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ЂЕРАМ, МОЈ МЛАЂИ БРАТ
По у зда но слу тим да је Ми ро слав Ан тић, без пре ки да, цртaо свој свет, та ко ре ћи 

од уро ка, усред вла сти те, ба нат ске ко ша ве про ла зно сти ко ја га је и ина че оп се да ла. 
Го то во пред сва ки свој ре ци тал, Ан тић, за ко га је ни ко дру ги до Ми ро слав Кр ле жа 
утвр дио да сво је сти хо ве ка зу је фе но ме нал но, Ан тић, ве ли ки ови сник пр во ра зред не 
хар ти је и го ро пад них по те за фло ма сте ра, ства рао је сво ју ка ли гра фи ју та ко ре ћи ни 
из че га. Ка да смо, да ле ке 1962. нај пре усме но, а по том у из да њу Ма ти це срп ске пред-
ста вља ли ње гов Кон церт за 1001 бу бањ, ње го ве нај пре не ви дљи ве, во де ним жи гом 
ути сну те, а по том чи стим цр тач ким по те зи ма ове ре не, ма шта ри је о пти ца ма, зве зда-
ма, те ле фон ским сту бо ви ма по ста вље ни као по ча сна прат ња на шим ви ци нал ним 
же ле знич ким пру га ма, би ло је већ до ка за но да се у сво ји ни овог рап со дич ног пе сни ка 
ни ка да не зна где по чи ње цр теж, а где за вр ша ва стих. Ка сни је је и сам ко мен та ри сао 
свој цр тач ки слу чај: „Те ле граф ски сту бо ви: кр до је ле на ве за ло ве тар за ро го ве и – 
при слу шку је.”

У пан че вач кој гим на зи ји по у ча вао га је, или тач ни је: ни је му сме тао, ни ти оме тао 
у раз во ју, Сто јан Тру мић. Ње гов срод нич ки лист, упра во у Тру ми ће вом при су ству, от кри-
ва ђе рам, као мла ђег бра та. А ње го ва ли ков на и пе снич ка оп се си ја зве зда ма, сва ка ко 
на и ла зи из пе снич ких ту ма че ња Вељ ка Пе тро ви ћа о то ме ка ко су све осма трач ни це 
ко смо са по пра ви лу по ста вље не или у рав ни ци, или на ви со рав ни, од Хал де је до Не-
ва де. Ан ти ће ве зве зде се сло бод но, чак и рас ка ла шно про на ла зе усред ни ског на шег 
па нон ског гр мља. Све је по та ман.

Упра во цр те жи ма Ан тић је још по нај ви ше оства ри вао свој го то во со мат ски об лик 
са рад ње са чи та о цем, гле да о цем, оним дру гим. Са свим екс клу зив но, у јед ном при-
мер ку, на че лу мо је књи ге Ча ро ли ја обич ног (1982) ње му и ње го вој ли ри ци по све ће не, 
ви јор не оне цр тач ке ли ни је без кра ја и по чет ка исто су ге ри шу мно штво, ту ње го ву 
фа мо зну по ро ди цу ко ја се зо ве чо ве чан ство. На дру гом при мер ку, ко ји је Ми лан Ко-
њо вић опре мио, Ан тић је по не што до да вао, не ста шни, ве чи ти де чак на ше ри ме. За 
ње га, „из ло жба ни је оно што ти је по ка за но. Ти се по ка зу јеш њој. Ду жност је из ло жбе 
да те ви ди.”

Дру гу ју ћи са на шим на о чи тим сли ка ри ма, од Мер са да Бер бе ра и Са ве Стој ко ва 
до Ице Во ље ви це, Ми ће Ми хај ло ви ћа, Мо ме Ка по ра, Ан тић је ути снуо сво ју за пе ту у 
веч но сти као ра за зна ва ње са мо. Као и за Jована Сол да то ви ћа, ње го вог дру га и ње-
го ве ве ли ке есеј ске те ме, Ан тић је те жио вер ти ка ла ма у на шој мр тва ји ду ха, као за 
зна ме њем са мим. Ме ђу тор ње ви ма, то по ла ма, дол ма ма, ње гов мла ђи брат, ре че ни 
ђе рам, има свој не пре ва зи ђен сми сао.

И да нас и ов де, на из ло жби ње го вих цр те жа, по уч но је ци ти ра ти ње го ву ре че ни цу: 
Ни кад не мој да пи таш шта зна чи не ко де ло.




