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Е С Е  Ј И

ТА ЊА КРА ГУ ЈЕ ВИЋ

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

Ма гич на ме ста по чет ка

Чи та ју ћи и по то ње вре ме, а се ћа ју ћи се овог, по све ће ног, пи
шу ћи о пеј за жи ма, жи вот ним са пут ни ци ма, слу чај ним знан ци ма, 
пи сци ма, о дру ги ма у се би, и о се би дру гом, дру га чи јем од оно га 
ка квим га чи ни сва ко днев ност и ухо дан на чин оп хо ђе ња, чак и 
пре ма дра гим и бли ским љу ди ма, са по ри вом са мо/от кри ва ња, 
Ра ич ко вић се у сво јим за пи си ма и есе ји ма вра ћа осве тље њу пр вих 
са зна ња, оно га што би ре као и ми слио онај дру ги у ње му, ис пи
су ју ћи та ко и на да ље тај ни жи вот двој ни ка, за ко га му се чи ни да 
је бли жи оно ме што ве ли ки швед ски пе сник Тран стре мер у сво јим 
раз ми шља њи ма о оса ми, или о пу то ва њи ма и су сре ти ма с љу ди ма 
на свим ме ри ди ја ни ма, име ну је као „ве ли ко не по зна то, ко је сам 
ја”, ко је је у исто вре ме „део тај не ва жни је од ме не са мо га”, а ко јој 
се, чи ни се увек, обра ћа и пе сник Сте ван Ра ич ко вић. 

То ком це лог ства ра лач ког ве ка Ра ич ко вић је чу вао „оп на сто”, 
за шти ће но би ће лир ског сло ва, ко је је ро ђе но у ње му, у ра но до ба, 
а ко је је ожи вље но у Злат ној гре ди. И онај уну тра шњи тре пет 
ре чи, ко ји ће из лир ске ре че ни це пре ћи у ње го ву по е зи ју, тре пет 
је ко ји при па да осе ћа њу да се пе снич ка реч и са ма по е зи ја „кре ћу 
по те ре ни ма ко ји јој при па да ју, ко ји ма она је ди но при па да. А то 
су не ис пи та ни пре де ли по ко ји ма још ни ко ни је про шао” (Је дан 
мо гу ћи жи вот). Пи шу ћи и о дру гим пе сни ци ма, пре во де ћи сти
хо ве ве ли ка на свет ске по е зи је, Ра ич ко вић је, за хва љу ју ћи упра во 
том ма гиј ском деј ству тај не, у ко јој је тра жио „игле ну реч од зла та”, 
по ни рао у не по зна то, као ау тен тич ни ли ри чар, ко ји зна да је по е
зи ја ри зни ца у ко јој све тлу ца ју „ре чи свих оних ко ви на и ми не ра ла 



104

ко ји ни су скри ве ни у (ипак) огра ни че ним ду би на ма зе мље на ко јој 
се вр ти мо, већ у по но ри ма људ ске ма ште, ко ји не ма ју дна”. Тај по нор 
ис цр та ва има ги нар ни круг, ко јим се пу ту је да ље и ду бље, а по след
ње, злат не ре чи не ма. У пу то ва њи ма кроз про стор и вре ме тај на 
по ста је во ди ља, ма ла уну тар ња све тиљ ка ко ја ау то по е тич ки ра све
тља ва ва жна упо ри шта Ра ич ко ви ће вог ства ра ња, у ко ји ма ни је 
те шко от кри ти спо не пр вог и по то њег под сти цај ног мо ти ва, су шти
не по и ма ња оно га што да је сми сао жи во ту – ства ра ња. Тим пре 
што су ве зе изме ђу сен ћан ског „ду ха от кри ва ња” и ау то по е тич ког 
ту ма че ња свих да љих „уну тар њих” са зна ња упра во књи гом Злат на 
гре да ус по ста ви ле ви дљив лук од ове „фа сци кле успо ме на” до Ма лих 
про за, по след ње књи ге ко ју је Ра ич ко вић при ре дио и пре дао Срп ској 
књи жев ној за дру зи, не по сред но пред смрт, 6. ма ја 2007. го ди не.

И у сво јим дру гим за пи си ма ве за ним за Сен ту, ко ји ни су за
сту пље ни у књи зи Злат на гре да, али су ви ше пу та по но вље ни у 
дру гим есе ји стич ким и ау то би о граф ским тек сто ви ма Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа, пе сник по ми ње не ка од зна ме ни тих ме ста срп ске 
кул тур не исто ри је у овом гра ду, при да ју ћи им зна чај дра го це них 
ми не ра ла ко ји во де и хра не ду хов но би ће. У за пи су „Пред на шом 
чи та о ни цом” (Ма ле про зе), у ожи вља ва њу успо ме на на Срп ску чи
та о ни цу у Сен ти, ту не гда шњу чу вар ку нај ста ри јих тра го ва кул
ту ре овог гра да (чи је де ло ва ње су, под сти чу ћи на ци о нал ну свест 
и кул ту ру, обе ле жи ли у сво јој мла до сти и ве ли ка ни по пут Сте ва
на Бра но вач ког, Јо ва на Ђор ђе ви ћа и Јо це Ву ји ћа), тек у не ко ли ко 
ре че ни ца он до пи су је не ка да шњу де чач ку јур ња ву кроз „ве ли ке 
има ги нар не по сло ве” де тињ ства, и игре пред овом згра дом, чи ји 
зна чај та да ни је мо гао раш чи та ти ни зна ти. До вољ но је би ло но во 
са зна ње – да је у њој би ла по хра ње на јед на „ре ли кви ја”, књи га 
Ли му на ци ја на се лу Сте ва на Срем ца, са по све том Чи та о ни ци, са мо
га ау то ра, „на шег нај ве ћег Сен ћа ни на”, да ово от кри ће (за бе ле же но 
2000. го ди не) за ди вљен и по но сан, Ра ич ко вић на зо ве алемпо дат
ком, и сто га што је то „био ово га пу та и пра ви ду хов ни под сти цај... 
ори јен тир... да бих се ма шио свог ра су ше ног пе ра... и са брао... да 
до ку чим (ма кар) још јед ну успо ме ну из мо је ма гло ви те Сен те...” 
Овај при ме рак књи ге, са Срем че вим пот пи сом, још увек се чу ва, 
са вид ним да ту мом да ро ва ња – 17. ју ли 1896. Као и књи га Ве ли ки 
жу пан Ча слав, са по све том ис пи са ном учи те љу То до ру Бра но вач
ком (1834–1919), оми ље ном пе да го гу и за љу бље ни ку у грн чар ство, 
на род не из ре ке и по сло ви це, ко је је ка ли граф ски ис пи си вао на 
сво јим кр ча зи ма, на срп ском и ма ђар ском је зи ку – са да ту мом 27. 
де цем бра 1903. Обе ове ра ри тет не књи ге мо гле су се ви де ти и на 
из ло жби у Сен ти, 1980, упри ли че ној по во дом 125 го ди на од Срем
че вог ро ђе ња.
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И ка да пи ше о сво јим су сре ти ма са „жи вим пе сни ци ма”, Ра
ич ко вић ће за бе ле жи ти ту упа дљи ву цр ту – „не по ду дар ност из ме
ђу оних има ги нар них сли ка ко је сам о њи хо вом ли ку но сио у се би 
и оних ре ал них на ко је сам на и ла зио при на шим пр вим су сре ти ма” 
(мо но гра фи ја Сте ван Ра ич ко вић, „Пе сни ци ужи во”). Алемка мен 
ње го вог пи са ња био је упра во у сло бо ди одва ја ња од оп ште зна ног, 
и по све ће ност ду би ни соп стве них спо зна ја, ко је чи не нај хра њи вије 
спо не из ме ђу ства ра лач ке тај не – у се би, и дру ги ма. По е зи ја је, 
за бе ле жи ће Ра ич ко вић у књи зи У дру штву пе сни ка (БИГЗ, Бе о град 
2000), „пре во ђе ње не му штог го во ра на ма тер њи је зик”. Сто га је, 
ре зи ми ра ју ћи, на кра ју ове књи ге, свој од нос пре ма пе сни ци ма, 
ко је је сре тао, са ко ји ма је при ја те ље вао, пу то вао, ра дио (То дор Ма
ној ло вић, пре во ди лац М. М. Пе шић, Де сан ка, Да ви чо, Сло бо дан 
Мар ко вић, Де си мир Бла го је вић, Миљ ко вић, По па, Па вло вић, Бо
ри слав Ра до вић), а пре све га са они ма ко је је „от кри вао”, и ко ји ма 
се у ми сли ма вра ћао, сво ја уну тар ња ша пу та ња њи хо вих сти хо ва, 
Ра ич ко вић свео у тек не ко ли ко ре чи: „Био сам ’ода ни са у че сник’.” 

Ван тог ау тор ског зна ка, и су де ло ва ња, чи ни се да Ра ич ко ви
ће ва реч и не по сто ји. И ка да се и да нас про чи та ње гов ма ли за пис 
„На по чет ку бе ше... Кир ја ко вић...”, на мах би ва ја сно за што му је 
у овој књи зи при па ло увод но ме сто. Јер, на по чет ку, оди ста, бе ше 
је дан пе сник – Кир ја ко вић – ко га Ра ич ко вић, у сво јим се ћа њи ма, 
овим пре зи ме ном и упам ће ним ли ком, ве зу је упра во за Сен ту. Зна
чај овог за пи са ис ти че и чи ње ни ца да га је Ра ич ко вић за сту пио и 
у по след њој књи зи ко ју је при ре дио (Ма ле про зе). Јер по ми њу ћи, 
у не ко ли ко ре че ни ца, и го ди не про ве де не у Сен ти, ва ро ши ода кле 
по ти чу „мо је нај јар ки је и нај не за бо рав ни је успо ме не из де тињ ства”, 
Ра ич ко вић до да је и за ње га та ко ва жан по да так, ра ван от кри ћу, да 
је ту жи вео и је дан пе сник, „одав но већ за бо ра вљен”. 

Јед ном, кад сам као де чак лу тао сен ћан ским ули ца ма, не ко 
ми је ука зао пр стом на јед ног по ста ри јег и еле гант ног чо ве ка – с 
пр слу ком, ка ма шна ма и от ме ним ше ши ром и ре као: „Оно је пе сник 
Кир ја ко вић.” Ота да, за све вре ме на шег бо рав ка у Сен ти, кад год 
бих на и шао на го спо ди на Кир ја ко ви ћа... из та да ме ни са свим нео бја
шњи вих раз ло га... за ста јао сам и пра тио га по гле дом све док се не 
би из гу био са хо ри зон та... за ма као за не ки улич ни угао. (...) По ку
ша вао сам да у ње му от кри јем не што нео бич но... чак та јан стве но... 
Али ми то ни ка ко ни је по ла зи ло за ру ком... сем што сам у са мо ме 
се би, у та квим при ли ка ма, от кри вао не ко сво је соп стве но, до тог тре
нут ка не по зна то рас по ло же ње... по на ша ње... па чак и не ка сво ја 
за го нет на раз ми шља ња без пра вих са др жа ја и ја сних усме ре ња...
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У са свим ра ном до бу, ка ко ка жу сти хо ви Гор да не То до ро вић 
(„Јед на ма ла гим на зиј ска пе сма”) „Мо же се би ти... пун пра зни не” 
и „не ја сно че жњив, као пти ца”. До пи су ју ћи вла сти те „не ја сне че
жње”, де си ло се пе сни ку Ра ич ко ви ћу, мно го го ди на на кон сен ћан
ског отр ки ћа, да, као тек упи са ни сту дент књи же во сти, у На род ној 
би бли о те ци код Ка ле мег да на, по но во срет не „ста рог сен ћан ског 
пе сни ка, го спо ди на Ки р ја ко ви ћа”. Ово га пу та, тај су срет „из бли
за” до го дио се при пре ли ста ва њу по зна те Ан то ло ги је нај но ви је 
ли ри ке, ча со пи са Ми сао, ко ју је уре дио Си ма Пан ду ро вић, у ко јој 
је, јед ном пе смом, за сту пљен и пе сник Кир ја ко вић. „Тра жио сам 
у ње го вим сти хо ви ма”, за бе ле жи ће Ра ич ко вић – „као не ка да са мо 
у ње го вој по ја ви – не што нео бич но и та јан стве но”. 

Ве зу ју ћи за овај тре ну так „спон та не ево ка ци је” и сво је књи
жев не успо ме не на Сен ту, и при чу о евен ту ал ним пр вим ли те рар
ним тра го ви ма у ра ном жи во ту, Ра ич ко вић, за ста ју ћи пред овим 
фе но ме ном тај не у се би, ко ја је под ра зу ме ва ла и овог „већ дав но 
за бо ра вље ног пе сни ка из Сен те”, исто вре ме но, не ве ли ком ни зу 
пи са ца ро ђе них у овом гра ду (Сте ван Сре мац, Ма ти ја Бећ ко вић), 
јед на ко спон та но до да је и сво ју успо ме ну на „го спо ди на Кир ја ко
ви ћа” , са уве ре њем да је „...од и грао бар не ку, ма кар и нај ми ни мал
ни ју, уло гу у мом ли те рар ном фор ми ра њу и по сте пе ном осло ба
ђа њу... ода кле се у јед ном маг но ве ном ча су, ве ро ват но, кре ће и ка 
пе снич кој са мо све сти...”.

У Ма лим про за ма до ра ђен је за вр ше так ове Ра ич ко ви ће ве 
ра не уну тра шње сли ке о пе сни ку, ко га је из сен ћан ских да на пам
тио „са мо по пре зи ме ну”. Као да ту ма чи овај ми стич ни при зив 
пр вог пе сни ка ко га је ре ал но у жи во ту срео, Ра ич ко вић на сво је 
ра не књи жев не асо ци ја ци је и тре нут ке до пи су је и сво ја та да шња 
по и ма ња пе сни ка, као кла си ка, оних ко ји су при па да ли не ком 
вре ме ну у ко ме се го во ри ло „мал те не на не ком дру га чи јем је зи ку”, 
чи ји се је зик на и ме „ни је мо гао чу ти... не го про чи та ти... ”.

Су срет са Кир ја ко ви ће вим у из бо ру Си ме Пан ду ро ви ћа (ово га 
пу та Ра ич ко вић до пи су је и го ди ну из да ња, 1926, ка да је пу бли ко
ва но ње но тре ће, про ши ре но и илу стро ва но из да ње), и са ње го вом 
пе смом „Ноћ у пар ку”, и об ја вље ном фо то гра фи јом ау то ра, у овој 
ан то ло ги ји „нај но ви је ли ри ке”, до пу њу је, чи ни се, Ра ич ко ви ће ву 
пред ста ву о овом пе сни ку, ко ји му је на сен ћан ским ули ца ма не ста
јао из по гле да, за ми чу ћи за не ки угао. „Не ма дру ге”, ка же Ра ич ко
вић, об на вља ју ћи сво ју успо ме ну, „био је то чак и онај исти, сен ћан
ски парк – зва ни На род на ба шта...” – а та ко већ учвр шћу је и сво је 
са зна ње о то ме да упра во из ње го вих сен ћан ских да на по ти че и 
ње го ва под сти цај на ево ка ци ја, ва жна ми сао, о жи вом пе сни ку. 
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Ми стич на по ја ва и дух са мог пој ма пе сник, ве за ни за мит ско 
ме сто Ра ич ко ви ће вог жи во та, оли че ни у Кир кја ко ви ћу, у ма гич ном 
спо ју, ту се, ме ђу тим, оста вља ју без да љих раз ја шње ња – као да 
је Ра ич ко вић же лео до кра ја да са чу ва та јан стве ност оре о ла ко ји 
је окру жи вао пе сни ка – пр вог ког је срео у свом жи во ту и ду хов
ном све ту – а ко јем ни у овом, ни у дру гим за пи си ма, ни је чак 
за бе ле же но ни пу но име. У то ме је мо жда исти онај за ста нак пред 
фе но ме ном са ме тај но ви то сти, ко ји је ис цр та вао пла ву ли ни ју, по
над ли ка де вој чи це са ку ти јом за ви о ли ну, у ули ци Злат на гре да, 
а по том и над Ти сом, по над ре ке и мо ста, пло ве ћи да ље, у бу дућ
ност у ко јој је чи ни се већ из ве сно би ло да га че ка ју – на кон за вр
ше не ма ту ре у Су бо ти ци (где је у ли сту Хр ват ска ри јеч об ја вио 
пр ву пе сму „Мај ка над за ве ја ним успо ме на ма”, 1945) и број них 
се о ба по ро ди це – жи вот у пре сто ни ци, на кон Дру гог свет ског 
ра та, сту ди је ју го сло вен ских књи жев но сти (од 1947) и – пут у по
е зи ју. Та ма гло ви та ли ни ја, за по че та у Сен ти, во ди ла га је да ље, као 
и на слу ти о се би, дру га чи јем, ко ји су га пра ти ли до по у зда ни јег 
са мо о форм ље ња, оно га што је на звао „пе снич ком са мо све шћу”. 

Но свој за пис о пе сни ку Кир ја ко ви ћу Ра ич ко вић је са чи нио 
и на још је дан, дру га чи ји на чин – у књи зи сим бо лич ног на зи ва 
Ли ни ја ма гле, са под на сло вом „У пре двор ји ма по е зи је” (Но лит – 
Срп ска књи га, Бе о град – Ру ма 2001) – при чом ко ја се на до ве зу је 
на пла вет ну тра ку пе сни ко вих има ги нар них во ди ља ро ђе них у 
Сен ти. Већ је на по чет ку књи ге за сту пљен ау то би о граф ски фраг
мент „Пр ви пут с оцем”, ко ји ожи вља ва ра не Ра ич ко ви ће ве успо
ме не из Сен те и при чу о лу та њи ма сен ћан ским ули чи ца ма, ко ју 
је јед ном, пр ви пут, у тим да ни ма, по ве рио оцу, што је, упра во тим 
за ни мљи вим ди ја ло гом, обе ло да ни ло и ње го ву по тре бу, и по тра
гу, за жи вом пе снич ком реч ју, и „жи вим пе сни ци ма”. 

 „А што се ти че тог Ки рај ко ви ћа, не мо раш по ва здан да лу њаш 
ули ца ма да би срео жи вог пе сни ка... Ето га и у Гим на зи ји, ди рек
тор Кне же вић...” Тај тре ну так из оче ве ре пли ке био је по вод да 
Ра ич ко вић на ру ши прин цип сво је лир ске на ра ци је и бла гу ме ло
ди ју ре ми ни сцен ци ја, и сво ме за пи су до да и фу сно ту по све ће ну 
Ми ли во ју В. Кне же ви ћу (Кра гу је вац, 1899–1973), го то во култ ној 
лич но сти Сен те, про мо те ру и хро ни ча ру ње ног кул тур ног жи во та, 
пи сцу и уред ни ку ча со пи са Књи жев ни се вер ко ји је у Су бо ти ци 
и Сен ти из ла зио од 1925. до 1935. го ди не. Ра ич ко вић не про пу шта 
да за бе ле жи и не ке мо мен те из би о гра фи је овог вред ног по сле ни
ка и тра гич ну суд би ну ко ја га је за де си ла – бу ду ћи да је Кне же вић 
у са ве знич ком бом бар до ва њу Бе о гра да, у вре ме Дру гог свет ског 
ра та, из гу био це лу по ро ди цу, док се он сам на ла зио у не мач ком за
ро бље ни штву. Ра ич ко вић том при ли ком на во ди још је дан, лич ни 
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мо ме нат – да се у тој – „у трен не ста лој по ро ди ци” – на ла зи ла и 
Кне же ви ће ва су пру га Алек сан дра, ње гов „пр ви про фе сор срп ског 
је зи ка и књи жев но сти у сен ћан ској гим на зи ји, са два си на, од ко
јих је је дан по име ну Вла дан, био и мој раз ред ни друг”. Та је суд
би на, до да је Ра ич ко вић, од но сно, „по вра так бив шег за ро бље ни ка 
у ’сло бод ну отаџ би ну’ – са мо го ди ну да на на кон то га” – по стао 
мо тив мно гих ње го вих „апо ка лип тич них сли ка о на шем вре ме ну”, 
ко је су га као трај но за о ку пља ле. 

А као сво је вр сни на ста вак успо ме на из Гим на зи је, Ра ич ко вић 
ће у пе сми „Фо то гра фи ја из Сен те” (Сти хо ви из днев ни ка 1985–1990, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1990), от кри ти и зна ча јан, у ана ли ма 
Гим на зи је ко ји ни су из тих го ди на са чу ва ни – не до ста ју ћи по да так 
– при спео за хва љу ју ћи кар ти „из ве сне Ми ли це Гр ко вић” из Но вог 
Са да, ко ја му ша ље и фо то гра фи ју из Ia раз ре да, из 1940. го ди не, 
на ко јој је он, са ње ним бра том Ја шом Кра гу је ви ћем. Та ко је, чу де
сним спо јем окол но сти, Ра ич ко вић у сти хо ви ма обе ло да нио да је 
ову Гим на зи ју уи сти ну по ха ђао. Не све стан при том да је у пе сми 
исто вре ме но ожи вео успо ме ну и на јед ну Сен ћан ку, Ми ли цу Гр ко
вић ро ђе ну Кра гу је вић (1937–2016), про сла вље ног фи ло ло га, па ле
о ло га и оно ма сти ча ра, про фе со ра Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду, у овом слу ча ју до бро на мер ну Сен ћан ку, ко ја је, без ијед не 
дру ге ре чи о се би, же ле ла да упот пу ни пе сни ко ве успо ме не. 

Но, спрам бе ле шке о по ро ди ци Кне же вић, вра ти мо ли се књи
зи Ли ни ја ма гле, сто ји и дру га, кра ћа, по све ће на Кир ја ко ви ћу и 
ка сни јем су сре ту, у Ан то ло ги ји но ви је срп ске ли ри ке, са овим „сен
ћан ским пе сни ком”. 

Овај за пис, ме ђу тим, не под ра зу ме ва Ра ич ко ви ће ве књи жев
не ре фе рен це па та ко ни остврт на ра но ува жа ва ње овог го то во не
по знат ног пе сни ка, ко ји се у Ан то ло ги ји Си ме Пан ду ро ви ћа на шао 
и ме ђу та квим име ни ма ко је је че ка ла и пра ти ла озбиљ на ре пу та
ци ја, као што су би ли, из ме ђу дру гих, и Ан дрић, Ду шан Ва си љев, 
Ми ле та Јак шић, Гу став Кр клец, То дор Ма ној ло вић, Да ни ца Мар
ко вић, Ве ли мир Жи во ји но вић Ма су ка, На ста си је вић, На зор, по том 
и сам Си ма Пан ду ро вић, Вељ ко Пе тро вић, Је ла Спи ри до но вић Са
вић, Гви до Тар та ља, Ав гу стин Ује вић, Хам за Ху мо, Алек са Шан
тић... Ме ђу њи ма је сво је ме сто до био и пе сник Кир ја ко вић – што 
је мо гло зна чи ти ве ли ко при зна ње, бу ду ћи да су се, ка ко сто ји у 
пред го во ру, у Ан то ло ги ји на шли са мо они при ло зи „ко ји су има ли 
не спор но по треб не есте тич ке, да кле чи сте умет нич ке вред но сти”. 
На кра ју увод ни ка Си ма Пан ду ро вић ис ти че и на ду да ће та ква 
се лек ци ја би ти „вр ста ком па са” у раш чи та ва њу та да шње по е зи је, 
„дуг и при зна ње пре ма пра вим та лен ти ма”, ко ли ко и по ку шај об но
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ве књи жев но сти, на кон „ра зор ног деј ства ве ли ко га Европ ског Ра та” 
и еви дент ног књи жев ног за ми ра ња. 

Ра ич ко вић се, очи глед но, ни је упу штао у де таљ ни је иш чи
та ва ње Ан то ло ги је. За стао је пред Кир ја ко ви ће вим сти хо ви ма: 
„Ти ши на. Ишле зле су се не. / На ли шћу спа ва ве тар”, и пред фо то
сом, као нео спор ним до ка зом да је у пи та њу упра во „ње гов” пе сник 
из Сен те, ко ји је у јед ној од сво јих шет њи гра дом, ка ко пам ти Ра
ич ко вић, за ма као пре ма сен ћан ској На род ној ба шти.

Ни у ка сни јим Ра ич ко ви ће вим за пи си ма не ма по ме на о дру
гим, зре ли јим Кир ја ко ви ће вим оства ре њи ма. Не ма ни ње го вог 
пу ног име на. Да је ко јим слу ча јем Ра ич ко вић, 1947. го ди не, као 
та да већ упи са ни сту дент књи жев но сти, истин ски же лео да са зна 
ви ше о овом пе сни ку, чи ни се да је то и мо гао учи ни ти. Чак би и 
до дир ни мо мен ти из би о гра фи је Ми ли во ја В. Кне же ви ћа, ко је и 
сам де ли мич но на во ди, и Кир ја ко ви ћа, да је до њих же лео до ћи, 
мо гли оста ви ти до дат ног тра га на ње го вом да љем ви ђе њу мо ти ва 
има ги нар них и ствар них сли ка о „апо ка лип тич ном вре ме ну”, о 
„на шем вре ме ну”, као што је за пи сао у Злат ној гре ди, ко ја га је 
сво јим „све тлу ца вим и ле ко ви тим име ном”, за крат ко, за шти ти ла, 
пре не го што се, од ла ском из ње, „на шао у мут ним и бо ле сним во
да ма Дру гог свет ског ра та”.

Раз го вор са оцем за вр ша ва се, ме ђу тим, за та да шњег де ча ка 
ве о ма ва жним ге стом, оче вим „за го нет ним одо бра ва њем” ње го ве 
очи глед не ус плам те ло сти, при по ме ну пе сни ка ко га је сре тао, а у 
че му се мо гао на зре ти по че так ње го ве вла сти те во ка ци је. „Ко ће 
дру ги, ако не ро ди тељ, пр ви да осе ти ско но сти свог де те та...” 

Тај злат ни тре ну так, као и све тлу ца ва чар Злат не гре де, оста ће, 
чи ни се, и де фи ни тив ни за штит ни знак пу та и умет нич ке суд би
не пе сни ка ко ји се из пр вих за го нет но сти, ко је је спо знао упра во 
у Сен ти, упу тио та јан стви ма по е зи је. 

Фак ти и ри ме, жи вот пе сни ка

Мо гла би се мо ја при ча о при чи Злат ној гре ди и Ра ич ко ви ће
вим сен ћан ским успо ме на ма ту за у ста ви ти. Да ме ни је, ве о ма ду го, 
за о ку пља ла ре че ни ца о го спо ди ну Кир ја ко ви ћу, „ве ро ват но дав но 
за бо ра вље ном и упо ко је ном пе сни ку из Сен те”. Ни сам се мо гла 
по ми ри ти са чи ње ни цом да о ње му, као Сен ћа ни ну – пе снич ком 
прет ку не са мо Ра ич ко ви ћа већ и мом вла сти том, ли ри ча ру из мог 
род ног гра да, у ко јем је ро ђен и Јо ван Му шка ти ро вић, а ко јег је, уз 
Срем ца, про сла вио и ње гов ујак, Јо ван Ђор ђе вић, ау тор на ше хим не 
– не знам за пра во ни шта.
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На мо ја уз бу њу ју ћа пи та ња из Зе му на сти за ли су од го во ри 
ко ле га из Би бли о те ке гра да и Исто риј ског ар хи ва Сен те, ко ји су 
пред ста вља ли у том ча су за ме не пра во из не на ђе ње – не ма тра га 
о то ме да је пе сник Кир ја ко вић жи вео у Сен ти, ни ти да је та мо 
ро ђен! „О осо би под име ном Сл. И. Кир ја ко вић не по сто ји ни је дан 
офи ци јел ни до ку мент”, пи сао ми је 18. ју на 2019. г. Пре драг По по
вић, би бли о те кар, упо зо ра ва ју ћи ме, при том, на до дат но збу њу ју
ћи по да так – да је у Сен ти жи вео Бра ни слав Кир ја ко вић, и оста вио 
зна чај ног тра га у сен ћан ској кул ту ри и дру штве ном жи во ту гра да. 
Био је и ва јар, члан пр вог Про грам ског са ве та Му зе ја гра да, оформ
ље ног 1952, и је дан од ње го вих нај а гил ни јих чла но ва (ка ко пи ше 
Ка то на Пал, у „Исто ри ја ту Му зе ја”, у Гра ђи за Мо но гра фи ју Сен те 
– кул тур ни жи вот III – об ја вље ну по во дом 750го ди шњи це Сен те), 
ујед но и на зна чај ном по ло жа ју у град ској скуп шти ни. Г. По по вић 
по слао ми је за ни мљив фо тос по пр сја (мо гу ће рад са мог Кир ја ко
ви ћа), ко ји је за пра во спо менобе леж је на сен ћан ском гро бљу, на 
ко ме је укле сан по да так да је Бра ни слав Кир ја ко вић (1892–1955) 
био ва јар и фи нан сиј ски са вет ник (град ски се на тор) Гра да Сен те 
(1936–1938).

По сто ји са чу ван део из За пи сни ка Глав не скуп шти не Ма ти це 
срп ске, од 24. X 1912, ко ји ука зу је на ра но ин те ре со ва ње Бран ка 
Кир ја ко ви ћа за кул ту ру, бу ду ћи да је ту реч о при ја ва ма за упра
жње но ме сто из За ду жби не Га вре Ро ма но ви ћа, и при ја ва ма три 
мо ли о ца. Је дан од њих (ко ји ни је био при мљен) био је упра во Бран
ко Кир ја ко вић, из Ту ри је, ко ји је та да имао тек два де сет го ди на. 
Ње го во име при сут но је и у Ле то пи су Ма ти це срп ске, где је сво је 
ра до ве об ја вљи вао из ме ђу 1923. и 1929. го ди не.

По да ци ко је ми је упу ти ла Оп шти на Сен те ука зу ју да је Бра
ни слав Кир ја ко вић, „ро ђен у Ту ри ји”, са су пру гом Ви до са вом 
Си вач ки, из Ср бо бра на, жи вео (у ули ци На род не ре во лу ци је 34) 
у Сен ти до кра ја жи во та. Али, уви ди у Ма тич не књи ге од ве ли су 
ко рак да ље, до са зна ња да је у Сен ти (у ули ци Бе о град ској 34) 
жи ве ла и мај ка Бра ни сла ва Кир ја ко ви ћа, Ју ли ја на Се чан ски Кир
ја ко вић, ко ја је пре ми ну ла 23. мар та 1935, у 65. го ди ни. 

На да ље је све у овом ма лом де лу сен ћан ских ис тра жи ва ња 
од ре ди ло јед но сло во – И. По чет но сло во име на оца Бра ни сла ва 
Кир ја ко ви ћа, и пр во сло во име на су пру га Ју ли ја не Се чан ски Кир
ја ко вић. Звао се Иси дор. То је упра во онај ини ци јал ко ји је уз сво је 
име упи си вао на об ја вље ним ра до ви ма Слав ко Кир ја ко вић, са да 
се већ без сум ње мо же ре ћи – брат Бра ни сла ва Кир ја ко ви ћа, зна
чај ног Сен ћа ни на.

Од ових по да та ка ла ко се сти же до прет по став ке да је еле
гант но оде ве ни го спо дин, ко ји је по не кад виђaн на сен ћан ским 
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ули ца ма, био ни ко дру ги до Слав ко И. Кир ја ко вић, ко ји је, по све му 
су де ћи, по се ћи вао у овом гра ду мај ку и бра та. Тек ка сни ји увид 
у Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је (Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1987) по
твр ди ће ту прет по став ку. У би о би бли о граф ској је ди ни ци ве за ној 
за име Бра ни сла ва Кир ја ко ви ћа сто ји: Отац Иси дор, ди рек тор бан ке; 
мај ка Јул ка, рођ. Се чан ски; бра ћа: Слав ко, еко но ми ста и пе сник, 
и Бо ра, бан кар ски слу жбе ник.

Ан то ло ги ја Си ме Пан ду ро ви ћа не са др жи би о граф ске по дат ке 
о за сту пље ним пе сни ци ма. Но тај ну где је ро ђен пе сник Кир ја ко
вић (а то већ са свим из ве сно, ни је би ло у Сен ти), от кри ва ју ипак 
по да ци из књи жев не гра ђе. По нај пре они ко ји ве зу ју Ми ли во ја В. 
Кне же ви ћа и овог пе сни ка.

Ми ли во је В. Кне же вић је, на и ме, као уред ник ча со пи са за књи
жев ност, на у ку и кул ту ру Књи жев ни се вер, у бро ју од 1. ја ну а ра 
1927 (го ди на III, књ. III, св. 1), об ја вио и пе сму Слав ка И. Кир ја ко
ви ћа „Не ми ри”. 

У бо га том спек тру име на и ра до ва из та да шње књи жев но сти 
(при по вет ке, пе сме, про за), где су сво је ме сто на шли и сти хо ви 
Де сан ке Мак си мо вић, Гви да Тар та ље, Мом чи ла На ста си је ви ћа и 
дру гих, а у одељ ку по све ће ном стра ној књи жев но сти и Ге орг Тракл 
(„Бли зи на смр ти”) – на шло се и име Сл. И. Кир ја ко ви ћа. 

 На кон „Но ћи у пар ку”, она до но си но ве то но ве, од је ке мо дер
ни стич ког не ми ра – и јар ког кон тра ста из ме ђу вре ме на „умр лих 
спо ме на на де тињ ство”, спо ко ја бај ки, и при зву ка но вог вре ме на, 
у ко ме пе сни ка „про го не ду ше ства ри”. Ува жа ва ње ко је Кне же вић 
при да је Кир ја ко ви ћу ви де ће се и у за сту пље но сти ње го вих сти
хо ва у Кне же ви ће вој ан то ло ги ји Ода бра на стра на (Из са вре ме не 
срп скохр ват ске ли ри ке, по из бо ру са мих пе сни ка сре дио Ми ли
во је В. Кне же вић, из да ње Књи жев ног се ве ра, Су бо ти ца 1929). Дра
го це не стра ни це из Књи жев ног се ве ра, као и Кир ја ко ви ће ве збир ке, 
би ле су ми до ступ не за хва љу ју ћи љу ба зној по мо ћи и раз у ме ва њу 
г. Алек сан дра Ра до ви ћа, би бли о те ка ра у Би бли о те ци Ма ти це срп
ске, што је до при не ло да и ова ма ла ис тра жи ва ња до би ју по у зда
ни ји ток. 

Стра ни ца Књи жев ног се ве ра из 1927. при ву кла ми је па жњу 
и због дра го це ног уви да у би о би бли о граф ску бе ле шку, ко ји је, пре
ма прак си овог ча со пи са, у крат ком до дат ку „Ау то фраг мент”, испи
сао сам ау тор: 

Ро ђен сам у Но вом Бе че ју (Ба нат) 1. ја ну а ра 1897. год. Од де
тињ ства на вик нут на је дан ски тач ки жи вот, сту пио сам по сле че
твр те ре ал ке у на у тич ку ака де ми ју, и у 14. год. као мор нар, пло вио 
сам оба ла ма Ита ли је, Фран цу ске и Шпа ни је. Раз о ча ран стру ком ко ју 
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сам ода брао, – не ра ди те шко ћа, већ ра ди љу ди ко ји чи не да је дан 
по зив бу де леп или ру жан – на пу сто сам по мор ство и на по слет ку 
свр шио тр го вач ку ака де ми ју. Сем до брих књи га ни сам имао при
сних при ја те ља. Та ко је и да нас. Од 1915. до 1919. год. уче ство вао 
сам у ра ту, и вра тио се у отаџ би ну као до бро во љац.

Ме ђу да нас упам ће ним и на во ђе ним зна чај ним гра ђа ни ма 
Но вог Бе че ја не ма име на Слав ка Кир ја ко ви ћа. Али ње го ву основ ну 
и кључ ну би о би бли о гра фи ју, сре ћом, са чу ва ле су књи ге – ен ци кло
пе ди је, би о граф ски реч ни ци и лек си ко ни – Лек си кон пи са ца Ју го
сла ви је (Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1987), Ен ци кло пе ди ја Но вог Са да 
( Град ска би бли о те ка Но вог Са да 1998), Срп ски би о граф ски реч ник 
(Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2011). Ови при ло зи не до ве зу ју се на 
„Ау то фраг мент” из Књи жев ног се ве ра ва жним по да ци ма: 

Уче ство вао је у Пр вом свет ском ра ту чи ји је крај до че као као 
за ро бље ник у ло го ру у Са лер ну. Раз о ча рао се у по мор ски по зив и 
на пу стио га. За вр шни ис пит на тр го вач кој ака де ми ји по ло жио је у 
Зе му ну 1920. Ра дио је као књи го вод стве ни чи нов ник у Но вом Са ду 
(1919–1922), књи го вод стве ни слу жбе ник (1922–1938) и слу жбе ник 
Пен зи о ног за во да за оси гу ра ње слу жбе ни ка (1938–1941) у Бе о гра
ду. У Април ском ра ту 1941. од ве ден је у ло гор Осна брик, где је био 
до 1943. По сле ра та је до пен зи о ни са ња био слу жбе ник у Ге не рал
ној ди рек ци ји ме тал ске ин ду стри је Ср би је (1945–1951). Го во рио је 
ита ли јан ски и не мач ки (Срп ски би о граф ски реч ник, 5, 62–63).

Ниг де се у овим на во ди ма не по ми ње Сен та. Мо же се са мо 
прет по ста ви ти да је у вре ме слу жбова ња у Пен зи о ном фон ду, 1938. 
го ди не, и не што пре, Кир ја ко вић по се ћи вао овај град. У Срп ском 
би о граф ском реч ни ку на во ди се: „И брат Бра ни слав био је пе сник.” 
Та ко ђе и да је Слав ко Кир ја ко вић оста вио на след ни ке: три ћер ке 
и два си на. И књи жев ну за о став шти ну ко ју чи не (пре ма Лек си ко ну 
пи са ца Ју го сла ви је, III, 143–144) нео бја вље не пе сме, при че, но ве ле, 
Би о гра фи ја за ро бље ни ка бр. 133, јед на дра ма у сти хо ви ма и јед на 
драм ска сли ка/текст. Умро је 30. ју на 1957, у Бе о гра ду.

Ови по да ци, да кле књи ге, и опет књи ге – ту да ка ко ми слим 
и на две об ја вље не збир ке по е зи је Слав ка Кир ја ко ви ћа – Пе сме 
(Но ви Сад 1920) и Пе сме (Бе о град 1936), са пред го во ром Си ме 
Пан ду ро ви ћа – оста ју сво је вр сна злат на гре да, у при мар ном зна
че њу – по след ња ли ни ја од бра не од по пла ва, а ово га пу та од бра на 
пред по пла вом вре ме на и за бо ра ва. 

О Кир ја ко ви ћу, да ка ко, го во ри на свој на чин, и нај ви ше, ње
го ва по е зи ја.
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Пе сма из Кне же ви ће ве антолoгије Ода бра на стра на (1929), 
у од но су на су прот но сти ак цен то ва не „Не ми ри ма” (Књи жев ни 
се вер, 1. ја ну ар 1927) до но си сна жни ји кон траст. На зив „Лу да” и 
под на слов „За пис на зи ду јед не ће ли је” (алу зи ја на за ро бље ни штво 
1914–1918. у Са лер ну) већ су де ли мич на на ја ва и екс пли ка ци ја 
пе си ми стич них сти хо ва о „мр твој исти ни” – све га што чо ве ка 
чи ни чо ве ком, чо ве ка не ста лог у „тра ља ма” – о уза луд но сти жр тве, 
и уло зи ње го ве је ди не ал тер на ци је, Лу де – што ће сна жно обе ле
жи ти и дру ге Кир ја ко ви ће ве пе сме, сле де ћи мо тив ску и тон ску ли
ни ју укле тих пе сни ка, ве хе мент но ме ња ју ћи мир пеј за жа и по тра
гу за скла дом пр ве збир ке (1920), и уво де ћи у дра ма ти ку дру ге 
(Пе сме, 1936), на ста ле као ис ход но ме сто пе сни ко вих за блу да и 
за но са, до жи вља ја ра та и осе ћа ња обез вре ђе но сти стра да ња. Лу
та ње кроз „Веч не про сто ре”, отво ре но овом пе смом, раз ви ће се у 
че сто мо тив ско ак цен то ва ње по дво је но сти Веч ног – из ме ђу Твор ца 
Љу ба ви и Твор ца Ха о са – ко је, у емо тив ном и сли ков ном пе снич
ком устрој ству Кир ја ко ви ће ве по е зи је, ме ња зву ке ње го ве Па но ве 
сви ра ле, „сви ра ле ду ше” и древ не „си рин ге ” у ви ше то нал ност 
(пе сма „Бле де но стал ги је” у дру гој књи зи), и у над вла ђу ју ће кри ке 
Кал ва ри је, „хор по греб них пе ва ча”, бу ку ба ха на ли ја, сред ур ба них 
сце на бес кућ ни штва, ду хов ног си ро ма штва и до ми нант ног до жи
вља ја пра зни не, све де ног на по след њу тач ку от по ра и по бу не – на 
под тек сту ал ну ли ни ју иро нич них обр та у пе снич ком са мо са гле да њу.

Ле пи ба нат ски пеј за жи (Кир ја ко вић их на зи ва „степ ским”) 
по ста ју све за там ње ни ји, но стал гич ни то но ви за ме ње ни су нок тур
ни ма, док ре зиг на ци ја, из по но вљи во сти и „ове шта ло сти” тра ге
ди ја чи је се по ру ке ви ше не чу ју, а сми сао по ти ре, на кра ју дру ге 
Кир ја ко ви ће ве збир ке во де пре и спи ти ва њу сми сла вла сти тог пе ва ња 
и до сти хо ва о за ми ра њу и са ме Му зе – o не по треб но сти по е зи је.

 Две пе сме дру ге Кир ја ко ви ће ве збир ке у зна ку су нео бич не 
пре дик ци је вла сти те суд би не. 

Пре све га ње го ве за бо ра вље но сти, бри са ња из пам ће ња, чак 
и у род ном кра ју. 

Го то во као од го вор на све де ност сво је би о гра фи је и „ски тач ки 
жи вот” („Ау то фраг мент”), Кир ја ко вић раз ви ја осо бе ну сен ти мен
тал ну ре зо нан цу пе смом „На пу ту кроз за ви чај”: „...О дав но сам 
по шао, дав но... / Сад ту ђин сам ро ђе ној гру ди, / ни ко ме не зна ви ше: 
не бо, сте па, ни љу ди.” Док за вр шни сти хо ви: „И не ста ћу – ко зна 
ку да! – / на пу ту то ме без кра ја, / и би ћу уса мљен веч но / пут ник 
без за ви ча ја”, од ре ђу ју суд бин ску си ту и ра ност овог пе сни ка. Јер 
пут ник без за ви ча ја, уто ли ко пре удо мљен је у „свет ском бо лу”. 
У сло мље но сти са зна њем о ње го вој тан сми си ји, пре но ше њу кроз 
ве ко ве, о че му на свој на чин го во ри пе сма у за вр шном де лу дру ге 
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збир ке, сим бо лич ног на зи ва „Tem po ra mu tan tur” – о за луд ном по
ле ту „мла дих на ра шта ја” – „скр ха ном бар ја ку бу ду ћих фи ли ста ра”. 
Овај, на свој на чин ау то би о граф ски за пис, и под вла че ње цр те – 
пе сник по све ћу је бра ту, Бран ку, и се би, свом (мо гу ћем) за бо ра ву 
по е зи је. 

Ду бље про ми шља ње пу те ва суд би не, оне ко јој су од у зе та сла
вља, „кад ко нац де ла су опе ла”, и ла мент над уна пред зна ним 
ис хо ди ма жи во та – као за бо ра ву сва ког прег ну ћа и жр тве – до но
си пе сма „Кне зу Ха мле ту”. У кључ ном су ми ра њу пе сни ко вих мо
ти ва – на гла ше ној зам ци ап сурд но сти, ко ја на ме ће ха мле тов ску 
ди ле му, а ко ју дик ти ра двој ност људ ске при ро де – при че му пре
власт, у Кир ја ко ви ће вом до жи вља ју, од но си не по ве ре ње у ис це
ли тељ ску моћ по е зи је. Про ве ја ва Кир ја ко ви ће вом по е зи јом ви дан 
ути цај „укле тих пе сни ка” (Вер ле но ви „пеј за жи ду ше”, пре пла вље
ни сум њом у „по бед ну љу бав” ње го ве пе сме „Ме се чи на”, и игра 
под ма ска ма, оних што „у сре ћу као да не ма ју ве ре...”) и над моћ 
силe та ме што „од по ро ка ство ри про ро ка”. Ако бит ег зи стен ци је 
ни је ни шта дру го до „со со ли” са мог ап сур да, он да из ис ку ства и 
ви зу ре овог пе сни ка про ис хо ди и све де ност оне исти не ко ју ће 
пе сник на ја ви ти као сво ју по след њу тач ку од бра не: ре зиг ни ра ност, 
по вла че ње. „Ту мач ми сте ри је веч ног”, Кир ја ко ви ћев пе сник, у 
овој, по зни јој фа зи пе ва ња до ла зи и до ха мле тов ске спо зна је исти не 
ви шег ре да, у исто вре ме ег зи стен ци јал не, оче вид не, опи пљи ве 
– по пут гру ме на зе мље из гро ба у ко јем Ха млет, у V чи ну Шек спи
ро ве тра ге ди је, у при су ству гро ба ра, го во ри Хо ра ци ју: „У ср цу 
мом бе ше / Не ка бор ба што ми не да ва ше сна; / Осе тих се као око
ван бун тов ник...”. Тај за ро бље ник суд бин ског по ја вљу је се и у Кир
ја ко ви ће вим сти хо ви ма (пе сма „Смут ња”), из го ва ра ју ћи ре пли ку 
у исто вет ној дра ми ег зи сте ни је и но вом ми ру спо зна ја су штин ског 
без из ла за, бу ду ћи да ће се бе, или спу та ног свог лир ског ју на ка, 
на зва ти „бун тов ни ком про тив уде са”, за у ста вље ног тај на ма „Ве чи
тог бо жан ства”, вла да о цем чо ве ко вих пу те ва. 

На кон збир ке Пе сме из 1936. го ди не Кир ја ко вић ви ше ни је 
об ја вио ни јед ну пе снич ку књи гу, упр кос по хвал ним оце на ма Симе 
Пан ду ро ви ћа у „Пред го во ру”, ко ји ње го ву по е зи ју ви ди као ин спи
ри са ну, кон тем пла тив ну, као де ло „истин ског пе сни ка, чи ја књи га 
го во ри о ства ри ма ко је ни су днев не, али су за то од оп ште га ин те
ре са, ко је су ле пе, и ако су бол не, и бла го твор не, ма да за бо ра вље не 
у на ше гру бо ма те ри ја ли стич ко до ба”.

Иду ћи тра гом сво јих успо ме на, и Сте ван Ра ич ко вић је Кир
ја ко ви ћу по да рио, не ула зе ћи у са мо де ло овог пе сни ка, бу ду ћи 
жи вот – по сто ја ње у све ту по е зи је. Ве зу ју ћи га за сво је вла сти то 
„мит ско ме сто”, Сен ту, да ро вао је овом „пе сни ку без за ви ча ја” 
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из ве сну, пе снич ку за ви чај ност, по себ но при том во ђен пе смом „Ноћ 
у пар ку”, ко ју спон та но ве зу је за сли ку На род не ба ште у Сен ти, 
ко ју је сâм пам тио. Ону пра ву за ви чај ност обе ло да ни ће Кир ја ко
ви ће ва „Пе сма за ви ча ју”, ка ска дом ве ри стич ких опи са рав ни чар
ских пеј за жа, ши ро ких пу те ва, ни ских ку ћа, ђер ма и фе ње ра, сме не 
шу мо ва и ти ши не у ко јој „при ро да бу ја, зре и ки пи”. „Мио / је онај 
жи вот и свет”.

Ови не жни па сте ли, и сен ти мент, као омаж за ви ча ју, ни су ли 
раз лог да га и сам, пра ви за ви чај пам ти. 

Ниг де пе сник Ра ич ко вић ни је по ме но пу но име Сл. И. Кир
ја ко ви ћа. Би ло му је до вољ но ње го во по сто ја ње, ње го во ме сто у 
ње го вом уну тар њем жи во ту, та јан стве на по ја ва тог го спо ди на, и 
дух, ко ји је по стао ње гов вла сти ти спи ри тус мо венс, или бар по кре
тач оно га што је пре по знао у ра ној мла до сти, у до ба бу ђе ња сво је 
ра не пе снич ке „са мо све сти”. Био је то ми стич ни по че так ње го вог 
са у че сни штва у Ства ра њу, у де лу Ве ли ког не по зна тог, ко је ће вре
меном от кри ва ти у се би. Као сво ју суд би ну, за ко ју ће скром но 
ре ћи: „мој за нат је по е зи ја”. 

А ипак, би ло је то и не што мо го ви ше, и ве ће од „за на та”. 
Ка да сам у ру ко пи су фа сци кле, ко ји сам у Бе о гра ду пре у зе ла од 
пе сни ко вог си на Ми ло ша 16. ју ла 2008 (са оста лим за пи си ма, књи
га ма и фо то си ма, за мо гу ћи и нео ства ре ни ле гат у Сен ти), и зна
ти жељ но је пре ли ста ла, у гру пи за пи са под на зи вом „Бе ле шке”, 
на шла цр ти цу, ру ком, гра фит ном олов ком пи са ну, мо гла сам са 
са мог ори ги на ла про чи та ти: „У Сен ти на Ти си, скрај ну тој на се
ве ру др жа ве, у ко јој су мо ји ро ди те љи као учи те љи слу жбо ва ли 
од 1935. до 1940. го ди не... жи вео је и ра дио пе сник... ко ји је одав но 
за бо ра вљен...  Ни сам та да ни знао да има жи вих пе сни ка...” 

Из ових крх ких и кр тих ре до ва на мах је ви дљи во да ту ни је 
реч са мо о пе сни ко вој успо ме ни већ о не че му сна жном, по кре тач
ком, пре суд ном. 

То ми је по твр дио и текст за бе ле жен пи са ћом ма ши ном (ћи
ри лич ним сло ви ма) – под на зи вом „Про лећ ни днев ник 1999”:

На ли шћу спа ва ве тар.
...Ла ка вам ноћ ве чи та, го спо ди не Кир ја ко ви ћу. 
Упу ће но за лу та лом чи та о цу, за пра во ме ни. 

У том не до вр ше ном, на из глед фраг мен тар ном сти хов ном за
пи су, мо жда кон цеп ту пе сме, сам по че так је за пра во стих Слав ка 
И. Кир ја ко ви ћа. Чи ни се да је у та три рет ка све ре че но. Као да је то 
кра ти ца чи та вог пу та, од по чет не до крај ње тач ке пу то ва ња. Или 
за штит ни знак по сто ја ња у по е зи ји, ко је ван ње, као оби чан жи вот, 
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не пре кид но тра жи уну тра шња са зна ња, са мо по твр ђи ва ње и про
све тље ње, у жи во ту пе сни ка, и ду бљој ис ку стве но сти сти ца ној на 
пу ту кроз вре ме. Као да је ње го ва суд би на за у век по и сто ве ће на 
са пе снич ком, те да би ре ћи „ла ку ноћ” свом пр вом пе сни ку, прет
ход ни ку Кир ја ко ви ћу, зна чи ло, у овим спо је ним ре до ви ма два 
пе сни ка, ре ћи ла ку ноћ са мо ме се би – са у че сни ку ве ли ке тај не 
ства ра ња. 

Још је дан алемка мен, ко јим је Ра ич ко вић са жео и њи ме пре
то пио два фе но ме на тај не – пр вог са зна ња о по сто ја њу пе сни ка и 
мит ско ме сто по чет ка – а оба, по пут от кро ве ња, до жи вље на у Сен
ти. Упра во то мо же би ти и раз лог што Ра ич ко вић ни ка да ни је оти
шао ко рак да ље у „раш чи ња ва њу” те дра го це но сти, ко ју је но сио 
у се би. Би ло би то као ого ље ње гро зда, у „вре мен ској ло зи”, из исто
и ме не при че у Ма лим про за ма, где би рас пли та ње тај не зна чи ло 
да ће плод „из гу би ти свој скри ве ни сми сао”, „сво је вре ме у ко јем 
га је би ло је ди но вред но и от кри ти”.

За пе сни ка је то вре ме увек пр во, и „за у веквре ме” – у ко ме 
је и го спо дин Кир ја ко вић у Ра ич ко ви ће вим се ћа њи ма остао ње гов, 
сен ћан ски пе сник, ко ји је спо јио дух тај не, до так ну те у Сен ти, и 
ми стич ну нео ме ђе ност и не ис цр пи вост пе снич ког би ћа.

Два мит ска ме ста по чет ка – ра ђа ње пе сни ка и тра га ње за за
ви ча јем, ко ји је за Ра ич ко ви ћа и онај „про на ђе ни”, ме ђу дру ги ма: 
– „Сен та, крај Ти се, у ко јој сам про вео до бар део де тињ ства”. И 
та ко че сто по но вље но, у Ра ич ко ви ће вим за пи си ма: „На по чет ку 
бе ше... Кир ја ко вић”.

„Жи вот мог ср ца на ла зи се раз ба цан у Пе сми ти ши не, Ба ла ди 
о пред ве чер ју, Ка сном ле ту, Ти си, Ка ме ној успа ван ки, За пи си ма 
о цр ном Вла ди ми ру, Слу чај ним ме мо а ри ма, Точ ку за му че ње и још 
по не ким књи жи ца ма”, сто ји за бе ле же но при кра ју „Ау то би о граф
ске бе ле шке” Сте ва на Ра ич ко ви ћа. На рав но, ту је, у Ка сном ле ту 
и на Ти си, ње го ва не за бо рав на, и не за бо ра вље на, Сен та. 

*

Осе ћам, пу ним да ма ри ма, ту не мо гућ ност са би ра ња ва жних 
упо ри шта у на шим жи во ти ма. Ка ко већ би ва. Тим пре што је и 
мо је ср це „раз ба ца но”, од Сен те, Бе о гра да, до Зе му на... Ро ђе на сам 
та мо, где су Жи вин ске пи ја це из Ра ич ко ви ће вих сен ћан ских ме мо
ар ских за пи са – у ули ци Змај Јо ви ној 21, ода кле су пут Бе о гра да, 
на кон Дру гог свет ског ра та, кре ну ли мо ји ро ди те љи. Ка сво јој и 
мо јој бу дућ но сти у глав ном гра ду. 

А са да се, из свог Зе му на, вра ћам че сто, са су пру гом, у наш 
дру ги дом, у ули ци Злат не гре де, те ста мен тар ном да ру мо јих ро
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ди те ља, ко ји су та мо про во ди ли сво је по след ње, пен зи о нер ске да не. 
На до мак Тр га, ко ји да нас но си име Јо це Ву ји ћа, ве ли ког срп ског 
до бро тво ра и да ро ва те ља срп ске кул ту ре, а где је ро ђен, у не гда
шњем Ву ји ће вом до муму зе ју, и ње гов унук, мој су пруг, Ва си ли је 
Вин це Ву јић.

(КРАЈ)

Зе мун, мај 2020.


