дно пам ће ња: „Приг ни те ухо ка зе мљи. Ма хо ви на од бро ја ва... Уза луд сва на ша 
му дро ва ња. Она до ла зи.“

Ан ти ће во упо зо ре ње исто на го ве шта ва веч ност, упра во у до ти ца ју са пре гр шти ма 
про ми шља ња о ма хо ви ни са мој: „Би ће те са мо пре и на че ни у ма хо ви ну. И жи ве ће те 
из го во ре ни по гре шно.“

Ан ти ће ва мо жда нај ве ћа зве зда на при ча од но си се на ма хо ви ну. Не по мич ност је 
са мо при вид. Ка зи мјеж Бран дис је, јед на ко као и Ан тић, упо зо ра вао да је од го вор ност 
за чо ве чан ство је дин стве на, на лик на да ро ви тост, осло нац без вер ти ка ле сми сла.

Све на по ре до са анег до та ма о прет ход ним смрт ним и пред смрт ним ча со ви ма 
пре ки да на ве за ма, овај ли ри чар је сво је ша тро пре гла сне и на вод но естрад не мо но-
ло ге из го ва рао као пред ска за ње са мо. Ма те ри ја оста је из ван шта фе лај ског ква дра та 
по сто ја ња. Све је ипак слич но по то пу, не жној ма хо ви ни ко ју га зи мо не ми ли це, пре-
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де лу без гра ни ца. Упра во то не при зна ва ње огра ни че ња сва ке вр сте, то не што ва зду-
ха пре те ри ва ња у да ху, у гла су, у сти ху, удру жи ло се са мо у ве ре но, ако хо ће те ни чим 
иза зва но, са оп ти ком про бу ђе не ма те ри је, на пу ту ко зна ком.

По зни Ан тић се у то та ли те ту бес ко нач них бде ња и се и змо граф ских цр та ла га ног 
су и ци да, при дру жио зо ни укле то сти. Од пе сни ка хим нич ног, па ра док сал ног, са ло ги-
ком тек про бу ђе ног ти неј џер ског дис кур са, до оп се си је ута па ња у не ки со как, а за-
пра во јед на ко цен тар све ми ра, он је ско ро бе стид но по ка зи вао оно сво је пра во ли-
це, уне зве ре но, оста ре ло, спо зна ја ма на ру ше но, за ко је је Џорџ Ор вел, на бо ле снич-
кој по сте љи, не до че кав ши сво јих пе де сет го ди на, го во рио ка ко тек та да, са пр тља-
гом по ла ве ка жи во та и не жи во та, је сте исти ни то, пра во, не ис це ље но.

По мно го број ним озна ка ма и ус пут ним све до че њи ма, Ан тић се, са свим из у зе тан 
и по то ме, из ну тра пре о бра жа вао у сво ју укуп ност. Ни ма ло не ма ре ћи сво је ра не 
ме лан хо лич не ка ден це де ча штва и мла дић ства, Ан тић је, мо гло би се ре ћи чи тав бо-
го вет ни дан, у по след њим сво јим про ле ћи ма, ода брао, на о ко са свим при зем ну зо ну 
во до рав них ле ни ја, као на цр те жи ма Сто ја на Ће ли ћа. Ње го ва укуп ност је, за и ста, на 
тра гу по зна тих већ мул ти пли ка ци ја ерот ских зо на Ми ке лан ђе ла Ан то ни ни ја, до зи ва-
ла вер ти ка лу све тло сти зве зда. Али увр ну ту, по ле глу, па нон ским ар ши ни ма исто не-
мер љи ву.

Изет Са рај лић, је дан од бли ских срод ни ка Ан ти ће вих, има пе сму „Ра ни Са рај лић“, 
у ко јој на по ми ње и ово и ово ли ко:

Ра ни Са рај лић, као ра ни Сељ вин ски.
Нит пи је ра ки ју, нит пи је ви ски.

По ми шља се од мах на све оно што је, срећ но или зло срећ но, на и шло по сле, по-
том.

По зни Ан тић се ни је оси пао у сво јим псов ка ма не жно сти, не го је пре и на чио, же-
сто ким опро шта ји ма, сво ју за ви сност, сво ју ста ти ку, свој по лу век. Пти це и зве зде су 
му (пре)оста ле у Ика ро вој пу сто ло ви ни. А ма хо ви на чак од у ста ла од сво је не на ви-
кло сти на ви си не. Бран ку си је ва бес ко нач ност је над моћ на.




