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ПРОСТРАНСТВО ЈЕДНЕ ТАЧКЕ
Био је то највећи Нови Сад
који се могао замислити.

Мирослав Антић

У успа ва ном и по мно го че му јед но спрат ном гра ду ка кав је Но ви Сад био по чет ком 
ше сте де це ни је, да кле ка да је Ми ро слав Ан тић у ње му по чео да спа ва, са ња, пи ше, 
лум пу је и про во ци ра, све је би ло на лик на мр тва ју за ко ју су, ина че, ве о ма ма ри ли и 
Ти шма и Угри нов. Као у пе сми Жар ка Ва си ље ви ћа, вре ме шни но во сад ски гра жда нин, 
онај пре о стао из ме ђу два ју ра то ва, ко ра чао је сит но, су дио мр зо вољ но све му, од Ор-
фе ли на до по ме ну тог Угри но ва, и све је то ну ло у ти пи чан си во-љу би ча сти су мрак 
на се ља, ко је је још би ло оп то че но ри то ви ма, а из ла зак на Ду нав се сна трио тек као 
пер спек ти ва. У том вре ме ну, ка да су ули ца ма кло па ра ла ста ра пе штан ска трам вај ска 
ко ла, а ме ђу на род ни воз се за у ста вљао на оном анег до тич ном пе ро ну тек је дан ми нут, 
Ан тић је бу дио дре мљи ве и ма мур не жи те ље са свим нео че ки ва ним, то јест ма ле ним 
и ве ли ким при ча ма о љу ди ма ко ји су у бес це њу гу ши ли свој иден ти тет. Он је те пут-
ни ке жи во та чи ји су од је ци тек сти за ли до гра да дру гог ре да, да кле оног ко ји са мо 
ослу шку је на ред бе, Ан тић је сто пу по сто пу, од пет ка до пет ка, у ло кал ном, тад исто 
по ро дич ном ли сту под сти цао на ус пра ван по глед, на жи вот као је дин ствен до жи вљај, 
сре ћу као мо гућ ност исти ни те ве ре у не спо кој. Ниг де се, ваљ да, као у том под ли сју не 
пу ту је то ли ко ра ди пу то ва ња. Без бри жно али у исти мах и же сто ко, за љу ба вљу, на-
ви јач ком стра шћу, за успо ме на ма. Тај ма ле ни град по ста јао је глоб тро тер ска аген да.

Хро ни чар не ми ра би ћа и на ших си ро тих оду ше вље ња, на овим стра ни ца ма по ста-
јао је, ка ко су го ди не про ла зи ле, све ви ше до бро ду шно иро ни чан кри ти чар жи во та. 
Са свим ре кви зи ти ма че хо вљев ске ту ге, нео ства ре не стра сти, цве ћем и су за ма, во зо-
ви ма ко ји жу ре на се вер и пе ро ни ма ве чи тих на ших иш че ки ва ња. Веч ност је ме ри ло 
на шег не спо ко ја. „При вре ме ни су из ми сли ли вре ме.“

У јед ном дру штву, у ри гид ним оним ре жи ми ма, Ан тић је ча ро ли јом обич ног ра сип-
нич ки раз мах ну то ука зи вао на со ци јал ну сло је ви тост, на дно, на ону пр во ра зред ну 
ви со ра ван где ве чи то си ја ју ње го ве рав ни чар ске зве зде за ви ча ја, у го сти ма.

Ако је ико у нас на сто јао да свој за штит нич ки во кал, по пут сво да над ба нат ским 
род ним њи ва ма, над не се над гу бит ни ке, бес по моћ не, за бо ра вље не од свих, он да је 
то био упра во овај но ви нар ма ло ти ра жног ли ста, од јед ном озра чен син дро мом ва жне 
ми си је. Ра за зна ва ју ћи го сте у „Ора чу“ и то ли ким дру гим ста рим, сад не ста лим но во-
сад ским ка фа на ма, Ан тић је про на ла зио пут ка ко да нај у спе шни је стиг не до се бе са мог. 
Ни је са мо Ти шма имао свој на се ље ни свет, не го га је баш и Ан тић ове ра вао да но ноћ-
но, али ипак по пра ви лу ин тер ног пра зни ка обич но пет ком. Во зо ви и за ди мље не ста-

АНТИЋЕВИ ДАНИ

Драшко Ређеп



188

нич не ре сто ра ци је ни су би ле са мо ре ли кви је јед ног бив шег, де вет на е сто ве ков ног 
сна, не го су оста ја ле да ва же као ди на мич на ис по ве да о ни ца, по крет на сту ди ја, пу ту-
ју ћа по зо ри шта за ко ја је ма рио јед на ко као за цир кус. Ни шта нео бич но: ве ли ке бри-
ге ма лог жи во та, на о ко, би ле су му иза зо ви. Ње го ве ма шта ри је и ње го ви фан то ми, све 
у за ко вр џа ним на зна ка ма до ми шља то сти, би ли су на ме ње ни циљ ном фе но ме ну ве-
ли ке и ма ле де це у на ма, је ди ној све ти њи до ко је је др жао. Сва ка ко на тра гу оних 
пи са ца ко ји су од Ер не ста Хе мин гве ја до Ми ло ша Цр њан ског, и од Ан то на Па вло ви ча 
Че хо ва до Тру ма на Ка по та ис пи си ва ли сво је ра пор те на но вин ским ступ ци ма. Ан тић 
је, бит но је на по ме ну ти, био баш то: но ви нар ко ји ра зи ну сво је пи сме но сти и сво јих 
гла го ла осо би то уз но си до ти хе ра зу мљи во сти. До из град ње са ме. Не пре да ју се је ди-
но успо ме не, те пре сто ни це сно ва. Је ди ни из бор, ко ли ко је ме ни по зна то, из тих не-
пре ки ну тих лир ских ре пор та жа, са чи ни ла је Сми ља Ан тић (Обич но пет ком, 1998). У 
том по лет ном са бо ру мно го број них Ан ти ћа, са ту ма че њи ма Вас ка Ива но ви ћа, уз бу-
дљи вог на сло ва За кон но ви нар ски кр ши пје сник, има срећ но из на ђе них при ме ра ко ји 
от кри ва ју не ис це ље ну по тре бу ауто ра да пре ступ нич ки мах ни то чи ни не мо гу ће: бек-
ство од си ви ла сва ки да шњи це. А, зна се, са мо од пре сту па умет ност и жи ви и тра је.

У на шим ше зде се тим и се дам де се тим го ди на ма, ка да су се на зи ра ле из ве сне пу-
ко ти не отво ре но сти и сло бо де у жур на ли зму, об но ва под ли ска као ти пич ног жан ра 
сло бо де, нај бли жег есе ју, би ла је за ко но мер на, ве о ма чи та на. Та да је ви со ко ти ра жна 
Бор ба уве ла че тврт ком књи жев ни под ли стак с аутор ском трој ком: Ве реш, Да ној лић, 
Ре ђеп; Ри сто То шо вић је у По ли ти ки ном кул тур ном до дат ку по пу ла ри сао ра зло жност 
од сту па ња од ма три це со ци ја ли стич ког ре а ли зма, а Дра го слав Зи ра Ада мо вић је у 
Ни ну оку пљао оне чи ји су не ста шлу ци би ли за ни мљи ви и за тај не слу жбе, али и за нов 
чи та лач ки на ра штај. Вла да ви на фељ то на на слов је јед не мо је дав не, кра гу је вач ке 
књи ге (1975) ко ја је – че сто смо то на во ди ли Игор Ман дић и ја – по ста ла сиг нал, али и 
стиг ма чи та ве јед не зо не по лу мра ка. У та квим окол но сти ма Ми ро слав Ан тић, рас ку-
штран и рап со ди чан, бо га то асо ци ја ти ван и сав пре на прег нут у на сто ја њу да се иден-
ти фи ку је или бар име ну је што ве ћи број на ших ори ги на ла у мно штву, по ро ди ци чо-
ве чан ства, не са мо да ни је одо лео тој ма то шев ској слав ној тра ди ци ји са же то сти, ду ха 
и иро ни је, не го је упра во у њој про по знао јед но од сво јих сло бод них, про зрач них и 
до бро ду шних за ни ма ња. Жур на ли ње го вог гра да има ли су ма ле ти ра же, а но во ком-
по но ва ни сре ски лист Три би на уно сио је исто из ве стан не мир, све мо тре ћи на ме тро-
по лу, али се вај ка ју ћи но во сад ски. (Уз гред, по узо ру на Бе о град ско огле да ло, по узо ру 
на бе о град ску Ре пу бли ку, Ва са Ка зи ми ро вић је ме ни на ме нио, у истом, свом ли сту 
Но во сад ско огле да ло.) Но, осе ћа ње ина та ни ка ко ни је по су ста ја ло. Ан ти ћу осо би то. 
Та ко је он од свог – ве о ма бр зо не при ко сно ве ног – угла у ни ско бу џет ном ли сту, с оми-
ље ним ру бри ка ма чи ту ља, ве чи тог ри вал ства два ју фуд бал ских клу бо ва, Вој во ди не и 
Но вог Са да, не под но шљи во па те тич ним увод ни ци ма, са ве чи том зач ко љи цом ка ко на 
пра зник тре ба обу ћи чи сту ко шу љу и слич ним ни по доп шти на ма, сте као ви ди ко вац 
ко ји је ра стао из се бе. Ан тић је, на и ме, био све сло бод ни ји у по и ма њу све та око се бе, 
не по сре дан, иро ни чан, тра га ју ћи за лич ним стра сти ма, под ви зи ма, али и не сре ћа ма 
и не прав да ма. Ис тра жи ва ње је би ло је дан од оних ду хо ва из ње го ве Пан до ри не ку-
ти је, ко ји га ни кад ви ше ни је на пу стио.
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Ка да се да нас, као у па си јан су, над но си мо над тим по жу те лим па пи ри ма ло кал них 
но ви на, мо же се уочи ти да је Ан тић пре ма рио за уоча ва ње не са гла сно сти, ако хо ће-
те и раз ли чи то сти, не го што је хим нич но по на вљао сво је ра не, че сто упо тре бља ва не 
и зло у по тре бља ва не сти хо ве о до ма ји и Вој во ди ни ста рој. И у том сми слу он је био 
пре те ча: пост мо дер на, као мо за ич ни пре плет, са бо га том тра ди ци јом пре да ка, Ма то-
ша и Иси до ре и по нај ви ше, ов де, у јед ном за бо ра вље ном жан ру, има ла је свој но ви 
сми сао.

Три кар ти це, две иде је, ре ћи ће и сад пре зри во по не ко. Али ка кве кар ти це, ка кве 
упа ди це, ка кве ре че ни це!

Ми се жи во та игра мо, а не ки ма је то на ви ка, ду хо ви то и сва ка ко ауто би о граф ски 
за пи су је Ан тић у свом Из дај ству ли ри ке. Ка да се да нас по сма тра шта је то и ка ко по у-
ча вао не по уч но и са ве то вао не по роч но и усред зо на по тму лог ма мур лу ка и бли зи не 
оних по бје шње лих кра ва о ко ји ма је пе вао Тин Ује вић, он да се мо же утвр ди ти ка ко је 
ту игри вост у сва ком тре нут ку, тај сад ба на ли зо ва ни ква ли тет жи во та и из не на ђе ња, 
из не де ље ис по вед но и убе дљи во са ве то вао овај пе сник ме ког и бла гог шти мун га. Игра 
се он ве чер ње ра зо но де, са брат Џо на Тра вол те, али се, исто та ко, при кра да ча ри ма 
Пре ве ра, пре не го Па ри за. Ње гов те ле скоп има су штин ску про тив реч ност у сво јој ди-
оп три ји: мо же да нас ода гна за у век са сво јих ви ди ка, а опет је ка дар та ко ре ћи у исти 
мах да нас оку пи за ка фан ским сто лом или у ви со ко за шти ће ној сто ли ци крај шан ка. 
Ина че, по вер љи во је слао јед ну од по след њих по ру ка: шанк у Ба њи Ју на ко вић је нај-
ду жи на све ту, ње му нај дра жи. И по след њи.

Ни мра ви њак ни је пре фе ри рао ако ни је мах нит, од не куд су луд и не пра во вре ме но 
и вар љи во ус ко ме шан. Ис тра жи ва ти и ис тра ја ти на свом пу ту, не на ту ђем. Мо же би-
ти да упра во про стра на на ша хро ни ка Обич но пет ком по нај ви ше раз ма тра али ин-
спи ри ше оне ко ји ра чу на ју са ре ла ти ви змом све та и све тло сти: Да ле ко је увек оча ра-
ва ју ћа бли зи на. Бли зу, то је увек по ра жа ва ју ће да ле ко. По ро дич ни гра до ви исто риј ског 
пе ди греа ни ка да као у овом Ан ти ће вом под ли сју ни су би ли жи во пи сни је упам ће ни.




