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СВАКО ИМА СВОГ АНТИЋА
1

Да на шње књи жев но ма ти не, реч за ко ју је Ан тић и те ка ко ма рио (за ви ри те са мо 
у Пла ви чу пе рак), по све ће но је по ја ви рет кој и сто га све ча ној по во дом пе тог, ју би лар-
ног, до пу ње ног из да ња Ан то ло ги је Ан тић, у на да све му дром, про ми шље ном и про-
ми шља ном из бо ру, ре дак ци ји и са пред го во ри ма ње го вог Екер ма на и, усу ђу јем се да 
ка жем, по нај бо љег по зна ва о ца ње го вог све у куп ног ства ра ла штва, чак пи сца – у на шој 
ли те ра ту ри је дин стве не – Ха ги о гра фи је о Ми ро сла ву Ан ти ћу – док то ра Дра шка Ре ђе па, 
на рав но, а у из да њу „Про ме те ја” из Но вог Са да.

Иако је био усме њак пр вог ре да, Ан тић је сво јим це ло куп ним ства ра ла штвом су-
пер и ор но, ре чи то и уз бу дљи во де ман то вао за грц ну та ми шље ња он да шњих де ли ла ца 
књи жев но-кри тич ке прав де и крив де да вре ме ње го вог раз ра ста ња и до ма ше но сти 
ни је вре ме по е зи је. Де ман то вао их је не са мо сти хом и тврд њом да сва ко вре ме при-
па да по е зи ји, не го и ти ра жом сво јих књи га, по ста ју ћи наш нај о бја вљи ва ни ји аутор, 
чи ји се број од штам па них при ме ра ка ис пи су је са се дам ци фа ра. Па, са мо је Пла ви 
чу пе рак до жи вео пре ко ше зде сет из да ња, а ти раж ње го вог пр вог об ја вљи ва ња у не-
ка да шњем Со вјет ском Са ве зу био је ми ли он и две сто ти не хи ља де при ме ра ка.

Тај рас при ча ни усме њак и прег нант ни пе сник, ко ји је из мно го раз ло га твр дио за се-
бе, не јед ном, да је „де чак из ствар но сти”, а он да и да је „од не куд са зве зде, сав ство рен 
од све тло сти”, он ко ји је та ко су пер и ор но раз гра дио сан и ја ву, по соп стве ном при зна њу 
ни ка да ни је на пи сао пр ву пе сму. Не го, дру гу. „Пр ву сам”, ве ли, „пре пи сао од Де сан ке 
Мак си мо вић, у тре ћем раз ре ду основ не шко ле.” Али се ни је ли био да ка же и ово: „На 
ме не су сви ути ца ли – и Ми ло ван Гли шић, и Лао Це, и Бош, и Број гел, и Све то пи смо, и 
Тол стој, и Фок нер, и мо ја мај ка Ме ла ни ја.” На рав но, и Це са рић. Но, пре свих, чи ни ми се, 
Тин Ује вић. Уоста лом, ни је ли баш Ује вић на пи сао онај пра стих: „На овом све ту са мо са ња 
је сте”, то ли ко пре су дан да ја ва Ми ро сла ва Ан ти ћа бу де на лик сну, али и да га по у чи, да 
га опо ме не ка ко их – ја ву и сан, да ка ко – ва ља раз гра ђи ва ти? Оту да је, слу тим, овај стра-
сник и пр ко сник жи во та и знао да ка же: „Ни смо ми раз ли чи ти. Раз ли чи те су на ше за па-
њу ју ће слич но сти.” И то он, ко ји је твр дио и ка зи вао да је „го вор опа сна умет ност”.

И, уоп ште, то обич но, тек на из глед мир но, а опет ци клич но и уз бу дљи во пе снич ко 
тка ње уме ло је, на мах, да збу ни ло ги ком спи ра ле, ко ја је и те ка ко ишла у при лог јед-
ном но вом, дру га чи јем, ма ти ћев ском ви ђе њу – ис ко са. Јер, „пе сма ни је до вр ше на 
ствар”. Та ко је гле дао на ства ра ла штво, та ко на жи вот, та ко на сно хва ти це ко је је уоб-
ли ча вао, увек но ве и дру га чи је.

1 Беседа казивана на „Антићевим данима“, 15. марта 2014. године, поводом петог, јубиларног, 
допуњеног издања Антологије Антић („Прометеј” 2013), у избору и са предговором и комен-
тарима Драшка Ређепа.

АНТИЋЕВИ ДАНИ

Мирослав Радоњић



195

„Го то во да је сва ка од мно го број них Ан ти ће вих књи га чи тан ка љу ба ви”, ис пи су је 
док тор Ре ђеп, али је и „уго вор са пти ца ма, пу то во ђа по ве ли ком зве зда ном ша ру ко ји 
је над на ма, не пре кид но, за у век. С њим је, оди ста, на јед ном све би ло зве зда но, оза ре-
но, ро ман тич но. Ње го ва из у зет на по пу лар ност сва ка ко се мо же, и мо ра, ту ма чи ти као 
по сле ди ца ма гич ног по и сто ве ћи ва ња са тај на ма, ме на ма и от кро ве њи ма чи та ла ца, а 
за пра во пе сни ко вих нај бли жих са рад ни ка, са пут ни ка и са пат ни ка, у овом жи во ту ко-
ји је, нај че шће, до жи во тан.” [...] Сто га „ма ода кле на и шли у свет Ан ти ће ве ли ри ке, на мах 
сте у са мом сре ди шту јед ног нео бич но об ли ко ва ног, уз не се ног и ути цај ног све та. И 
на ро чи те оне ан ти ћев ске све тло сти.” За то је, до пи су је док тор Ре ђеп, „књи га ко ју др-
жи те у ру ци и по чи ње те да пре ли ста ва те, да се при се ћа те, да са ња те, за це ло и мој 
Ан тић. Не пре врео, су ге сти ван, нео че ки ван, у тре ћој ди мен зи ји, нео сво јен, ча ро бан”. 

Вра ћа ју ћи се, да кле, с раз ло гом, свом Ан ти ћу, ва зда, и опет, и по но во, Ре ђеп, иш чи та-
ва ју ћи га по ко зна ко ји пут, сма тра да пе то, ју би лар но, из да ње, ко је је да нас пред ва ма, 
пред на ма, тре ба не знат но про ши ри ти, тач ни је упот пу ни ти га са још је да на ест по све му 
из у зет них тек сто ва, ина че из о ста вље них у ра ни јим збир ка ма, али и до да ти и сво ја два 
на да све ана ли тич на и та ко от кри ва лач ка тек ста о Ан ти ћу – они ма о за ви ча ју и пти ци, 
чи ме се, већ по ме ну та ло ги ка спи ра ле још ви ше устре мљу је ка сло бо ди и све тло сти.

„Сва ка ко, ова ан то ло ги ја“, ка ко тач но за кљу чу је њен аутор, у увод ном пред го вор-
ном есе ју на сло вље ном Де чак и мор нар, „по ка зу је ко је био Ан тић. Пе сник, бо ем, умет-
ник ре чи, усме њак, пе вач, сли кар, дра ма ти чар, сце на ри ста, ве ли ки спа вач, ка пе тан 
бро да, пут ник, пу сто лов, љу бав ник за ви ча ја, астро ном али и астро лог, па ор, де чак, 
Ба на ћа нин, са го вор ник Пре ве ра, парт нер Та ља, на след ник Зма ја, фил ма џи ја, бо стан-
џи ја, гра ди тељ, џу ди ста, мај стор сва ко ја ких ве шти на, ре пор тер, и то онај ко ји нас бу ди 
обич но пет ком, за љу бље ник во зо ва, на ро чи то екс пре сних, ко ји иду на се вер, ми сли-
лац, друг из де тињ ства ко је ни ка ко ни је про ху ја ло, бок сер, оп чи њен ле том га ле ба 
Џо на та на Ли винг сто на, маг.“

„На по кон“, ве ли Ре ђеп, „то је онај пе сник ко ји је, осо би то у сво јим по след њим, та ко 
жу ра ји вим го ди на ма, жи во на сто јао да спо зна дно, да се – пред од ла зак – при бли жи 
тај ни, све тло сти ма не на да ним, све ту ко ји је над на ма и у на ма. Сва ка ко, то је Ан тић 
усред сво јих сва ко ја ких ма шта ри ја од ко јих, у нас, ни ка да ни је би ло сме ли јих и ре тор-
ски за о ши ја ни јих у не пред ви ђе но, не ис це ље но, нео сво је но.

И да нас, све је дру га чи је: Ан тић је та јан стве на, чу де сна тач ка на ших го во ра и раз-
го во ра, на ших ре че ни ца.

Не мо же мо без Ан ти ћа. Као ни без буд ног сна на ших оскуд них вре ме на.“
И да за кљу чим па ра фра зом оних већ ан то ло гиј ских сти хо ва Љу би во ја Ршу мо ви ћа 

из пред го во ра књи зи Срем Ми ро сла ва Ан ти ћа:

Све што је он ду шом до та као
И све што је ње го ву ду шу та кло
У по е зи ју се пре тво ри ло.

Хва ла док то ру Дра шку Ре ђе пу и „Про ме те ју”.
Чи тај те, пре ли ста вај те и ужи вај те.




