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НЕПОЗНАТИ АНТИЋ
Ми ро слав Ан тић је био ми ље ник свих љу ди у ре дак ци ји но во сад ског „Днев ни ка“. 

Ње му су да ва ли ши ри про стор не го дру гим но ви на ри ма. Чу ли смо ов де 14. мар та 2014, 
ње го во раз ми шља ње о Пре ве ру, о ат мос фе ри „пуп ка све та“, Па ри за. Он се на шао у 
Па ри зу да при ђе са свим бли зу ве ли ка ну ду бо ко ху ма не и раз и гра не по е зи је.

Дра го ми је што смо да нас, кад обе ле жа ва мо Ми ки ну го ди шњи цу ро ђе ња, до би ли као 
по вод за раз ми шља ње, ње го ву ег зал та ци ју Пре ве ром. То ни је ре пор та жа, ни је ни есеј, 
то је ра дост што се по сто ји, што је део на ше ег зи стен ци је та кул тур на ме тро по ла све та.

Слу ша ју ћи не у мр лог Ми ро сла ва про жео сам се осе ћа њем да сам оних се дам и по 
ме се ци у кул тур ној ру бри ци „Днев ни ка“ био са јед ним умет ни ком европ ског до ме та. 
Би ле су то оскуд не го ди не, у ли сту је не го ван стро ги стил агит про пов ског до ци ра ња. 
Пи са ло се што про сти је и што ло кал ни је мо же, као да су чи та о ци љу ди са „спе ци јал ним 
по тре ба ма“, а Ан тић је био раз бук та ли бе сед ник. Усу ђи вао се да ми сли као пра ви Па-
ри зли ја. Хтео је сво је чи та о це да по диг не што ви ше мо же, да их учи ни ко смо по ли та ма.

По е зи ју је сма трао за јед нич ком вред но шћу ра зних на ро да, ко ји ов де код нас жи ве 
по се ли ма у ко ји ма бу де и по два де сет јед на на ци ја! Из дао је за јед нич ку књи гу пе са ма 
са Фе рен цом Фе хе ром, а у ре дак ци ји је био пра ви по бра тим сло вач ког по е те Ми ха ла 
Ба бин ке. И кад је пред крај жи во та сво ју број ну фа ми ли ју на ста нио у јед ном но во и-
згра ђе ном со ка ку на Ави ја ти чар ском на се љу, ни је се сми рио док ни је тој ули ци у ко јој 
жи ви при ба вио име Ули ца Ми ха ла Ба бин ке. Од ла зио је у град ску упра ву и у име по е-
зи је и за јед ни це на ро да зах те вао да се Ба бин ки по смрт но дâ та улич на та бла. Кад сам 
га че ти ри го ди не пред ње го ву смрт (1982) по се тио са еки пом РТБ-а, сви ма нам је с 
по но сом го во рио ка ко је из бо рио за сво ју ули цу, ту на кра ју све та, име ду бо ко ту жног 
Ми ха ла, пе сни ка ко ји је уми рао од ту ге за из гу бље ном ћер ком.

И град ски оци су га обо жа ва ли, по кло ни ли су се Ан ти ћу на ру чу ју ћи Ба бин ки ну 
улич ну та блу. 

Та да, пред ка ме ра ма го во рио је у еми си ји по све ће ној ху ма ни зо ва ном ур ба ни зму. 
По лет на дик ци ја, сли ко ви ти при ме ри, ре то ри ка без прем ца. Не ве ро ват на фи зич ка и 
ду хов на енер ги ја! Од вео је ка ме ру у ан тре те при зем не ку ће, и ре као: „Да ми ово по-
ста не пра во ме сто за ужи ва ње у жи во ту, но сим се ми шљу да ов де по ста вим ду гу ла-
ки ра ну да ску од пет-шест ме та ра, као шанк(!). Па он да ују тро вик нем сву сво ју де цу, 
по са дим их уз да ску, и до ру чак на та њи ри ма низ да ску до ту рам ка њи ма, је дан, два, 
три, че ти ри...“ (По но сио се мно штвом сво је де це...)

Фа на тич ни бо ем, хтео је ма ло ка фан ског шти мун га и у вла сти тој ку ћи.
Та да је био на вр шио пе де сет го ди на жи во та. Ни смо ни слу ти ли да ће га Усуд од не ти 

од нас кроз рав но че ти ри го ди не. У на шој еки пи је био сјај ни син Ми ре Ба њац – Бра на. 
Ми ка му се об ра до вао. Пи тао га је за та лен то ва ног и на жа лост за бо ра вље ног ро ма но-
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пи сца Сло бо да на Бо жо ви ћа, ма ми ног при ја те ља, јед ног од нај бо љих на ших про за и ста 
два де се тог ве ка. А он да му се по ве рио за што је већ у пе де се тој го ди ни оти шао у пен зи-
ју: „Ни сам мо гао ви ше да из др жим тај фри гид ни на чин го во ра!“ Као пе сник жи ве кре а-
тив не ре чи, га дио се по ли тич ког је зич ког пра зно сло вља те епо хе по зног ти то и зма. Мо-
гу да ми слим ка ко му је те шко па дао су во пар ни нео ла тин ски го вор ка ри је ри стич ких 
пи ска ра ла и вр то гла во уз ле ћу ћих по ли ти ка на та. „Што је вре ме да ље од ми ца ло, све 
стра шни је су би ле те пле ха но ис ко ва не ре чи. Ча ша ми се пре пу ни ла жу чи кад су нас 
са зва ли на из ну ра ва ју ће ви ше сат не ’кон фе рен ци је’, да ’про ра ђу је мо’ нај но ви ји кре те-
ни зам. Ка ко ли се оно зва ло. Сад не мо гу да се се тим, та ко је мон стру о зно... Ха. Ево га: 
му чио нас је сред њо роч ни план! Ми смо се де ли по ти ште ни, као на оп ту же нич кој клу пи, а 
го вор ни ци су нас не ка ко оп ту жи ва ли што се не ста ра мо до вољ но о сред њо роч ном пла-
ну! Тад сам у оча ја њу под нео мол бу со ци јал ном да ме у пе де се тој го ди ни пен зи о ни шу!!!“

Пе сник је био бо ле стан од тор ту ре ре чи ма. Јер по е зи ја је хра мов но ог њи ште жи вог 
пул си ра ју ћег је зи ка!

* * *

Ан тић је због свог сло бод ног не спу та ног је зи ка до жи вео и пра во Си бир ско про-
гон ство. Го ди не 1957. Бу де те го ди не јед но од пр вих „Сте ри ји них по зор ја“. Пр ву на гра-
ду осво ји дра ма ти за ци ја при по ве да ка Слав ка Ко ла ра Ми смо за пра ви цу, под на сло вом 
„Сво га те ла го спо дар“. Ми ка оде у по зо ри шни клуб, у ста ром Спо мен-до му по ред „те-
бис-пла ца“, и сед не за сто чић, под ве дрим не бом са ла у ре а том. Ко лар му украт ко ис-
при ча свој жи вот, био је ди пло ми ра ни струч њак за аграр. 

„И?!“
„И он да одем у пар ти за не!“
„Шта!“, вик не Ан тић. „Зар сте ви би ли у пар ти за ни ма? Ка ко то ни ко не зна?!“
А Ко лар се на сме ши па ка же: „Ни сам ја као не ки ко ји су це лог ве ка при зи ва ли ре-

во лу ци ју, а кад је она до шла, са кри ли се под јор ган-пла ни ну!“
Би ла је то ди рект на алу зи ја на Ти то вог ин ти му са Ми ро сла ва Кр ле жу! Кра јем три-

де се тих го ди на Ти то се јед но вре ме крио у ста ну Ми ро сла ва и глу ми це Бе ле Кр ле же, 
ро ђе не Кан гр га. Док га по ли ци ја тра жи по За гре бу, он се ди у от ме ној со би и пи ше 
на пад на Кр ле жу и ње гов круг као на „троц ки стич ку бан ду раз бој ни ка и уби ца“. То 
об ја вљу је у иле гал ном ча со пи су КПЈ, „Про ле тер“. По ли ци ја на рав но има у сво јим ша-
па ма ча со пис, чи та га, и Кр ле жин стан је по след ње ме сто где би тра га ла за „ген се ком“.

Ми ро слав до ђе по сле два са та у ре дак ци ју. Уред ник кул тур не ру бри ке Јо ца Ви ло-
вац, не ка да шњи глу мац у Но вом Са ду, оти шао је с го спо ђом на ру чак у от ме ну ка фа ну 
бли зу јер мен ске цр кве. Ниг де ни ког. Ми ка, др ско и осла ња ју ћи се на свој ста тус ми-
ље ни ка це ле ре дак ци је, си ђе у ви со ки пар тер ста ре па ла те пред рат ног „Ју го сло вен ског 
днев ни ка“, у штам па ри ју и пре да сло во сла га чу лист с тим екс тра крат ким ин тер вју ом. 
За раз ли ку од ве ћи не но ви на ра про вин ци јал ног ли ста, ко ји су не го ва ли ду гач ке члан-
чи не ко ји се као чар ша ви пу ни фра за про сти ру по стра ни ца ма, Ми ка је знао за сјај 
крат ких при ло га уде ну тих ме ђу ступ це, та ко зва них „ан тр фи леа“. Крат ко, а опа сно!

Су тра дан до ђо смо у ре дак ци ју у Јо ва на Ђор ђе ви ћа 2, кад Ви ло вац са мо што не 
пла че. Иза на о ча ри му сјак те су зе, али не ро се. 
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„Што си се та ко сну ждио?“
„За ми сли, Ра шо, шта је Ми ка ју че ура дио! До нео крат ки ин тер вју са по бед ни ком 

’По зор ја’, Слав ком Ко ла ром. Ме не ни је би ло ту, а он од нео у штам па ри ју и пре дао 
сло во сла га чу. Ено у да на шњем бро ју тај ужас!“

„Па шта! По бед ник ’По зор ја’ за слу жу је траг у но ви на ма!“
„Е, мој чо ве че! Ено од ју трос зво не те ле фо ни. Ви чу и пре те из ’ге-ка’, ’пе-ка’, ’це-ка 

Ср би је’ и из са мог ’це-ка Ју го сла ви је’. Пи та ју ка ко се смео до зво ли ти та кав идеј ни про-
ма шај! Увре ђен је сам Кр ле жа...“ (Уд ба и мон стру о зни Кос ни су по ми ња ни, али су се 
под ра зу ме ва ли, да уне су дрх та ви цу у удо ве свих „од го вор них“ и „не уд них“).

Бе ле жим ово, не да бих уни зио Кр ле жин не у мр ли лик, не го за то што се из це ле 
ства ри ви ди Ми ки на од ва жност. Ка жу да је Кр ле жа јед ном по хва лио Ан ти ћа. Ја ни кад 
ни сам пре стао да це ним Кр ле жи ног Вуч ја ка о окрут ним зе ле но ка де ра ши ма, и ње го ву 
мрач ну пе сму о ла ве жу па са ко ји од је ку је кроз про вин циј ску ноћ...

Ми ку, свог ми ље ни ка, ра ди соп стве ног оп стан ка, ше фо ви „Днев ни ка“ от пу сте. Ње-
га као већ та да ве ли ког деч јег пе сни ка, за по сле у Бе о гра ду у „Мла дом по ко ле њу“, код 
Ми ре Алеч ко вић ко ја је штам па ла Каф кин Про цес. Би ла је осе тљи ва на про цес пе сни-
ку зве зда и пат ње. Био је уред ник по е зи је за де цу. У ра но ју тро би по ла зио на ста ри 
воз у ва го не тре ће кла се, сад на зва не „дру га кла са“, и кла тио умор ном гла вом. Ми слим 
да је про вео по тим во зо ви ма це лу го ди ну да на.

Ре као сам да је то би ло Ан ти ће во про гон ство, али он ни је прог нан у да ле ке сту де не 
про вин ци је, не го је на шао скро ви шта у цен тру тор на да, где је, ка жу, ти ши на. По бе гао је 
из про вин циј ског Но вог Са да, у цен тар олу је, у Бе о град. (Ни сам знао да га у „Днев ник“ 
ни су вра ти ли од мах. Идеј но скре та ње тог ка ли бра ни је се мо гло опро сти ти ни за бо ра-
ви ти за са мо два на ест ме се ци. Од Дра шка Ре ђе па чу јем са да ов де да је пре по врат ка у 
„Днев ник“ про вео бар го ди ну да на у но во сад ском „Фо ру му“, ма ђар ској из да вач кој ку ћи. 
Ка ко Иштван Ђе зе ве ли, та да се ро ди ла за јед нич ка срп ско-ма ђар ска књи га Ан ти ћа и 
Фе рен ца Фе хе ра). На кра ју су они ко ји га во ле, „днев ни ков ци“, са оп шти ли Ан ти ћу да 
мо же да се вра ти у ма тич не но ви не. Али, ни су му да ли да ра ди у кул тур ној ру бри ци, као 
у мо је вре ме 1957. го ди не. Кул ту ра је би ла опа сно по ли тич ко та бу-по ље! Да ли су му да 
пи ше сва ког пет ка по јед ну ре пор та жу о суд би на ма гра ђа на. О њи хо вим успо ме на ма 
на гор ку или плод ну суд би ну, на рат на вре ме на, под ви ге и пат ње. То је го ле ми кор пус 
ре пор тер ске и суд бо но сне про зе, об ја вљи ван под на сло вом „Обич но пет ком“. О том 
Ан ти ће вом на сле ђу Ро до љуб Ма лен чић, Ми кин но ви нар ски ко ле га, на пи сао је чи та ву 
књи гу. Кад се то ин те грал но об ја ви, би ће то епо пе ја па нон ских љу ди и рав ни це.

* * *

Ан тић је био ви ше стру ко да ро вит чо век. Раз у мео се у му зи ку. Јед ном је у Су бо ти ци 
на са ве то ва њу уз фе сти вал омла дин ске му зи ке го во рио о мла дим му зи ча ри ма ко ји ма 
су се ру ке „по ква ри ле“, па сви ра ју на о па ко. Да вао је са ве та мла дим ком по зи то ри ма, 
му зи ча ри ма и пе ва чи ма да спон та но осло бо де кре а тив ност од уза ди сци пли не.

Сем пе сни штва чи ји је жрец, био је филм ски ре ди тељ и то за бра ње ни. Ре жи рао је 
јед не зи ме у Срп ском на род ном по зо ри шту дра му. По фе бру ар ској ци чи зи ми ви ди 
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да му кум Иван Хајтл, до бра ду ша у ла лин ској оде ћи, иде ку ћи без зим ског ка пу та. Хајтл 
ми је при чао: „Су тра дан он ми до не се на про бу свој зим ски ка пут. Ка ко је био ни жи и 
ужи од ме не, ја ни сам хтео да обла чим то, би ће ми те сно. Он на ва ли, и ја на ву чем ка пут 
је два пре ко ра ме на, не да се за коп ча ти, а кад сам опру жио ру ке, ру ка ви ми је два сти-
жу до ла ка та...“ Та ко је са о се ћа јан Ми ка био.

У Пан че ву се у мла дим да ни ма сре дом са ста јао са мла дим пи сци ма, а пет ком са 
глу ми ца ма и глум ци ма, при чао ми је мој ку ма шин Пе тар Ђу рић. (У сво јим за пи си ма о 
умет ни ци ма, Ми ка је по ме нуо Ђу ри ћа и круг пан че вач ких ства ра ла ца из пе де се тих 
го ди на.) По зо ри ште ко је га је оши ну ло оним про гон ством је Ми ки на оми ље на аре на. 
На пи сао је јед ну ра дио-дра му ко ју је ње гов друг Ђор ђе Ди ми три је вић, „Днев ни ков“ 
но ви нар и екс-Па ри зли ја, пре вео на фран цу ски. Еми то вао ју је па ри ски ра дио. Европ-
ски до мет Ми ро сла ва Ан ти ћа.

А као да је нај ви ше во лео сли кар ство. Кад сам с ка ме ром јед не на жа лост нео ства-
ре не филм ске при че о пан че вач ким го ди на ма М. Ан ти ћа (а ког су Пан чев ци ко ји вла-
да ју ре сур си ма за бо ра ви ли!) на шао пред ње го вом ма мом Ме ла ни јом (та да у 92. го ди-
ни жи во та), ре као сам јој: „Ми ка је од вас на сле дио сво је та лен те. Чуо сам од сво је 
ма ме Да ре да сте ви у Мо кри ну би ли чу ве ни са сво јих пре кра сних ве зо ва!“

Го спо ђа Ме ла ни ја се на сме ши и по ка за на је дан ма сив ни цр ни тр пе за риј ски сто, 
пре кри вен бе лим чип ка ним стол ња ком ко ји се спу штао ско ро до зе мље: „Ето, гле дај-
те тај стол њак, то сам ја из ве зла!“

Нај мла ђа Ми ки на се стра Ле ла, мај ка ва ља ног про зног пи сца, чу је ме ка ко Ми ки не 
та лен те на ла зим са мо у мај ци Ме ла ни ји. Ис пра ви ме у па у зи сни ма ња по но сним от-
кри ћем да је и Ми кин отац Нен ко био нео бич но та лен то ван. „Див но је пе вао и сви рао!“ 
А ма ма Ме ла ни ја је као мла да мај ка у мо крин ском со кол ском дру штву, ко је је би ло 
оба ве зно да јед ном го ди шње од и гра бар јед ну дра му, би ла глу ми ца. „Ваш отац је то 
ре жи рао, као со кол ски на чел ник!“

Као сли кар Ми ка је во лео лир ске кро ки је. Као да је њи ма хтео да до пу ни сво ју по-
е зи ју. Јед ном на при је му у Скуп шти ни гра да Бе о гра да при ре ђе ном за умет ни ке, упо-
знам про фе со ра ли ков не ака де ми је ма е стра Та ба ко ви ћа из зна ме ни те арад ске по ро-
ди це ар хи те ка та. (Пре драг Ри стић, је дан од на ших нај ва тре ни јих ге ни ја, по жен ској 
ли ни ји је из те по ро ди це. Ста ри го спо дин Та ба ко вић му је био ујак).

Ево јед не дра ма тич не сце не из Ан ти ће вог мул ти та лен то ва ног жи во та:
„Јед не го ди не“, при чао ми је ста ри го спо дин, „на го ди шњој скуп шти ни Удру же ња 

ли ков них умет ни ка Ср би је, про чи та ју мол бу пе сни ка Ми ро сла ва Ан ти ћа да га при ме 
за чла на сли кар ског удру же ња. По диг ну се на то раз ја ре ни и нар ци со ид ни сли ка ри и 
одр же се ри ју ху шкач ких на па да на Ми ку. – Ни је ње му до ста ње го ве књи жев не сла ве, 
не го би хтео да нам за гра би у на ше до мен, да се до че па ате љеа...

И све љу ће и све бе шње. Ја уста нем и ка жем: „Чуј те ме мла ди љу ди. Остр ви ли сте 
се на пе сни ка ко ји има и сли кар ског да ра. То је по ма ло срам но што чи ни те. Зар ви не 
схва та те да је на ма сли ка ри ма упу тио мол бу је дан ле пи дух, је дан ’шен гајст’! И то тре-
ба да нам бу де на ди ку и по нос, а не да га ов де од ба цу је мо!“ И ствар но, скуп шти на се 
сми ри, и ми га при ми мо ме ђу нас сли ка ре!

Дра го ми је што мо гу ову не по зна ту анег до ту да оста вим за бе ле же ну за сле де ће 
ге не ра ци је.




