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ТА ЊА КРА ГУ ЈЕ ВИЋ

ЗЛАТ НА ГРЕ ДА ИЛИ УВОД У ПО Е ЗИ ЈУ
(I део)

„Сле де и тре ну ци у ко ји ма се сва про
стран ства на се ља ва ју гра до ви ма ко је смо 
по хо ди ли, пре де ли ма кроз ко је смо про ла
зи ли и во да ма крај ко јих смо ста ја ли. У 
на шој гла ви је већ чи та ва јед на ма ла, ин
тим на ма па, ка кве не ма на гло бу су. Њих 
има оно ли ко ко ли ко има и љу ди, а све су 
раз ли чи те и не по ду дар не, не ма истих, чак 
ни слич них...”

Ма ле про зе, 2007.

Има ги нар не ма пе

Ка да је на свеч но сти, го то во на са мој оба ли Ти се, на дан пе
сни ко вог ро ђе ња, 5. ју ла 2015. от кри вен спо ме ник Сте ва ну Ра ич
ко ви ћу, мо је уз бу ђе ње због склад не би сте ва ја ра Алек сан дра За
ри на би ло је по ја ча но и ти ме што се та да, крај спо ме ни ка ве ли ком 
Сен ћа ни ну Сте ва ну Срем цу, на шао и је дан пе сник – ли ри чар – 
нео бич ни Сен ћа нин, ко ји ни је ро ђен у Сен ти. 

Оп чи ња вао је, у скулп ту рал ној рав но те жи ми ра и сна ге, и 
пе сни ков по глед усме рен ка Ти си. Уз то, чи ње ни ца што смо све 
вре ме, на ма лом зе ле ном скве ру, ста ја ли из ме ђу два та ко зна чај на 
ме ста у ње го вом жи во ту. С јед не стра не, у ули ци ко ја да нас но си 
име Сте ва на Срем ца, не по сред но уз Срп ску пра во слав ну цр кву, 
на ла зи ла се шко ла ко ју је по ха ђао Сте ван Ра ич ко вић. Иа ко су за
љу бље ни ци у Сен ту, пре све га агил ни хро ни чар ње не кул ту ре 
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Пе тар Тер зић, има ли за ми сао да ту бу де сво је вр сни Дом срп ских 
пи са ца, са не ко ли ко ле га та ве ли ка на, ко ји би би ли сме ште ни у 
не ка да шње три ве ли ке учи ни о це, до то га ни је до шло. Па ни за ми
сао да се на ту ма ле ну ку ћу, тро шну и оро ну лу, али сре ћом још 
увек са чу ва ну, а за у век сме ште ну у се ћа ња мно гих ге не ра ци ја 
Сен ћа на, по ста ви спо менпло ча Сте ва ну Ра ич ко ви ћу, ни је оства
ре на. Се ћам се да сам за тај за пис већ би ла сро чи ла ових не ко ли ко 
ре да ка о пе сни ку, „Сен ћа ни ну”: 

У овој згра ди основ ну шко лу је учио ве ли ки срп ски пе сник 
СТЕ ВАН РА ИЧ КО ВИЋ, 5. ју ли 1928 – 6. мај 2007. Ту је пре по знао 
сво је пе снич ко би ће, а по том про сла вио Ма ли трг, ули цу Злат не 
гре де, и Ти су, умет ност со не та и срп ску ли ри ку. За у век за хвал ни, 
ње го ви Сен ћа ни. 

Удру же ње чла но ва и при ја те ља Ма ти це срп ске у Сен ти пред
у зе ло је и дру ге ко ра ке да се бу ду ћа „Сте ва но ва со ба” ис пу ни што 
ау тен тич ни јим ма те ри ја ли ма. Као Сен ћан ка у Бео гра ду, има ла 
сам за да так да са си ном Сте ва на Ра ич ко ви ћа, Ми ло шем, при ку пим 
из пе сни ко ве за о став шти не ода бра не ру ко пи се, књи ге, по ро дич не 
фо то гра фи је, и да их, уз пе сни ко ву пи са ћу ма ши ну, као по себ но 
ва жан, „са у че снич ки” пред мет у пе сни ко вом ства ра њу, про сле дим 
пред сед ни ку Дру штва, Пе тру Тер зи ћу, у Сен ту. То је учи ње но, уз 
ве о ма до бру во љу и са гла сност Ра ич ко ви ће вог си на. Mатеријал је, 
из мог зе мун ског до ма, от пре мљен у Сен ту 5. но вем бра 2008. Но, ни 
уз мно го раз го во ра и тру да пред ла га ча, ова иде ја ни је ре а ли зо ва на, 
и дра го це ни па ке ти, све до чан ства ра да и ства ра ња не за бо ра вље ног 
пе сни ка, вра ће ни су, не ку го ди ну доц ни је, ње го вом си ну. 

Пред спо ме ни ком Ра ич ко ви ћу, тој јул ског да на, би ла сам уто
ли ко ви ше ис пу ње на по но сом. A ко ли ко је тек го во рио и сам ње гов 
по ло жај, на ма, Сен ћа ни ма! Не пре кид но ми је то ком све ча но сти 
кроз ми сли про ла зи ло – да се ту, са ле ве стра не тек по ста вље не 
би сте, па ра лел но са ули цом Јо ва на Ђор ђе ви ћа, тек не ко ли ко сто
ти на ме та ра да ље, на ла зи и ули ца Злат не гре де.

Ето чи та вог јед ног ма лог тро у гла, уцр та ног из ме ђу го ди на 
од ра ста ња и шко ло ва ња Сте ва на Ра ич ко ви ћа у Сен ти. Оне се за
пра во мо гу све сти под јед но име, је дан по јам – Злат на гре да – како 
је пе сник на сло вио сво ју, да нас не за о би ла зну и зна чај ну, ча ро ви ту 
књи гу о свом од ра ста њу, ко ју је у злат ним ко ри ца ма „Ма ле би бли
о те ке” об ја ви ла Срп ска књжев на за дру га, 1993. го ди не. На увод ном 
ме сту књи ге (Mot to), пе сник от кри ва да је Злат на гре да би ла „исти
ни то име јед не ули це око ко је се (за кључ но са 1939. го ди ном) „од
ви јао онај по след њи за шти ће ни пе ри од” њего вог жи во та. Јер, ка ко 
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и у дру гим књи га ма и за пи си ма са ау то би о граф ском но том бе ле
жи Ра ич ко вић, на кон тог пе ри о да (од 1935. до 1939) за по чео је онај 
дру ги „из бе глич ки жи вот” ње го ве по ро ди це „од Су бо ти це, до 
Под го ри це... од Ве ли ког Гра ди шта до Бе о гра да... од Кру шев ца до 
Сме де ре ва...”, али уз увек са чу ва но се ћа ње на Сен ту, „ва рош из 
ко је по ти чу мо је нај ра ни је и нај не за бо рав ни је успо ме не из де тињ
ства” (Је дан мо гу ћи жи вот, БИГЗ, Бе о град 1996). 

По по врат ку у Бе о град, тог ју ла 2015, вра ти ла сам се и пре ли
ста ва њу књи ге Злат на гре да. По ку ша ва ла сам, во ђе на из у зет ном 
су ге стив но шћу де та ља ко је је пе сник уно сио у сво је вер бал не 
пеј за же, да их пре по знам и иден ти фи ку јем у сво јој ме мо ри ји и сен
ти мен ту, ве за ним за град у ко ме сам и са ма, де це ни ју на кон Ра ич
ко ви ћа, про во ди ла де тињ ство.

Уз до бру во љу ко ле га, исто ри ча ра и хро ни ча ра гра да, Сен ћа на, 
на сто ја ла сам да раз от кри јем сва ку ули цу и ку ћу, сва ки по ме ну ти 
угао, на сип, цр кву – и нај ма њи де лић Сен те – да за ђем у он да шње 
вре ме и до пу ним, са мо за се бе, оно што су Ра ич ко ви ће ве сли ке 
на го ве шта ва ле, и оста вља ле као ви дљив, за во дљив траг – она кав 
ка кав је за жи вео у све сти де ча ка, и ка квим га је пи сац, из ру ко
пи са сво је фа сци кле, на сто јао уоб ли чи ти као све до чан ство о нај
зна чај ни јем пе ри о ду свог од ра ста ња, али и нај ин тим ни је, сто га и 
лир ско шти во, са мно го на зна ка из ре ал ног окру же ња и жи во та 
гра да.

Иду ћи тим пу тем, по ма ло за не се но, мо гла сам до пи са ти, об ја
сни ти се би и не ком бу ду ћем чи та о цу чи та ву кар ту кре та ња Ра ич
ко ви ће ве по ро ди це, по чев од пр вих ко ра ка ко је је на чи нио – при
спев са по ро ди цом са Же ле знич ке ста ни це, „умо ран, са трн ци ма 
у одр ве не лим но га ма и са не ко ли ко зве зда у гла ви” – до хо те ла у 
ко јем је про вео пр ву ноћ у ва ро ши, све до пре ци зно за цр та ног 
пла на ко ји је при пре мио отац, као ски цу на „коц ка стој хар ти ји”, 
ка ко би по ро ди цу сле де ћег ју тра по вео пут Ко ло ни је, у ко јој ће 
за по че ти жи вот по ро ди це у Сен ти. А по том и да ље, пут од го не
та ња тач них ме ста где су Ра ич ко ви ћи ста но ва ли, или шко ла у 
ко ји ма су ра ди ли Сте ва но ви ро ди те љи, или оних ко је је сам пе сник 
по ха ђао.

У раз ли чи тим по гла вљи ма Злат не гре де Ра ич ко вић ће, као 
на зна ке за да љу при чу, по ме ну ти име не ке од тих шко ла, или дру га 
ме ста ко ја чи не вре ме ни то и трај но обе леж је овог гра да – Град ску 
ку ћу, Пор ту цр кве, Гим на зи ју, Еу же но во остр во, Ву ји ћа ку ћу – не 
ба ве ћи се де таљ ним ту ма чењ ма. По ми ње их и у дру гим сво јим 
књи га ма, се ћа ју ћи се Сен те (Ма ле про зе, СКЗ, Бе о град 2007; Сте ван 
Ра ич ко вић, ко лек ци ја „Је дан пре ма је дан”, при ре дио Ми ро слав Мак
си мо вић, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2012, по гла вље „Сен та”). 
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Но, за др жа ва ња на тим то по ни ми ма не ма. Оче ки ва ти да ће 
они отво ри ти сво ју при чу би ло би по гре шно, а у основ ној ши фри 
чи та ња Ра ич ко ви ће вих успо ме на, на не ки на чин, и не по треб но, и 
раш ча ра ва ју ће. Јер кључ ну од ред ни цу сво јих за пи са да је сам пи
сац, на по ми њу ћи зна чај и зна че ње ове ули це у свом де тињ ству и 
од ра ста њу, па и не ком по себ но ва жном уну тар њем са мо пре по зна
ва њу: „У њој сам до че ки вао и лет ње су мра ке... у оно до ба ка да се 
пр ви пут от по чи ње за го нет ни је да ми сли” (мо но гра фи ја Сте ван 
Ра ич ко вић; кур зив Т. К.).

Већ и пр ве стра ни це и пр ви ре до ви Злат не гре де отва ра ли 
су са свим дру гачи ји по глед на ње гов по сле ви ше го ди на по но во 
при зва ни де лић све та – онај ко ји без ње га са мог, и ње го вих уну тра
шњих ви зу ра и до жи вља ја, не би по сто јао. То је шти во ис пи са но, 
за пра во, ван исто риј ских или кул ту ро ло шких упу та о „чи та њу” 
гра да, без звуч них по да та ка из хро ни ке ове нео бич не па нон ске 
на се о би не, па лан ке, „па лан чи це, об ли ка че тво ро у гла, на зе мљи шту 
рав ном, зе ле ни лом об ра слом, а по ред ре ке Ти се”, ко ја је опи са на 
и у пут ним бе ле шка ма Евли је Че ле би је (1667) – а ко ја је, ка ко са
же то сли ка ју и Ра ич ко ви ће ве успо ме не – у сво јим пе ри фе риј ским 
ули ца ма што се гра ни че са бач ким њи ва ма и ку ку ру зним по љи ма 
– го то во се ло; али у сво јим при ми ца њи ма не ви дљи вом цен тру, 
исто вре ме но и ва рош, и град.

А ово не ка да шње при ста ни ште, ка ко бе ле же сен ћан ски исто
ри ча ри (из ме ђу оста лих и Све то зар Ра до њић), са ста рим име ном 
Син та рев, на се ље је, на над мор ској ви си ни од 82 ме тра, на ста ло 
још у дав ној про шло сти, на јед ном по лу о стр ву не ка да шњег је зе ра 
ко је се, у дав ним вре ме ни ма, тек ка да се Ти са по ву кла у стал ни је 
ко ри то, мо гло за сно ва ти као трај ни ја на се о би на. Го то во да је Ра ич
ко вић, за ко ра че њем у ову сре ди ну, сво јим та да де ти њим пре сен
ти мен том то већ знао, опи сав ши при спе ће у ову лу ку без ма ло као 
при чу о па нон ској Атлан ти ди, али и о ма гич ним кру го ви ма ко ји 
су на ди ла зи ли пра во ли ниј ске из ло мље не ли ни је ули ца, са це ду ље 
ње го вог оца, по став ши сво је вр сна бу ду ћа „за ро бље ност” пе сни ка 
по ја се ви ма ове нео бич не за го нет ке ко ју су чи ни ли па лан ка – ва рош 
– град, а ко ја му се од пр вог ча са ука за ла као суд бин ска. Већ на пр вим 
стра ни ца ма Злат не гре де сто ји: „...као да смо се за у ста ви ли на 
по след њој ста ни ци у све ми ру и да се одав де и не ма ку да да ље”. 
То осе ћа ње оста ће трај но упи са но и у дру гим ета па ма пе сни ко вог 
жи вот ног пу то ва ња, оне нео бич не пра зни не ко ја на ла же да се 
опи па ју ње ни зи до ви, и раз мак ну, ода гна ју, да се сва ким по гле дом 
по твр ди не ко но во от кри ће, а сва ким ко ра ком ис пи ше но ва ми сао 
и са зна ње – по рив ко ји ће ка сни је ис ка за ти и мно ги ње го ви сти
хо ви. Па и ови: „(...) Ево // Ка ко ме не ки са свим не по зна ти жи вот 
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/ Као де те за ру ку / Из во ди на пра зно ме сто. // И ту оста вља. // Да 
гле дам / И треп ћем / И да се чу дим / Из ка квог ли сам све та иза шао 
/ У ка кав ушао („Пра зно ме сто”, Сти хо ви из Днев ни ка 1985–1990, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1990).

Не по зна та ста ни ца у све ми ру рас кри ва ла је сво је уну тра шње 
би ће, на по ред но са оним ко је се отва ра ло и у де ча кулу та о цу и 
ис тра жи ва чу ове лу ке: „...об и сти ња ва ло се оно што сам на слу ћи
вао: от по чи њао је не ки дру га чи ји, те жи, али и сло бод ни ји жи вот, 
за ка кав до са да ни сам знао”. 

Јер Ра ич ко вић ће, за пра во, тај дру ги жи вот за сни ва ти све ви ше 
у се би. 

У пр вој но ћи про ве де ној у сен ћан ском не у доб ном хо те лу, у 
ко јем су се од ви ја ли и ра до ви ње го вог пре у ре ђе ња, у со би са ро
ди те љи ма, бра том и се стром, у рит му оче вог ди са ња и уз бу ђе ној 
не са ни ци, из до ди ра са јед ном ру пи цом на јор га ну, као ма лим 
без да ном, огла ша ва ле су се у ње му, уз тре пе ре ње тан ке све тло сти 
и од бле ска улич них де та ља, успо ме не на ста ри, упра во на пу ште
ни град. „А оне су у том тре нут ку би ле цео мој ма ли, оп на сти 
жи вот, ко ји се као от ка чен од ме не, ле лу јао не за ви сно и да ле ко од 
ове со бе, у јед ном уз ви ше ном и на пу ште ном про сто ру за ко ји сам 
је ди но истин ски и знао”. 

„Имао сам све га се дам го ди на”, пи ше Ра ич ко вић. „Пр ви пут 
сам осе тио бол ко ји ни је био иза зван ни ка квим удар цем, па дом, 
бо ле шћу или увре дом: до ла зио је сам од се бе, из свих ви дљи вих 
и на слу ће них ства ри ко ји ма сам био окру жен. 

Ни сам ни слу тио те но ћи да ће ства ри у но вом гра ду, убр зо, 
по че ти да по при ма ју и не ке са свим дру га чи је бо је.”

Тло црт лу ке, при ста ни шта у ниг ди ни, обе ле жа ва ће по сте пе
но, све пот пу ни је, ма па пе сни ко вих от кри ћа гра да, у сва кој од 
ње го вих ми кро но ве ла ис пи са них по за ко ну кру го ва, ко ји су се, 
као и ње гов ви до круг, не пре кид но ме ња ли, и ши ри ли, а от кри ва
лач ка лу та ња све ду бље по хра њи ва ли у уну тра шњој лу ци – у ко јој 
се ра ђа ла пр ви на до жи вља ја, не из мер на сло бо да пло вид бе, прет
воре на у кар то гра фи ју ме мо ри је, и пре ве де на у за че так лир ског 
пи сма. 

Јер „са не ко ли ко зве зда у гла ви, ко је су се при сва ком мом 
од сеч ни јем ко ра ку оси па ле на сво је још сит ни је де ло ве – на боц ка
ву зве зда ну пра ши ну од ко је сам био го то во об не ви део”, пр ви пут, 
чи ни се, овај де чак до шљак при сти же у је дан до ско ра и ње му са
мо ме не по знат, уну тра шњи свет. И ка да мно го доц ни је го во ри о 
то ме да „ни је угле дао све та” у Сен ти, а да „мно ги сма тра ју да је ова 
мир на ва рош на на шем па нон ском се ве ру – мој за ви чај”, Ра ич
ко вић им да је за пра во: „У не ку ру ку, ми слим да с пра вом та ко и 
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за ми шља ју”, до да ју ћи при том: „За пра во Сен та је мој ли те рар ни 
за ви чај” (мо но гра фи ја Сте ван Ра ич ко вић).

Из те пра ши не ра ђа се и оно озве зда но не бо над ноћ ним трав
ња ком по крај там ног др во ре да Жи вин ских пи ја ца (иден тич ни 
тек сто ви „До га ђај у трав ња ку”, Је дан мо гу ћи жи вот; књи га Ма ле 
про зе, оде љак „Ho mo po e ti cus”; „Пр во от кри ће”, мо но гра фи ја Сте
ван Рич ко вић), ко је ће сво ју ја сност и пу но ћу до би ти упра во као 
основ ни ства ра лач ки кон цепт, и трај но осе ћа ње ње го вог бу ђе ња, 
и об на вља ња, у тај но ви тим, нео ме ђе ним про сто ри ма се бе са мог: 
ква дра ту ра кру га – ма ли пра во у га о ни трав њак, из гу бљен у без
гра нич ном озве зда ном про стран ству не ба, јед не но ћи ко ја је би ла 
пр ва по твр да осво је не са мо ће, ме ђу тра ва ма: 

Осе ћао сам се си ћу шним пред тим тре пе ра вим ам би сом, час 
не до ку чи вим сми слом, час опа сним ха о сом – у ко ји је пр ви пут 
би ла упле те на мо ја бес по моћ на (до тад са мо у ду би ни ме не шћу
ћу ре на) ми сао. Чи ни ми се да је то би ла мо ја пр ва пе сма, ко ју сам 
– за раз ли ку од оних ка сни јих ко је сам и на пи сао – до жи вео ап со
лут но чи та вим сво јим би ћем... и ода тле је све кре ну ло. 

Иста пра ши на са зда ла је у Ра ич ко ви ћа и ст ва ра лач ки по јам 
злат не гре де: 

Чи та во ово ду го вре ме од не ко ли ко де це ни ја пи сац је у ства ри 
тра гао за по др шком – не ком вр стом ве ри фи ка ци је – свом вла сти том 
по и ма њу тер ми на злат на гре да, под чи јим се го то во ма гиј ским 
сим бо лич ним пој мом, у јед ном дав ном тре нут ку (око 1955. го ди не), 
за чео и оства рио гро ње го вог ру ко пи са из исто и ме не ста ре фа сци кле. 

Та ко је овај „ма гиј ски” по јам од ре дио, и за бу ду ћа вре ме на, 
пе сни ков до жи вљај ослон ца, трај ног ме ста по све ће но сти уну тар
њим про сто ри ма, ства ра лач ке са мо ће, ко ја пре о бра жа ва ви дљи ви 
свет у кон ту ре но ве ви дљи во сти, на пра гу има ги нар ног, али сва
кад ин тим ног, са осе ћа њем увек но вог – све до обе ло да њу ју ћег а 
скри ве ног от кри ћа – оне не у хва тљи ве и та на не ме ђе из ме ђу ха о са 
и сми сла, за бо ра ва и пам ће ња, ко ја ће усме ри ти пр ва и чи ни се за
у век у се би раш чи та на ства ра лач ка усме ре ња овог пе сни ка: 

Јер он се све до по нов ног от кри ћа сво је ста ре фа сци кле под 
име ном Злат на гре да, 

ка ко сто ји у увод ни ку ове књи ге, у том ду гом ме ђу вре ме ну
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и у свем сво ме ли та рар ном по слу и у свим сво јим ми сли ма – оп се
сив но ба вио је ди но по е зи јом ко ју је као пр во у свом жи во ту још 
одав но и пре свих оста лих пре о ку па ци ја био иза брао.

Злат на гре да, тај по јам увре жен у ко лек тив ном пам ће њу гра да, 
као по след ња ли ни ја од бра не пред по пла ва ма, бу ду ћи да пред ста
вља „уз ви ше но ме сто у рав ни ци” пре ко ко јег во да не мо же пре ћи, 
та ко по ста је по себ ни за штит ни знак, ко ји по след њи „за шти ће ни пе
ри од” пе сни ко вог жи во та, не по сред но пред по че так рат них го ди на, 
у свом „ма гиј ском” зна че њу и ау то по е тич ком по и ма њу Стева на 
Ра ич ко ви ћа, пре тва ра у чу ва ра пр вих, нај дра го це ни јих се ћа ња, што 
до слов но зна че ње „узив ше ног ме ста” у рав ни ци – и у де це ни ји 
на кон ра та, ка да је за по чео сре ђи ва ње бе ле шки из сво је фа сци кле 
– пре во ди у на пор да се тим ра дом са чу ва а да се он сам се ти „бар 
не че га што му се чи ни ло уз ви ше ним у ње го вом жи во ту”, а што 
је, и на кон го ди на про ве де них у Сен ти, ожи вља ло успо ме не на 
ову ули цу, и ово име. 

Ку ти ја зву ка, сли ка и ре чи

У не по зна том гра ду, ко ји је тек тре ба ло да по ста не „мој град”, 
на са мим ивич ним ли ни ја ма на се ља, ко је су се рас пли ња ва ле у 
рав ни чар ске њи ве, спо је не са „огром ним пла вим не бом у да љи ни”, 
док се с дру ге стра не по гле да, де ли мич но за кло њен на си пом, ука
зи вао врх „чу ве не Град ске ку ће”, „са са то ви ма на све че ти ри стра не” 
– Ра ич ко вић ис пи су је и ли ни је на ста ја ња свог пи сма: та јан стве не 
пу те ве ми сли ко ја по чи ње за ча ра но шћу, а на ста вља се ства ра ју ћи 
но ве фор ме, но ви жи вот. Ча ро ва ње ко је пле те већ са ма „из ма гли
ча ста пра ши на” ко ја леб ди око не до ку чи во сти, оне тач ке до ко је ни 
ви дик не мо же сти ћи, али где исто вре ме но, у сре ди шту „ру ме ног, 
пра шног обла ка”, иси ја ва са мо сре ди ште те за пе сни ка но ве, у 
су шти ни ста ре „ва ро ши”. Но вог цен тра ње го вог све та. И ка да се, 
из за пу сте ле збор ни це пе ри фе риј ске шко ле, у вре ме лет њег рас
пу ста, по гле ду ука же рас про стр ти град, у ко јем сва ког тре нут ка 
за све тли но ви миг, као пре по зна тљи ви де таљ, у ми сли ма де ча ка
по сма тра ча он већ до би ја „не за ми сли во ви ше ком би на ци ја”, но ви 
обрис имаг нар не ски це.

Но, Ра ич ко ви ће ве ме мо риј ске сце не, ипак, би ва ју спу ште не 
и у ствар ни жи вот пе сни ко ве но ве сре ди не, и чу ва ју, увек у та на ној, 
па у чи на стој игри ма ште и збиљ ских при зо ра, пу но ћу до жи вља ја 
свих чу ла, ко ји ма је чи та о цу при мак ну то, а за пе сни ко ву „фа сци
клу” успо ме на са чу ва но, чи та во јед но иш че зло вре ме. Ова ма гич на 
ку ти ја чуј ног и ви зу ел ног по кре ће, с дру ге стра не, и по себ ну ства
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ра лач ку апа ра ту ру, уво ди ре че ни цу у ко јој се по ет ска ви зу ра ули ва 
у про зни ток ја сне и су ге стив не пре ци зно сти. 

Упра во та ко ни че, ме ђу стра ни ца ма успо ме на, је дан по се бан 
град. Уда љен и при мак нут у исто вре ме, до ча ран пу ним жи во том 
ма ште а уси дрен сред жи вих чул них сен за ци ја. Још од тре нут ка 
ка да на зе мља ном та ва ну ле ти за пу сте ле шко ле, ме ђу ра су тим пред
ме ти ма и ме ђу па у ко вим ни ти ма за та ла са ним на про ма ји, за и гра ју 
пред де ча ко вим оком сли чи це „пе ри фе риј ског би о ско па”, ко је су 
се оти ма ле ре ал ном сми слу, а уме сто њих на ста ја ли при зо ри ко ји 
су се „од ме та ли од ни воа мо је све сти и ло ги ке”, а ко ји ма је тре ба
ло да ти но ви сми сао. Па ипак, ме ђу фи гу ра ма од ило ва че или 
гип са, ту је по чи ва ла „ар хи ва руч ног ра да” чи та вих ге не ра ци ја 
уче ни ка, „уз ле ти за ства ра ла штвом оних ко ји су се већ уве ли ко 
би ли рас пли ну ли и за гу би ли по жи во ту као па о ри и шу сте ри, 
чи нов ни ци и на ред ни ци, ка са пи, мли на ри, штро ја чи, слу ге и по
по ви, фи нан си...” – ви дљи ви ка ле и до скоп тре пе ра вих сли ка гра да, 
и њи хо ва има ги нар на анам не за, на ја вље ни већ у пр вим за бе ле же
ним до жи вља ји ма још увек не у хва тљи ве ва ро ши: 

Са оне стра не на си па, у из ма гли ча стој пра ши ни, по ру ме не лој 
од зад њих од бле са ка сун ца, осе ћао сам ка ко си гур но и за го нет но, 
као из не ког над ствар ног ор га ни зма – у сре ди шту тог ру ме ног, 
пра шног обла ка – пре ма ко ме сам сва ки пут из но ва за чу ђен био 
окре нут – ку ца уда ље но и не до дир љи во ср це на ше ва ро ши. 

То је већ чи та ва ства ра лач ка аван ту ра, у ко јој из но ва на ста је 
за чу ђе ност, и от кри ва се по се бан жи вот – ко ји се од и гра ва пред 
оком, али у исто вре ме у са мој по тре би са вла да ва ња не по зна тог, 
ње го вог пре о бли ко ва ња у део лич ног све та, ко ји, већ од увод них 
стра ни ца књи ге, на ра ста у пе сни ку са мом: 

Иа ко је био по до бро од мак нут од ме не, не где у да ле кој и ду
бо кој бес тра ги ји, огром ни град је ле жао у мо јој си ћу шној гла ви у 
свој сво јој при род ној ве ли чи ни, са свим сво јим раз гра на тим об ли
ци ма и ра зно ли ким бо ја ма, ко ји су – као и све оста ло из тог да ле ког 
вре ме на – увек све тлу ца ли.

Ову ма пу чул ног, и има ги нар ног, до пу њу је и звуч на мре жа, 
ис пле те на од крат ких ус пут них по здра ва, но ви, ослу шну ти и 
упам ће ни ло кал ни из ра зи и на гла сци, ухва ће ни из „ко ло ни јал не 
рад ње”; по себ на име на по зна тих ва ро шких пунк то ва; про зив ке 
учи те ља и дру га чи ја пре зи ме на ко ја бу де зна ти же љу (Бор ђо шки, 
Бор зач ки); ма ђар ска име на ко ја под се ћа ју на сва ко дне ви цу ове 
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пре те жно дво је зич не ва ро ши (Фе херба чи јев млин, Ро зане ни на 
пи љар ни ца, де чак Ечи ка); и дру ги, за ову сре ди ну уо би ча је ни на
зи ви и ре чи из вој во ђан ског го во ра, гер ма ни зми и хун га ри зми: 
бу да – ки оск, тра фи ка; цу корди ња (cu kordinnye, ди ња по себ ног 
уку са и слат ко ће), це гер, фа сун го ва ње; или чи та ва ме ло ди ја ко ју 
де чак учи из сва ко днев них ре пли ка из де даАвра мо вог ре пер то а ра, 
са по себ ним, вој во ђан ским је зич ким мо ду ла ци ја ма. Јед ну је ди ну 
ре че ни цу он упи ја го то во као не за о би ла зну ме ло ди ју, јер је и са ма 
део за чуд ног про сто ра у ко ме оби та ва уса мље ни ста рац, са ста
на ри ма у не зграп но из гра ђе ној и не до вр ше ној згра ди, чи ји су улаз 
и дво ри ште ишпар та ни ход ни ци ма, ула зи ма, рад њи ца ма, и ко ји 
успе ва да од га ји, на ци чи зи ми, ти пич ној за ову ва рош, ка ко по тре
бе и оби ча ји на ла жу, сво је сви ње: „Не касе учи ду! Не касе учи ду!” 
Све до пу не зву ков не сли ке ма ло ва ро шког ам би јен та и сва ко дне
вља до ко јих се, и ви зу ел но и чуј но, де ча ко ва па жња из „кр љу шти 
кро во ва”, у тре пе ра вој сун ча ној ја ри, спу шта на зе мљу: 

...уске ули чи це, пре тр па не рад њи ца ма и ма га ци ни ма, љу ди 
са сво јим по сло ви ма, жа мор гла со ва, кло па ра ње точ кoва, фи ја ке
риј ске тру бе и ци ли ка ње звон ца ди са би ци кла, уда ри не ви дљи вих 
пред ме та о пред ме те (од ко јих су нај глав ни ји, на рав но, би ли зву ци 
ме та ла), а све то за јед но уви је но у јед ну до тра ја лу љу шту ру од 
ро ва ше них зи до ва, ис пу ца лог ас фал та, је зер ца ди за о ста лих во да, 
бла та, фле ка, гу жви хар ти ја, дро ња ка и за кр па, из бра зда них ли ца, 
огром них од се ва и све га оног оста лог што у се би но си ре ал ност и 
не са вр шен ство.

Мно го го ди на ка сни је, Ра ич ко вић ће се се ћа ти сво је „ла тент не 
оп чи ње но сти звуч ним и вер балнм сен за ци ја ма” из тог дав ног доба, 
„...не ким нео бич ним спре го ви ма ре чи... фра за ма... име ни ма... пој мо
ви ма (че сто и пу ким бе сми сли ца ма), ко је су се за све ове про ху ја ле 
де це ни је из но ва бу ди ле... и од зва ња ле по вре ме но у мом слу ху...” 
До ча ра ва не и доц ни је, из дру гих амбијенaта, слу чај не, „на о ко осми
шље не”, али оне дру ге са свим „не ар ти ку ли са не” (Је дан мо гу ћи 
жи вот). Пе сник ову скло ност ту ма чи као мо гу ћи за че так рав но
прав ног од но са свих ства ри и по ја ва ко ји ма је био окру жен, али и 
ду бљом че жњом, пе снич ким и при по вед ним иде а лом ка сни јег 
са жи ма ња, са же то сти и прег нант но сти из ра за, као мо гу ћег ди ја ло
шког ци та та, ула ска у нај ра зно вр сни ју „му зич ку ку ти ју” зву ко ва 
и зна че ња, ко ја чи ни са му под ло гу умет нич ког слу ха, сли ков но сти, 
и увер љи во сти. 

По пут ма лог пу то пи са ко ји пра ти се лид бе учи тељ ске по ро ди
це, од јед ног до дру гог ста на, све бли же цен тру, ове звуч не сли ке 
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се ме ња ју, пре ла зе ћи у от ме ност ко ра ка за по сле них, адво ка та, про
фе со ра, слу жбе ни ка, жур но ус хо да лих из сво јих спо кој них уто чи
шта у Злат ној гре ди, до не да ле ког цен тра гра да, или у фраг мен те 
бое мскoин те лек ту ал не, опу ште не ат мос фе ре у цен тру гра да, раз
го во ра, ко ји ма су, у па у за ма изме ђу ча со ва, се бе уме ли буч но по
ча сти ти гим на зиј ски про фе со ри у Ва шо вој ка фа ни, њи хо вом оми
ље ном са ста ја ли шту.

Ови нео бич ни пу то ка зи ко ји во де кроз град, по не кад пре по
зна тљи ви, у зна чај ним ло ка ци ја ма, по не кад са свим нео д го нет ну ти 
(не мо же се уста но ви ти, на при мер, и по ред опи са ми кро ам би јен та, 
где се на ла зи ла де даАвра мо ва ку ћа), уро ње ни су у спек тар ко ји пе
сни ко ва се ћа ња на па ја са мим жи вот ним суп стра ти ма, али ујед но 
да је увер љи вост оној про же то сти до жи вља ја у ко ји ма се ме ша ју 
ствар ност и по е зи ја, а по е зи ја пак, још увек у ма ле ном про сто ру 
ода бра них ре чи, и при ча, до пу шта и про зи жи во та да про го во ри, 
осо бе ним, осе тљи вим је зи ком, пре не го што ис пи ше сво ју соп стве
ну вер зи ју „до га ђа ја”, „гу бе ћи при том нит са це ли ном”, ко ја ви ше 
и ни је до пи ра ла до уха и све сти де ча ка, већ се, ка ко сто ји у овом 
фраг мен ту, „по на хо ђе њи ма ма ште” са мо стал но „рас по ре ђи ва ла” 
у ње го вој гла ви. 

И нај по сле – ту је го спод стве на и та јан стве на ти ши на ули це 
Злат на гре да: 

Уву че на и стег ну та у се бе, а на за о би ла зан и по сре дан на чин 
оп ко ље на по сво јим ру бо ви ма ха о тич ном па у чи ном ус та ла са них 
град ских кро во ва, не бом са обла ци ма и во да ма Ти се са иша ра ним 
по ти ским рав ни ма – ова ули чи ца је за и ста и жи ве ла сво јим изо ло
ва ним, не до дир љи вим, „острв ским” жи во том... као да је за чи та ву 
ва рош и за све нас би ла не ка из ми шље на или за бо ра вље на ада... 
не при род ном игром слу ча ја от ки ну та и сме ште на из ван ко ри та и 
во да на ше рав ни чар ске ре ке...

Без ка фа на, рад њи, над ле шта ва или био ка квих дру гих слич
них згра да ко је би оку пља ле по слов ни или за луд ни ва ро шки свет, 
Злат на гре да ни је чак слу жи ла ни као про лаз за не ку дру гу ули цу, 
ни ти као пре чи ца до би ло че га. 

У њу су ула зи ли и из ње из ла зи ли са мо они ко ји су жи ве ли у 
њој, или ко ји су та кве по се ћи ва ли.

Јер ве ћи на тих је вреј ских, ма ђар ских или „швап ских” по роди
ца, у цен тру ва ро ши, по сло ва ла је у тр го вин ским фир ма ма, адвокат
ским кан це ла ри ја ма, а свој „пу ни жи вот” има ла са мо у за ве три на
ма сво јих уну тра шњих ба шти, „за пра во у не ви дљи вим кру го ви ма 
сво јих по ро ди ца”. Сви они, за јед но са ста на ри ма у из најм ље ним 
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при зем ним или пар тер ним „квар ти ри ма”, имућ ни ји сам ци, са слу
жбом у гра ду, ли чи ли су, бе ле жи пе сник, на „љу де сен ке”, док би 
ста ри ји па ро ви, тек јед ном не дељ но, на пу шта ли сво ја оби та ва ли
шта, да по ђу пре ма Цр кви, или Ке ју, уз шкри пу рет ко ко ри шће них 
„ци пе ла за из ла зак”, го то во не ви дљи ви, скри ве ни „зе ле ним па ра
ва ни ма шим ши ра” – ура ста ју ћи, уто ли ко пре, у пе сни ков по јам 
мит ског ме ста. 

Ствар ност и по е зи ја, увод у жи вот

Иа ко ови фраг мен ти, ра су ти из ме ђу дру гих мо тив ских ми
кро це ли на Злат не гре де, чи не упе ча тљи ве на ра ти ве, они би се по 
лир ском сен ти мен ту и из ни јан си ра но сти, од је ком ко ји бу де у са
мом при по ве да чу или чи та о цу, ко ји уз њих, и кроз њих, слу ти и 
ви ди да ље и ду бље, мо гли ипак сма тра ти су сре том ствар но сти 
и по е зи је. 

Та кав је, из ме ђу оста лих, и онај упе ча тљи во осли ка ни, из не
на да ис кр сли тр стик усред го лих утри на иза шко ле „Све ти Са ва”, 
са при зо ром же не ко ја је, на сред на пу кле, тро шне зе мље, над на
цр не лим др ве ним ко ри том, за о ку пље на ис пи ра њем ру бља. Не све
сна би ло чи јег по гле да, пре да та свом по слу и ме ло ди ји рас ко шних 
по кре та ко је не спу та но, по ду жно сти, али и из са ме ну три не ње ног 
би ћа, из во ди ње но те ло, са мо сво ја, али исто вре ме но у са мот но сти 
по ља и обли жње избе, до ча ра на је у за мам ној еро ти ци шу ма но ви
ћев ске сли ке Же не, али и у до жи вља ју скри ве ног де ча капо сма трача, 
са тек про бу ђе ним осе ћа јем не по зна те пу но ће, ко јом се ме ха ни ка 
ње них по кре та ре про ду ку је у од го во ру ње го вог те ла – за ча ра ног 
и за стра ше ног, што се из но ва по вла чи у тр стик, под сен ком још 
не схва ће не, тек на слу ће не сна ге тог та јан ства, али и соп стве ног 
до жи вља ја ве ли ког не по зна тог – искон ски по сто је ћег – ис кр слог 
у том из не над ном от кри ћу, рав ном ула ску у но ви свет – ко ји је 
от кри вен упра во на том за пу сте лом ко ма ди ћу ис пу ца ле зе мље, у 
при зо ру из ме ђу две раз мак ну те тр ске. 

Ову епи зо ду, ис пи са ну го то во у да ху, у сти лу ми кро про зе 
сна жних по те за, и про сја ја са мо от кро ве ња, до пу ни ће и дру ге ми
ни ја тур не це ли не, ко је би се мо гле на зва ти уво дом у сâм жи вот. 
У при по вед ном је згру Злат не гре де то је на из ве стан на чин и 
про ду же на при ча о спо зна ји Же не, у за пи су „До га ђа ји у На род ној 
ба шти”. Ја то де ча ка у не у та жи вој по тра зи за сло бо дом, у ди вљем 
тр ку кроз ду би ну зе ле ни ла „Ве ли ког пар ка”, на и ла зи на нео бич не, 
го то во филм ске сце не, та јан стве ног су сре та сре до веч не же не, по
зна те са сен ћан ских ули ца по сво јој цр ве ној бе рет ки, што се са да 
као не ка „уса мље на зе лен ка стопе пе ља ва гру два” ко тр ља ла под 
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јул ским сун цем ка та јан ству овог зе ле ни ла, и по ста ри јег „об у до
ве лог тр гов ца”, са ко јим ће уско ро, у ду бо ком ши праж ју, у „биљ ној 
ко пре ни”, не ста ти. Њи ха ње тра ва, бе ла са ње по кре та, ко мад ко шу
ље, по ми ца ње по лу скри ве них те ла, а иза то га – је зер ски од бле сак 
пи то мих пат ки и ла бу ђег па ра ко ји се по мо лио из тр сти ка – по
ста ће ва жан до га ђај, чи је ће фраг мен те скри ве на гру пи ца де ча ка 
ду го об на вља ти у за јед нич ком пре при ча ва њу, али и сва ко у свом, 
за та је ном ту ма че њу, ис пу ње ном нео бја шњи вим, тек про бу ђе ним 
та јан ством, ко ли ко и са зна њем да по сто ји у зби љи, у ствар но сти 
жи во та са мог, и та кав фе но мен, у ло кал ном жар го ну по знат под 
на дим ком ове нео бич не же не – Ке ди нар (ма ђар ски: két dinár, два 
ди на ра), или не што што се јед но став но зо ве про да јом љу ба ви. 

Онај скри ве ни, за ко па ни свет – (за ко ји је сва ки од нас, по
на о соб, на свој на чин, тек по ма ло и са не ве ри цом на слу ћи вао да 
мо жда за и ста и по сто ји, па ра лел но са овим на шим) – пр ви пут је 
по не што ре ал ни је од шкри нуо и за нас сво је не до ступ не... за бра ње не 
две ри!

Ра ич ко вић не про пу шта да пре не се тре пе ра ву вре ли ну па нон
ског под не бља, али и жи вот „око ван твр ђа вом мра за” и зи ме, ка ко 
ће и мно го пу та ка сни је апо стро фи ра ти ње го ве Ма ле про зе, а међу 
нај чу де сни јим сли ка ма њи хо ве фу зи је je она са же та у јед ној је ди
ној сли ци – у де чач ком до жи вља ју Ко по ве ма га зе, на са мој оба ли 
Ти се, „у нај за пу ште ни јој гра ђе ви ни на по ти ском Ке ју”. По крај пар
ног мли на, у не у глед ној ку ћи, ко ја је до бром по ло ви ном слу жи ла 
за сме штај ро бе и тр го ви ну, ста но вао је „оси ро ма ше ни и одав но 
об у до ве ли тр гов чић пер јем, Исак Коп”, ко ме је, кад год ни је био 
у шко ли, у сор ти ра њу и па ко ва њу пер ја по ма гао син Ра фа ел. 

Чим би се ок но од шкри ну ло, све на ше гла ве би исто вре ме но 
на хру пи ле на тај зи ну ли отвор. У ни ској по лу о све тље ној про сто
ри ји – ко јом је као у ка квој не за пам ће ној сне жној ме ћа ви сву да 
уна о ко ло кру жи ло бес те жин ско пер је – ста јао је уки пље ни и до бро
ћуд ни Исак Кап... са ко сом, обр ва ма, бра дом и зу лу фи ма по бе ле лим 
од упле те них пе ру шки ца... као не ки не до вр ше ни Сне шко Бе лић... 
за о стао усред на шег ле та.

Овај Сне шко Бе лић, усред ле та, и усред јед не жи вот не при че 
– оди ста се мо же чи та ти као бли ста ва над ре а ли стич ка филм ска 
се квен ца, ма е страл ни про зни фраг мент, али и као увод у по е зи ју. 
Али, и не ки злат ни знак под ко јим се раз ви ја ло и на да ље пе снич ко 
пи смо Сте ва на Ра ич ко ви ћа. Ње гов осе ћај зи ме и ле та, по ни као из 
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ре ал них кли мат ских згу сну то сти па нон ског под не бља, пре ра ста 
ка сни је у Ра ич ко ви ћа у пра ви пе снич ки по јам – па ра диг му пе
снич ког би ва ња – она ко ка ко је Ра ич ко вић по и мао сво је уну тар ње 
про стран ство, све де ност пе сме и ми сли у са му есен ци ју, о ко јој 
по себ но суп тил но а до вољ но ре чи то све до чи пе сма „Кап”: „Би ти 
сâм, у то плом ле ту усред жи та: / То ни је би ти сâм – но би ти с ле том 
/ И жи том (и јед ном пти цом ко ја ски та / По тво ме оку као сво јим 
све том”).

Ра ич ко вић за пра во сво јом Злат ном гре дом, по пут Ан дри ћа 
у Зна ко ви ма по ред пу та, ис трај но, у мно гим књи га ма ко је ни су 
по е зи ја, не гу је по ет скопро зне од го во ре на пу то ва ња, су сре те са 
гра до ви ма, љу ди ма, дру гим пи сци ма. Увек пре но се ћи упра во оно 
што је Пре драг Па ла ве стра, у сво јој Књи зи о Ан дри ћу, у пре та па
њу лир ских об ли ка у Ан дри ће вом де лу ис та као као „кон ти ну и тет 
ли ри зма”. Мо жда је то још јед на нео бич ност и ва жна ства ра лач ка 
ди мен зи ја у опу су на шег но бе лов ца. За Ра ич ко ви ћа је, ме ђу тим, 
кон ти ну и тет ли ри зма ње го ва пре вас ход на и ис кљу чи ва од ли ка, у 
свим дру гим фор ма ма, ње гов ствра лач ки мо дус ви вен ди – ау тор
ска при ро да, ко ја се иман тент но по твр ђу је као пе снич ка.

Тра гом сре бр не ли ни је

„Пе сме су де ло твор не ме ди та ци је”, ка же швед ски пе сник, 
но бе ло вац То мас Тран стре мер (1931–2015). На чин да се за го нет ни
је ми сли и по кре ће ми сле на за го нет ка, где на по ре до ег зи сти ра ју 
ха ос и бес крај. Озве зда ни про стор, ко ји Ра ич ко вић при зи ва и осе ћа 
као не бо у се би. Че жња, за ко ју у Ма лим про за ма пе сник пи ше: 

Из гр ла или мо зга, где се за че ла као гру мен, она се већ рас тре
сла, пре тво ри ла у из ма гли цу и пре се ли ла у на ша ви зу ел на про стран
ства, ко ја су уто ли ко бес крај ни ја уко ли ко је че жња ду бља, а наш 
ре ал ни ви дик ску че ни ји. 

Јер бес крај је – у гла ви и ду ши оно га ко са ња – ли ни ја во ди ља, 
ко ја пу ца из нај ма ње тач ке ви ди ка, ме ђу зи до ви ма – и чи ни под текст 
свих лу та ња у Ра ич ко ви ће вим за пи си ма. Ње гов пут ка сло бо ди.

Ли ни ја ствар ног и ма штов ног, ко ју Ра ич ко вић от кри ва у истом 
по гле ду, по ста ће трај ни пут ми стич но очу ва ног и до пу ња ва ног 
уво да у бес крај, за по чет у де тињ ству, у го то во сва ком до жи вља ју 
опи са ном у Злат ној гре ди. По чев ши од ми ни ја тур не сли ке уског 
про це па из ме ђу тек не знат но раз мак ну тих иви ца дра пе ри је, у хо
те лу, пр ве но ћи у не по зна том гра ду, ода кле се у та ми на зи ре тек 
треп тај улич них све тиљ ки – до „про зор че та на та ва ну”, на чи ње ног 
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од два раз мак ну та цре па, у пе ри фе риј ској шко ли „Све ти Са ва”, 
ода кле је пу цао по глед на град: „Раз ли чи ти ни вои, об ли ци и бо је 
кро во ва, тор ње ви цр ка ва, дим ња ци, бал ко ни, и на нај у да ље ни јој 
су прот ној иви ци гра да сре бр на ли ни ја ре ке са пе пе ља стим лу ком 
мо ста...”, ко ји су за трен по ста ли „не са мо нај при влач ни ји објек ти 
за мо је очи, не го и пр ва истин ска хра на за ону нео бја шњи ву, но ву 
глад ко ја се сти дљи во тек бу ди ла не где у ду би ни мог још не спо зна
тог би ћа”, а ко ја ће пре ра сти у „ви ше ком би на ци ја и има ги нар них 
сли ка, ко је ће за у век оста ти пре ци зно уре за не – ако ниг де дру где, 
оно бар у мо јој, још увек чи стој и нео п те ре ће ној све сти”. 

„Ма ло сре бра на дла ну”, оно што оста је иза пр вих сен за ци ја 
про бу ђе них не у хва тљи во шћу крај ње тач ке те ли ни је што се пру жа, 
че сто ис пре ки да на пре пре ка ма у ви ди ку, са про зо ра де даАвра мо
ве не зграп не ку ће, пр во је бла го са чу ва но, ка ко ка же при по ве дач, 
као „на ста вак мо јих стал них, пу ких уо бра зи ља, ко је су ме и у бу
дућ но сти на из ме нич но пра ти ле, сме њу ју ћи се јед на за дру гом у 
исто вет ном ин тен зи те ту, са мо ис пу ње не раз ли чи тим са др жа ји ма”. 

Упра во ка ко ће то де чак по твр ди ти и до спе ћем до цен тра ва
ро ши: би ла је то она иста зе ле на мр ља, пре део ко ји је, из ва див ши 
је дан цреп на кро ву, ви део из да љи не, она тач ка ко ја 

нео до љи во под се ћа на мр љу зе ле ног ма сти ла... слу чај но ка
ну лог на коц ка сто ишпар та ној стра ни ци јед не мо је ра чун ске све ске, 
ко ја ме је пе кла у чи та вој про ху ја лој школ ској го ди ни. (...) Се ћам се 
до бро да је из утро бе оне ва ро шке зе ле не мр ље за ко ју ми се пр во 
ве зи вао по глед – као зрн це ка кво га ста кла оба сја ног сун цем или 
ма ју шни сви тац усред бе лог да на – за го нет но иси ја ва ла и јед на бли
ста ва, зла ћа на, трун ка за ко ју ми ни ка да ни је би ло ја сно шта је...

При ма кав ши јој се, при по ве дач је још увек сли ка у по лу то
но ви ма ње них де лом пре по зна тљи вих де та ља, и тек уз гред спо
ме ну тих ам би јен тал них та ча ка, ко је не раз ја шња ва до кра ја. Тај 
же ље ни цен тар ва ро ши оста је да леб ди из ме ђу раз гра на тих ке сте
но ва, ода кле су се на зи ра ли бе ли ча сти зи до ви „срп ске цр кве”, са 
ви со ким тор њем, „ко ји је, са сво јим жу тим кр стом у не бу, из гле дао 
као да леб ди над зе ле ним, ба кар ним или ого ле лосне жним кро
шња ма”, чак и он да кад му се де чак са свим при мак не.

А ту је већ не из бе жно би ло по ме ну ти и спо ме ник у за ле ђу 
цр кве – сли ка ко ју Ра ич ко вић не рас кри ва до кра ја – по ми њу ћи 
шим ши ром уо кви рен пар кић, на ко ме се „уз ди за ло и си во ка ме но 
по пр сје по диг ну то ’у спо мен на да ле ко про сла вље ног пи сца’ (који 
је, ви ше по ома ло ва жа ва ју ћој при чи не ких до шља ка, а ма ње ’по 
до ку мен ти ма’, са мо ’слу чај но’ био ро ђен у овој ва ро ши...)”. Са мо ће 
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по зна ва о ци град ских хро ни ка мо ћи да пре по зна ју у овим на зна ка
ма спо ме ник Сте ва ну Срем цу, и по ре кло при че о „не по у зда но сти” 
фак та о ро ђе њу, упра во у Сен ти, пи сца ко ји је про сла вио овај град, 
и као што је по зна то, сво је пр ве ра до ве и при че пот пи си вао упра во 
као Сте ван Сре мац Сен ћа нин. А до брим по зна ва о ци ма Срем че ва 
жи во та, као што је био ње гов би о граф и при ја тељ Ми ли во је Па
вло вић Кр па, де та љи ве за ни за по ре кло Срем че ве по ро ди це ни су 
про ма кли и он им је дао по треб но раз ја шње ње. 

Ра ич ко вић из бе га ва сва ки вид ту ма че ња и де ми сти фи ка ци је 
– крај њу фак то граф ску пре ци зност – јер би ти ме вла да ју ћем то ну 
и ка рак те ру ра них успо ме на дао пот пу но од у да ра ју ћу но ту. И када 
се, уоб ли ча ва ју ћи за пи се о Злат ној гре ди, сво јој фа сци кли вра тио 
пе де се тих го ди на, он чу ва пре ци зност де та ља, ве за них за сам оквир 
сво је сли ке, али се на то ме и за у ста вља, омо гу ћа ва ју ћи јој да се 
лак ше оти сне и сли је са дру ги ма, ко је сле де, у „ка ле и до скоп ском” 
отва ра њу по себ не, ви зу ел не и при по вед не при зме, ко ја чу ва ин
то на ци ју ра них, де чач ких се ћа ња, ко ји ма је при ла го ђен пи шчев 
на ра тив. 

Сто га крат ка на по ме на о „по пр сју пи сца” оста је без да љег 
об ја шње ња при че о ње го вом „слу чај ном” ро ђе њу у овој ва ро ши. 
То ме би се мо гло до да ти и шкр то по ми ња ње ку ће Ву ји ћа, ко ја је 
у дну сво је за пу ште не зад ње ба ште има ла и скро ви то ме сто, ма лу 
„ули цу у ули ци”, до ко је је ла ко би ло си ћи са же ле знич ког на си па 
што је во дио ка мо сту, и без ичи јег уви да „пу сти ти ко рен” де чач кој 
пу шач кој аван ту ри. Кру шке су у овом де лу воћ ња ка би ле сит не, 
не за ни мљи ве, се ћа се при по ве дач, за раз ли ку од огром них зла та
стих бре скви, у гор њој ба шти, огра ђе ној зи дом „са умал те ри са ном 
ср чом”, опо ми њу ћи да су оне њи хо ве „и ни чи је ви ше”, огра ђе не 
она ко ка ко су вла сни ци „уме ли да се огра ђу ју у оним де ло ви ма 
ко ји су им би ли од ко ри сти”. У пр ви мах, то је за чу ђу ју ћи опис 
ина че го сто љу би вог до ма Јо це Ву ји ћа, ко ји је био и пр ви при ват
ни му зеј у нас, и дом јед ног од нај ве ћих срп ских до бро тво ра. Али 
у окви ру вра ћа ња на ра не успо ме не, и до мет де чач ких са зна ња, и 
схва тљив. Оста вља ју ћи, на и ме, обе ове на тук ни це без да љих об ја
шње ња, при по ве дач за пра во да је про сто ра и ма ха ис пи си ва њу 
бр зе сме не де чач ких до жи вља ја, ига ра и не ста шлу ка у ам би јен ту 
ко ји им је био са мо ми зан сцен.

Јед на ко то ва жи и за тек по гле дом окр зну то Ев же но во остр во. 
Го то во иш че зло из ви ди ка и се ћа ња чак и са мих Сен ћа на, има, ме
ђу тим, по се бан исто риј ски зна чај, на ко ји се да нас освр ћу ен ци кло
пе диј ске од ред ни це и на уч на са зна ња, бу ду ћи да је пред ста вља ло 
по при ште зна ме ни те Бит ке код Сен те 11. сеп тем бра 1697. За
шу мље ни де лић тог остр ва, ко ји се ви део са Ке ја, где су са мо ва ли 
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шле по ви по крај „Аген ци је” (за реч ну пло вид бу), но си ло је, ве ли 
пи сац, име ко је је „бу ди ло у на ма ду бо ко по што ва ње и тан ку је зу 
та јан стве но сти: као да ни је би ло ту, не где око нас, не го да је по ти
ца ло са не ке уда ље не тач ке ша ре ног гло бу са”. Та ко је овом зна ме
ни том ме сту до пу ште но да нео бја шњи во та јан ство свог при су ства 
тек на го ве сти, без кон тек ста свог ду бљег, исто риј ског зна че ња, и 
да оста не, у деч јој ви зи ји, тек ма гле на тач ка реч ног остр ва, овлаш 
до так ну та при чом о не че му са свим дру гом. 

Фак то граф ска до ра да ни је при па да ла на ра тив ном то ку и сти
лу ових про за. Уз то, сва ки вид „до град ње”, ту ма че њи ма за ко ја 
де чакпри по ве дач у вре ме ко је пра ти го ди не де тињ ства и од ра ста ња 
ни је мо гао зна ти, су штин ски би по ре ме ти ло основ ну ми си ју књи ге 
– да бу де све до чан ство пр вих до жи вља ја, ве ри фи ко ва них вла сти
тим по и ма њем пој ма Злат не гре де – од бра не од за бо ра ва, по себ ног, 
„за шти ће ног пе ри о да” пи шче вог жи во та, ко ји се за вр шио не по
сред но пред сам рат. 

Уро њен у свој ми стич ни про стор, сва ки ми кро сег мент ове 
про зе чу ва нај зна чај ни је тач ке тог „за шти ће ног” би ва ња, али у 
не ким мо мен ти ма не дво сми сле но по ка зу је и ве ли ку ме ру за шти
ћу ју ћег при сту па спрам оно га што при по ве да ча во ди од пр вих до 
по след њих стра ни ца књи ге, а што пред ста вља, нај кра ће ре че но 
– ње го ву фа сци на ци ју тај ном. У том по гле ду, па ра док сал но је, али 
у „по е тич ком” сми слу на сво је вр стан на чин и ра зу мљи во, да се 
чак и он да ка да је на до ма ку крај ње тач ке сво јих ви зу ел них и има
ги нар них про јек ци ја, по чев од пр вих, оп се сив них жуд њи да са ру ба 
гра да, и ка сни је, већ бли же цен тру ва ро ши – ви ди мост, и Ти су 
– да до пре до те же ље не, из ви је не ли ни је да љи не у сво јој ду ши и 
оку – са да већ са свим бли зу, при по ве дач сво је вољ но за у ста вља и 
нео че ки ва но ра ду је чак и пре пре ка ма ко је ис кр сну на ви ди ку – од
ла жу ћи ис пу ње ње же ље, као мо гућ ност да се са чу ва жуд ња са мог 
сне ва ња, за кон ства ра лач ке ме ди та ци је, по глед не тре ми це упе рен 
у да љи ну, ко ја и да ље из ми че, а ко ја му по нај ви ше мо же ре ћи о 
уну тра шњем све ту, о ње му са мом. У нео кон ча но сти ви дљи вих 
от кри ћа, де чак на ла зи пот по ру сва кој но вој ета пи сво јих уну тар
њих от кро ве ња. Сто га по глед ко ји пре ра ста у ви зи је ни ка да не до
пи ре до кра ја. Као из ви син ског ста на у де даАвра мо вој ку ћику ли, 
он се отва ра и иси ја ва „сре бр на стим и злат ним ли ни ја ма” и цр та 
не ки „сло бод ни ји, не по зна ти ји жи вот, ко ји по чи ње баш на оном 
ме сту на ко ме је ствар ни, бле шта ви лук, пре се чен”.

Чак и у ча су ка да бу де мо гао да до так не во ду са ка ме них сте
пе ни ца Ке ја на Ти си – тај тре ну так пре тва ра се у јед но од нај за го
нет ни јих чво ри шта Ра ич ко ви ће ве аван ту ре тра га ња за не ви дљи вим 
ци љем за цр та ним у да љи ни. Јер и ту, у тој оса ми, не по му ће на је 
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пред њим ста ја ла и го во ри ла је ди но ње го ва вла сти та са мо ћа, ко ја је, 
у свим ма гле ним и зла та стим пу те ви ма на слу ће ног, са мо под сти
ца ла „си ја сет ку ца ју ћих, го то во чуј них да ма ра”, од ко јих је сва ки 
на ве шта вао да ле ки, ши ро ки пут у свет. Чак и уз са му Ти су, у оса ми, 
сту па на сна гу па ра докс до се за ња да љи не, од ла га ње ис пу ње ња, 
ко је омо гу ћа ва про ду же ни жи вот че жње, у по гле ду „све о бу хват
них очи ју”, ме ђу та јан стве ним об ри си ма вр ба, пе шча них ада и спру
до ва опер ва же них пе ном – „У њи хо вој шу пљи ка вој бе ли ни” („Хо
да ју ћи кроз парк пре ма Ти си”) – у оно ме, за пра во, што би се мо гло 
на зва ти „де ло твор ном ме ди та ци јом”, под сти чу ћом за трај но сви
ја ње гне зда ства ра лач кој по бу ди, „за го не та њу ми сли”, ми сли ко ја 
ства ра. 

Не пре ки да ју ћи мре жи цу тај но ви то сти, Ра ич ко вић је, са по
себ ном та на но шћу ове пло до твор не зам ке, до во ди до вр хун ца 
упра во при чом о Ти си и ули ци Злат не гре де. На по кон у сре ди шту 
гра да, он упра во ту от кри ва по се бан свет, ускла ђен са ње го вим 
уну тар њим про сто ром са мот них че жњи: „Као у не кој ча ро ли ји 
– ко ја се ве ро ват но за че ла још он да ка да се чи тав овај дво стру ки 
низ ку ћа и ра ђао уз Ти су – де си ло се да ули ца Злат на гре да бу де 
по ста вље на и из гра ђе на на та кав на чин, да би се на мер ни ку, ре
ци мо, до ве де ном у њу пр ви пут но ћу, по по мр чи ни, ују тру при чи
ња ва ло да хо да по мир ном из гу бље ном остр ву (а да не по ми сли 
ни оним нај слу чај ни јим мо жда ним влак ном да се мо жда при том 
на ла зи у са мом цен тру ва ро ши)”, сто ји у по гла вљу о Злат ној гре ди. 
Из гу бље но а про на ђе но остр во, ада, оа за ми ра, ко ја чак и сво је 
жи те ље осли ка ва го то во скри ве не у за сен че ном ми ру ба шти, и 
та јан ству са мач ких ста но ва, се но ви тих по ја ва го то во не ви дљи вих 
вла сни ка ку ћа и при вре ме них ста на ра, ко ји се час по ја вљу ју, час 
за ми чу у ле ји шим ши ра, ко ја је де ча ци ма све ма ње би ва ла про стор 
за не ста шлу ке, а све ви ше по зив да се, скри ве ни и ти хи, по све те 
но вој игри ре ша ва ња за го нет ки ве за них за тај но ви цен тар све та, 
нео би чан жи вот усред гра да – али и пот пу но из ван ње га – где 
ре ал на име на по ста ју увод у ма ле „про вин циј ске ко ма де”, ва ро шки 
до ра ђи ва не при че на иви ци ствар ног – по пут оне о нео бич ној бли
ско сти гим на зиј ског про фе со ра фран цу ског је зи ка Ми ла Хај ду
ко ви ћа и деч јег ле ка ра Де ја на Азуц ког, ко ји су, ухва ће ни увек 
филм ски, у се квен ци ла ког на кло на, и до ди ра ше ши ра, у знак 
по здра ва – бу ду ћи да се, из ван ове стал но рас пи ри ва не ма ште 
ва ро ша на, у ко јој су оби та ва ли го то во као два бли зан ца, го то во 
ни су ни по зна ва ли. 

За ни мљи ва, сјај ним по те зи ма ис цр та на при ча о овом „двој цу”, 
ко ји жи ви на иви ци ре ал но сти и ма ште сво јих су гра ђа на, би ће про
ду же на дру гом, мно го ин тим ни јом – о са мим де ча ци ма, ко ји сва ки 
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шум и треп тај ове за го нет не ули це пре тва ра ју у не слу ће ну, је два 
и ша па том ис ка за ну но ву епи зо ду у свом од ра ста њу, у на ра ста њу 
скро ви тог уну тар њег про сто ра не слу ће них от кри ћа, тај не ко ја 
по ста је и њи хо ва, али и ве ћа од њих са мих. 

Нај суп тил ни ја од њих ова пло ће на је у ли ку и хо ду де вој чи це 
ко ја је из ла зи ла из јед не од тај но ви тих ка пи ја, „ви жља ста и отво
ре но пла во ко са... го то во злат на”, „све сно ус пра вље на”, са пр вим 
де во јач ким оби ри си ма, и пла вим очи ма ко је су „об у хва та ле све 
осим нас... осим ме не...” 

Та пот пу но но ва зве зда, ко ја је си ја ла и у „цр ним но ћи ма и 
бе лим дне ви ма”, по ста ла је оп се си ја де ча ка ко ји су у шим ши ро вим 
сен ка ма че ка ли њен про ла зак, ко ји би био го то во не ства ран да га 
за ви дљи во и опи пљи во ни је ве зи ва ла тек ду гу ља ста цр на ви о лин
ска фу тро ла. 

Раз го вор де ча ка би при ње ном про ла ску за ми рао, а и ка да би 
се на ста вио, при ча ло се о све му сем о њој, Ху бер то ви ци – ка ко су 
је зва ли по пре зи ме ну, уо че ном на ка пи ји јед не од увек не ви дљи
вих и не до ступ них ба шти у ули ци Злат не гре де. Њен ви лин ски 
про ход ули цом, не до ста так би ло ка кве при че ко ја би от кри ва ла 
ишта о њој, ства ра ли су не ку ду бо ку, при та је ну на ду, да она по сто
ји упра во за сва ко га од њих по себ но. „Из гле да ло је као да смо је ми 
са ми из ми сли ли, на оно ли ко на чи на и у оно ли ко об ли ка ко ли ко 
је и нас би ло.” 

У про ве ра ма исто ри ча ра гра да Ла сла Та ри ја, ме ђу спи ско ви ма 
вла сни ка ку ћа, или ста но ва, у Злат ној гре ди, овог пе ри о да, мо гло 
се ви де ти да не ма убе ле же ног пре зи ме на Ху берт. То по бу ђу је пи
та ње да ли је за и ста по сто ја ла та де вој чи ца. Или је она, као му зич
ка ли ни ја, скри ве на у ма гич ној, цр ној ку ти ји, би ла нај суп тил ни ји, 
тек за по че ти, де ча ков пут у по е зи ју. 

Јер ова но ва че жња, про бу ђе на у по след њој го ди ни Ра ич ко ви
ће вог бо рав ка у Сен ти, опи са ној у Злат ној гре ди, ле та 1939, ни је 
би ла тек онај пр ви де чач ки уз дах – она се нео сет но сто пи ла са пла
вом ли ни јом пу та ко ја из ча ро ви те Злат не гре де во ди ка Ти си, а 
рас кри љу је но ве, не так ну те про сто ре оног истог та јан ства и че жње 
ко ји су од ре ди ли Ра ич ко ви ће во пе снич ко би ће. Она ко ка ко сам 
пе сник, у зре ли јим го ди на ма, по ку ша ва да ви ди, и ис ка же, увек 
на тан кој цр ти – ко ја ни ка да ни је и раз ме ђа, већ нео д го нет ну та 
спо на – ствра лач ке ени ги ме, пи та ња ни је ли 

и та кво ис пре пле те но осе ћа ње и до жи вља ва ње соп стве ног 
жи во та и соп стве не по е зи је са мо јед на од оних за о ста лих, али и 
нај ве ћих, илу зи ја, од ко је се не ћу ни ка да осло бо ди ти: то ли ко су се 
у ме ни – де це ни ја ма оп сед ну тим и за ба вље ним ли те ра ту ром – 
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по ме ша ли има ги нар ни и ре ал ни жи вот, ствар ност и по е зи ја, да ми 
се у да ле ко пре те жни јем де лу и нај о бич ни је сва ко дне ви це учи ни да 
је то дво је ап со лут но исто и да је из ме ђу ова два у су шти ни са свим 
су прот ста вље на по ла из бри са на го то во сва ка гра ни ца... („Из ме ђу 
ствар но сти и по е зи је”, Је дан мо гу ћи жи вот). 

Увод у по е зи ју, или по твр да Ра ич ко ви ће ре чи да је Сен та ње
гов пра ви – „за пра во, ли те рар ни за ви чај”. Ме сто „где сам про вео 
го то во по ла сво га де тињ ства”, „до че ки вао пр ве лет ње су мра ке”, 
ре ци мо то по но во, „у оно до ба ка да се пр ви пут от по чи ње за го нет
ни је да ми сли” (мо но гра фи ја Сте ван Ра ич ко вић). 

Или, пр ви од раз ка сни јег, це ло жи вот ног ства ра лач ког пе снич
ког огле да са ствар но шћу, у по е зи ји, на на чин дре ван, по пут „фи
ло зоф ског чу ђе ња”, ко је, ка ко ту ма чи Жа на Херш (Исто ри ја фи
ло зо фи је – Фи ло зоф ско чу ђе ње, Све то ви, Но ви Сад 1998), све до чи 
о „ства ра лач кој сна зи чо ве ка и ње го вој спо соб но сти про на ла же ња 
но вог”, ко ја пе сни ке чи ни јед на ким пр вим фи ло зо фи ма. За о ку пље
ним за чуд но шћу по ја ва, и сва ког еле мен та – „Та лес је ре као во да, 
дру ги је ре као ва здух, тре ћи ва тра, че твр ти, то је оно нео гра ни че но, 
бес крај но” – што бо ра ви у све му опи пљи вом, а опет је „не ки флу ид 
ко ји мо же да се пре о бра зи у све ства ри, не не ста ју ћи”.

И ка да опи су је жи вот сво је по ро ди це у „пе ри фе риј ском зам ку”, 
ка ко ина че сли ка из најм ље ни про стор ку ће сен ћан ског су ди је Да
видо ви ћа, Ра ич ко вић тај спој ис ка зу је истим па ра док сом, опи су
ју ћи га као нај у са мље нич ки ји, и нај ра зно вр сни ји исто вре ме но, 
као нај у пе ча тљи ви ји кон ти у ни ра ни пе ри од, про ве ден ика да у ње
го вом жи во ту, на истом ме сту. Пе сник ове од ли ке по и сто ве ћу је, 
од мах по том, је ди но са сво јим пи са ћим сто лом, ма где се он на ла зио 
(Ма ле про зе). На трав ња ку у ве ли ком дво ри штву ку ће Да ви до ви ћа, 
„иа ко сам био сам, осе ћао сам се као да при па дам све му... на ро чи то 
све му оно ме што сам сам из ми слио... че га не ма...” Јер, и онај стра шни 
па нон ски се ве рац, сва кад до жи вљен до са ме ср жи, Ра ич ко ви ћу је, 
не где у ви си на ма „чар да ка ни на зе мљи ни на не бу” де даАвра мо ве 
не зграп не ку ће, био моћ ни по кре тач те исте са мо ће: 

Имао сам не па тво ре но осе ћа ње да то мој дух та мо и ни је више 
уса мљен... не го да во ди не ке са о се ћај не и бес крај не раз го во ре са 
се би рав ни ма... исто ова ко уса мље ни ма... из свих вре ме на.

Упра во оно што је од ре ди ло дух и при ро ду ства ра ла штва 
Сте ва на Ра ич ко ви ћа, и он да ка да ис пи су је сво ју фи ну, так тил но
сен зи тив ну ре че ни цу, бе ле же ћи сва ки треп тај зра ка, во де, те ла, 
успо ме не, ду ше, и он да ка да тај исти флуд по ку ша ва да об уј ми 
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сти хом. То је она стил ска суп тил ност, ко ја уки да гра ни цу из ме ђу 
по е зи је и про зе. Уно се ћи по е зи ју у про зу, да ју ћи по е зи ји убе дљи
вост и фор ме на ра ци је, ме ло ди ју про зе. Јер је, у оба слу ча ја, при
сут на је дин стве на флу ди ност, увер љи вост и сна га ду ха и сло ва 
ко је пре но се Пе сни ци, и ко је ема ни ра по е зи ја – оним деј стви ма 
ко ја су, ка ко је пи сао Цр њан ски, „не ма, та јан стве на, све мо гу ћа...”, 
а пу ту ју ли ни јом ду ге. 

Зе мун, мај 2020.




