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МО ДЕР НОСТ ШАН ТИ ЋЕ ВЕ ПО Е ЗИ ЈЕ

Пе снич ке те ме и по е тич ки мо де ли Алек се Шан ти ћа, збор ник ра до ва, 
уред. Јо ван Де лић и Бо јан Чо лак, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – Ду чи
ће ве ве че ри по е зи је, Бе о град –Тре би ње 2017

Збор ник на уч них ра до ва Пе снич ке те ме и по е тич ки мо де ли Алек се 
Шан ти ћа је сте два де сет тре ћи збор ник у се ри ји По е тич ка ис тра жи ва
ња. Иа ко је о Шан ти ћу до ста пи са но, то је тек дру ги на уч ни збор ник о 
пе сни ко вом ства ра ла штву (прет ход ни је Алек са Шан тић – жи вот и 
дје ло, под уред ни штвом Ра до ва на Вуч ко ви ћа, об ја вљен у Ба ња лу ци 
2000. го ди не, са на уч ног ску па ко ји је одр жан 1998. у Би је љи ни). 

Збор ник са др жи ра до ве 26 ау то ра, а чи не га, по ред увод них на по
ме на уред ни ка Бо ја на Чо ла ка и ње го вог за вр шног при ло га, че ти ри ком
по зи ци о не це ли не. У пр вој це ли ни раз ма тра ју се оп шта пи та ња ко ја се 
ти чу те мат ског и фор мал ног пла на Шан ти ће ве по е зи је; ра до ви дру ге 
це ли не до но се раз ли чи те те ме, при че му се нај ви ше ту ма чи онај део 
Шан ти ће ве по е зи је где се он огла ша ва као пе сник апо ка лип се; у тре ћој 
це ли ни ак це нат је на љу бав ној по е зи ји и ме лан хо ли ји, а че твр та це ли на 
збор ни ка по све ће на је ре цеп ци ји Шан ти ће вог де ла. Збор ник ра до ва у 
пот пу но сти по кри ва обим на сло ва, а Шан ти ћев те мат скомо тив ски ра
спон по ка зан је мно го ши рим не го што се пре овог збор ни ка сма тра ло. 

У ра ни јој кри ти ци при ме ће на је те ма апо ка лип се, али ни је ши ре 
ана ли зи ра на, за то је у збор ни ку овој те ми по све ће но до ста па жње. Рад 
Зо ра не Опа чић, још у пр вој це ли ни збор ни ка, је сте увер ти ра у ову те му, 
да би у дру гој це ли ни пре те жни део ра до ва био окре нут мо ти ви ма апо
ка лип се, смр ти, де мон ских ви зи ја и там них то но ва у Шан ти ће вој по е
зи ји. Го ран Ра до њић ис пи ту је те му апо ка лип се у Шан ти ће вим по зна тим 
и ма ње по зна тим пе сма ма, а све стра но ана ли зи ра со нет „Же те о ци”, јер 
је та пе сма „и на те мат ском и на стил ском пла ну су бли ма ци ја чи та ве јед
не ли ни је у Шан ти ће вој по е зи ји” (178); Ра до њић сма тра да мо тив апо
ка лип се ни је плод са зре ва ња не го мо тив ко ји Шан тић има од по чет ка, 
по што је кроз чи та во ства ра ла штво осци ли рао из ме ђу два по ла – ве ре 
и без на ђа. Пре драг Пе тро вић ин тер пре ти ра Шан ти ће ву по зну ли ри ку, 
ко ја је пре те жно у зна ку ноћ них ви зи ја и де мон ских при ви ђе ња. Ау тор 
при ме ћу је да се у по зни јој ли ри ци Шан тић че сто вра ћа не ким „ра ни јим 
мо ти ви ма и сли ка ма, али их ме ња у прав цу ли ри ке ра су ла и мрач них, 
де мон ских ви зи ја” (198). Те мом смр ти ба ви се Бо јан Чо лак, ко ји про у ча ва 
Шан ти ће ву ра ну по е зи ју, од но сно ону до 1902. го ди не. Те ме Бо га, смр ти 
и до ма по ве зу је Ни ко ла Ма рин ко вић у свом ра ду о по е ти ци там ног Шан
ти ћа: „По е тич ка раз град ња про сто ра до ма ту ма чи се као мо ме нат су сре
та лир ског Ја са ис ку ством смр ти” (245). „Ди со нант не то но ве” у по зној 
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Шан ти ће вој по е зи ји от кри ва Ми ло мир М. Га ври ло вић, ко ји кроз ана
ли зу фи гу ре Бо га при сту па и ра ној и по зној по е зи ји ово га пе сни ка.

И љу бав на по е зи ја Алек се Шан ти ћа ис пи та на је све стра ни је, без 
об зи ра на фа зе у ства ра ла штву, а у ве зи са љу бав ном ли ри ком по дроб
ни је је опи са на и ме лан хо ли ја као лир ски ква ли тет овог пе сни ка. Ве сна 
В. Елез ана ли зи ра љу бав ну ли ри ку и под вла чи сим бо ли ку од ре ђе них 
мо ти ва (ба шта, дра го ка ме ње, леп тир и нар) ко ја се у пе сма ма ис по ља ва 
дво стру ко, у ве дром то ну и сет но. Тин Ле мац раз ма тра ис по вед ни по
ет ски дис курс код Шан ти ћа кроз ана ли зу не ко ли ко љу бав них пе са ма 
(„Ше ри фа”, „На мер ме ру че сме”, „У љу љај ци”, „Еми на”, „Го спо ђи ци”). 
Ма ри ја Гру ји чић на при ме ру ка ко љу бав них та ко и оста лих еле ги ја 
ука зу је на Шан ти ћев ства ра лач ки по сту пак у пе сма ма зре лог пе ри о да, 
а тај по сту пак је кон сти ту и са ње све та че жње за објек том ко ји је про стор
но или вре мен ски уда љен. Вла дан Бај че та ис пи ту је лир ску ме лан хо ли
ју у Шан ти ће вој по е зи ји и ту ма чи пе сму „По зни ча со ви” и со нет „Ти”. 
Ме лан хо ли јом се ба ви и Је ле на Па нић Ма раш. Она на во ди су до ве ра ни
јих кри ти ча ра о Шан ти ће вим љу бав ним пе сма ма и ука зу је на по ве за ност 
Шан ти ће ве по е зи је са по е зи јом Во ји сла ва Или ћа, као и на ути ца је Пар
на са кад је реч о Шан ти ће вој пе сми „При ча”, ко ју ана ли зи ра у кон тек сту 
љу бав не ме лан хо ли је.

У збор ни ку је са гле да но и Шан ти ће во драм ско ства ра ла штво, ко је 
су ра ни ји кри ти ча ри или за не ма ри ва ли, или га ни су ту ма чи ли по ла зе ћи 
од за ко ни то сти дра ме као жан ра оде ли тог од по е зи је. Алек сан дар Пеј чић 
да је те мат ску и фор мал ну ана ли зу Шан ти ће вих дра ма и ту ма чи по е ти ку 
ње го ве лир ске дра ме, „на ста ле под ути ца јем сим бо ли стич ког по зо ри шта, 
фол кло р не тра ди ци је и хри шћан ске кул ту ре” (407). Ау тор на во ди и ра
ни ја кри ти чар ска ви ђе ња пе сни ко вих дра ма, углав ном не по вољ на, а на 
осно ву те мељ ног опи са по е ти ке Шан ти ће вих драм ских тек сто ва из во ди 
и вред но сни суд по ком је, из да на шње пе р спек ти ве, Алек са Шан тић до
бар драм ски пи сац.

Ва жно је ис та ћи да су ау то ри збор ни ка вр ши ли ана ли зе не ких пе
са ма на ко је ра ни је у кри ти ци ни је обра ћа на па жња. Та ко, на при мер, 
Горан Ра до њић де таљ но ана ли зи ра со нет „Же те о ци”, а Вла дан Бај че та 
со нет „Ти” и пе сму „По зни ча со ви”. Та ко ђе, ау то ри ра до ва у збор ни ку 
су и у већ по зна тим и ра ни је ана ли зи ра ним пе сма ма, као што је „Прет
пра знич ко ве че”, от кри ли но ве мо мен те и да ли ори ги нал не и ар гу мен
то ва не ин тер пре та ци је. Вла ди мир Ди ми три је вић ту ма чи сми сао пра
зни ка као уплив веч но сти у вре ме, по ла зе ћи од иде ја ру ског те о ло га 
Алек сан дра Шме ма на, а и дру ги ау то ри, у ана ли зи од ре ђе них те ма и 
ши рим по ве зи ва њи ма, при ме ћу ју у овој пе сми но ве мо мен те, у скла ду 
са по став ка ма сво јих ра до ва.

Збор ник је по ка зао да Шан тић ни је са мо пе сник „из лек ти ре”, пе
сник нај че шће ре ци то ва них со ци јал них и ро до љу би вих пе са ма, не го је 
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са гле да на це ли на ње го ве по е зи је. У збор ни ку се, та ко, ма ње па жње по
све ћу је ро до љу би вој и со ци јал ној по е зи ји, али за то ау то ри ра до ва ко ји 
се ба ве овим кру гом пе са ма и ов де от кри ва ју но ва зна че ња и кон тек сте. 
Дра ган Ха мо вић по је ди не пе сни ко ве ро до љу би ве и со ци јал не пе сме 
по ве зу је са но вим осе ћа њем за јед ни це, дру га чи јим од ро ман ти чар ског 
ро до љу бља, а от кри ва и срод но сти не ких ро до љу би вих пе са ма Шан ти
ће вих са пе сма ма ру ских сим бо ли ста, ана ли зи ра ли ко ве љу ди из ње го
ве со ци јал не по е зи је, као и ар хе тип ске мо мен те у њој. Го ра на Ра и че вић 
ба ви се Шан ти ће вом ро до љу би вом по е зи јом, али и ју го сло вен ском иде
јом код пе сни ка; та ко ђе, ау тор ка на ла зи срод но сти из ме ђу два пе сни ка 
раз ли чи тих ге не ра ци ја и по е тич ких опре де ље ња – Алек се Шан ти ћа и 
Ми ло ша Цр њан ског.

По је ди ни ау то ри збор ни ка, уз са гле да ва ње те мат ског пла на, да ју 
и увид у фор мал ни план пе сни штва Алек се Шан ти ћа. Јо ван Де лић, та
ко ђе уред ник збор ни ка, у свом ра ду, ко ји отва ра пр ву це ли ну, ис ти че да 
је Шан тић ино ва тор не са мо на пла ну са др жи не (вр хун ске еле ги је, пе сме 
апо ка лип тич них слут њи) не го под јед на ко и на пла ну пе снич ке фор ме, 
јер је про на шао по се бан тип пр сте на стог со не та и уко ре нио тер ци не као 
ста лан пе снич ки об лик у ком се од лич но сна ла зио. Те мат ским и фор
мал ним од ли ка ма Шан ти ће вог пе сни штва ба ви се и Ран ко По по вић, 
би ра ју ћи па ро ве по је ди них пе са ма („Ве че на шко љу” – „Хљеб”; „Прет
пра знич ко ве че” – „Там ни тре ну ци”; „Про љет не тер ци не” – „Зво но”) са 
на ме ром да Шан ти ћев по ет ски раз вој пред ста ви као „ду го трај ни про цес 
осва ја ња по је ди них пје снич ких об ли ка, оних ко ји су у ње го вом слу ча ју 
за и ста дје ло твор ни” (26). И кроз оста ле ра до ве про вла че се за па жа ња о 
об ли ци ма пе са ма (со нет, тер ци на) и стро фа ко је је Шан тић ко ри стио, 
као и о вр ста ма сти ха. По себ но је ана ли зи ран Шан ти ћев хек са ме тар, стих 
ко ји при па да ра ној фа зи пе сни ко вог ства ра ла штва, у ра ду Са ње Ј. Па
ри по вић Крч мар. Ау тор ка овај Шан ти ћев стих ста вља у ши ри кон текст 
пе сни штва Во ји сла ва Или ћа, али и упо тре бе хек са ме тра у ра ни јој срп
ској по е зи ји, и за кљу чу је да Шан тић „је сте аси ми ло вао Или ћев хек са ме
тар, ње го ву ме трич ку тех ни ку, са мо не и нај че шћу струк ту ру сти ха”, те да 
он за пра во „ин си сти ра на рит му ко ји се оства ру је ком би на ци јом ак це нат
ских це ли на у си ла бич ком окви ру, а не оства ри ва њем ме трич ке схе ме” (65).

Де таљ но је про у чен и Шан ти ћев је зик и стил. У свом лин гви стич
ком и лин гво сти ли стич ком ра ду, Алек сан дар М. Ми ла но вић са гле да ва 
у Шан ти ће вом је зи ку ути ца је књи жев ног цен тра (Бе о град и Но ви Сад), 
као и ути ца је ло кал не сре ди не (Мо стар), и по ка зу је да Шан тић по је зич
ким и стил ским цр та ма ни је био ве зан са мо за ма лу сре ди ну Мо ста ра, 
ка ко се у кри ти ци че сто ис ти ца ло.

Збор ник узи ма у об зир и све ево лу тив не то ко ве у пе сни штву Алек се 
Шан ти ћа. Пра те ћи до ми нан тан мо тив, ау то ри ра до ва от кри ва ју уну тар
по е тич ке про ме не у Шан ти ће вој по е зи ји и ис ти чу мо дер ност пе сни ко вог 
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по зни јег ства ра ла штва. Зо ра на Опа чић пра ти тран сфор ма ци ју пе снич
ког су бјек та у Шан ти ће вој по е зи ји. По ла зе ћи од уло ге бо ја и хро мат ских 
ка рак те ри сти ка пе снич ких сли ка, она уо ча ва по е тич ке раз ли ке у ра ној 
и зре лој фа зи пе ва ња, од но сно кре та ње од ро ман ти зма ка сим бо ли зму, 
где по зна ли ри ка „окре ну та уну тар њем све ту све до чи о ви со ком мо дер
ни зму Шан ти ће ве по е зи је” (110). Ми ло мир Га ври ло вић, ана ли зи ра ју ћи 
фи гу ру Бо га, раз ли ку је мо но лит ну од но сно кон вен ци о нал ну пред ста ву 
Бо га, пре те жно у ра ни јим Шан ти ће вим пе сма ма, док се углав ном у по
зни јим пе сма ма та ква мо но лит на сли ка раз гра ђу је и ја вља ју се ди со
нант ни то но ви, у че му тре ба тра жи ти мо дер ни јег Шан ти ћа. Ни ко ла 
Ма рин ко вић та ко ђе уо ча ва по е тич ке раз ли ке и мо ме нат раз град ње ко ји 
Шан ти ће вим пе сма ма при ба вља ау тен тич ност и мо дер ност.

Про ме не по е тич ког мо де ла, али не у по зној не го и у ра ној по е зи ји 
Шан ти ће вој, пра ти Бо јан Чо лак, у већ по ме ну том ра ду о те ми смр ти: он 
от кри ва зна чај ну чи ње ни цу да су се и пре кри ти ке Бог да на По по ви ћа 
(1901), ко ја се обич но у кри ти ци о Шан ти ћу узи ма ла за пре крет ни цу, код 
Шан ти ћа сме њи ва ли то но ви и мо де ли, од но сно да се пе сни ков „од нос 
пре ма жи во ту, Бо гу и смр ти ме њао у скла ду са жи вот ним ис ку ством и 
ин тим ним кри за ма” (220). Зна чи, и овај рад, као и ве ћи на ра до ва у збор
ни ку, под се ћа нас да Шан ти ћа тре ба са гле да ва ти из ну тра, и да се тре ба 
огра ди ти и од ле ген де о пе сни ку (у ве зи са не ка да шњим пре те ра ним 
ин си сти ра њем кри ти ча ра на би о гра фи ји пе сни ко вој или на исто риј ским 
при ли ка ма) и од су до ва ра ни јих кри ти ча ра, ко ји су не кад и у но ви јим 
ту ма че њи ма узи ма ни a pri o ri.

Збор ник раз би ја не ке увре же не пред ста ве о Шан ти ће вом ства ра
ла штву. То су углав ном пред ра су де ве за не за Шан ти ће во обра зо ва ње, 
пи та ње па три јар хал не кул ту ре, од нос пре ма Бо гу, ути цај кри ти ке Бог
да на По по ви ћа, ар ха ич ност... Јо ван Де лић у ра ни је по ме ну том ра ду раз
би ја пред ра су де о Шан ти ће вом не до вољ ном обра зо ва њу, по зи ва ју ћи се 
на мно штво књи га стра них ау то ра на ђе них у пе сни ко вој лич ној би блио
те ци, на пре во ди лач ки рад, као и на успе шно ко ри шће ње фор ме, од но сно 
раз ли чи тих пе снич ких об ли ка. Та ко ђе, тек сто ви у збор ни ку на во де зна
чај кри ти ке Бог да на По по ви ћа, од но сно њен ути цај на пе сни ко во ства ра
ње, пре све га на стил, али и ис ти чу про ме не не за ви сне од По по ви ће ве 
кри ти ке (већ по ме ну ти рад Бо ја на Чо ла ка). Од нос пре ма Бо гу нај пре глед
ни је об ја шња ва Ми ло мир М. Га ври ло вић, ко ји пра ти уло ге кон вен ци о
нал но схва ће ног Бо га али и раз град њу та кве сли ке, те ти ме по ка зу је да 
Шан тић ни је био, кад је реч о од но су пре ма Бо гу, са мо тра ди ци о на ли ста, 
ка ко се то увре жи ло у ра ни јој кри ти ци. Збор ник, кроз ана ли зу те мат ског 
пла на и пра ће њем уну тар по е тич ких про ме на, по ка зу је да Шан тић ни је 
ар ха и чан ко ли ко се то ра ни је сма тра ло; мно ги ра до ви ис ти чу мо дер ност 
Шан ти ће ве по е зи је и иза зов ност ње ног ту ма че ња и у овом вре ме ну.
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 У ра до ви ма се не от кри ва ју са мо по ве за но сти Шан ти ће вог пе сни
штва са на род ном по е зи јом, ро ман ти змом и пе сни штвом Во ји сла ва Или ћа, 
не го и срод но сти са срп ском сред њо ве ков ном књи жев но шћу, са ан тич
ком тра ди ци јом и за пад но е вроп ском по е зи јом тру ба ду ра, а кад је реч о 
срп ској по е зи ји пе сник је ста вљен у кон текст мо дер не, док су у не ким 
пе сма ма про на ђе не и спо не са по сле рат ним мо дер ни змом. Не ма ња Ка
ро вић ис пи ту је мо ли тву у це ло куп ној Шан ти ће вој по е зи ји, и на пла ну 
струк ту ре и на те мат ском пла ну. Мар ко М. Ра ду ло вић от кри ва и сред њо
ве ков ну тра ди ци ју али и мо дер ност у пе сни штву Алек се Шан ти ћа, при 
че му по је ди ни мо ти ви сред њо ве ко вља и пе сни ков од нос пре ма њи ма 
упра во по ве зу ју овог пе сни ка са по је ди ним пе сни ци ма по сле рат ног мо
дер ни зма, као што су Иван В. Ла лић, Ми о драг Па вло вић, Љу бо мир Си
мо вић. Ана Н. Пет ко вић по ве зу је лир ски свет Алек се Шан ти ћа са тра
ди ци јом ан тич ке књи жев но сти, по ста вља ју ћи у сре ди ште про у ча ва ња 
жа нр иди ле, мо ти ве ана кре он ти ке и по е ти ку ими та ци је у по је ди ним 
Шан ти ће вим пе сма ма. Пер си да Ла за ре вић ди Ђа ко мо ана ли зи ра мо тив 
зо ре и ње го ву за сту пље ност у Шан ти ће вим ро до љу би вим пе сма ма, у 
пе сма ма о при ро ди и Бо гу и у љу бав ној по е зи ји, при че му остат ке сред
њо ве ков ног по ет ског жан ра зо ре и тру ба дур ске то но ве нај ви ше от кри ва 
у кру гу љу бав них пе са ма. Кри сти на Ми тић го во ри о срод но сти ма Хај
не о ве пе сме „Азра”, ко ју је Шан тић пре вео, и сев да лин ке „Крај та на на 
ше др ва на”.

Мно ги ра до ви у збор ни ку до ти чу пи та ње ре цеп ци је Шан ти ће вих 
пе са ма, или пе са ма од ре ђе ног те мат ског кру га, али се нај пре глед ни је 
ре цеп ци јом Шан ти ће вог де ла ба ви че твр та це ли на збор ни ка. Ми лан Алек
сић из ла же кри тич ке су до ве о пе сни ку по чев од пр ве кри ти ке кра јем 19. 
ве ка, пре ко ра до ва кри ти ча ра то ком 20. ве ка па све до но ви јих да на. 
Алек сић ука зу је на раз ли чи те то но ве кри ти ка, на раз ли чи те при сту пе 
про у ча ва њу, као и на мо мен те ванк њи жев не при ро де ко ји су би ли смет
ња при до но ше њу ве ро до стој ног су да о овом пе сни ку. Тек је Дра ги ша 
Жив ко вић – ис ти че ау тор – кра јем пе де се тих го ди на 20. ве ка ана ли зом 
пе сме „Ве че на шко љу” унео но ви ну кад је реч о при сту пу, „скре нув ши 
па жњу про у ча ва ла ца на књи жев но де ло као пред мет ана ли зе, и од ба
цив ши би о гра фи зам и иде о ло шке по гле де, као и пред ра су де да Шан тић 
не ма пе сме са ду бљом сим бо ли ком” (497). Зо ри ца Ха џић пи ше о оштрој 
кри ти ци Ва се Ста ји ћа на Шан ти ће ве Пје сме штам па не 1911. го ди не и 
сме шта ову кри ти ку у ши ри кон текст он да шњих књи жев них зби ва ња.

Збор ник оби лу је ра до ви ма раз ли чи те вр сте: ком па ра тив ним, пре
глед ним, ана ли тич ким, лин гви стич ким, а на са мом кра ју је тек сто ло шки 
рад Бо ја на Чо ла ка о Шан ти ће вој пе сми „Са Бран ко во га бре га”. 

За кљу чи ће мо да је збор ник Пе снич ке те ме и по е тич ки мо де ли 
Алек се Шан ти ћа вре дан про је кат у на у ци о књи жев но сти ко ји је по ка зао 
да је Шан тић пе сник чи ја су де ла из др жа ла про ве ру вре ме на. И по но
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ви ће мо ре чи Ј о ва на Де ли ћа, ко ји, по ми њу ћи оскр на вљен пе сни ков гроб 
у ра то ви ма пот крај сто ле ћа, ка же да је овај збор ник „при лог још јед ном 
Шан ти ће вом спо ме ни ку” (22).

Ма ја БЕ ЛЕ ГИ ША НИН

ЧА РОБ НО ИНО СТРАН СТВО И СВЕ ТА ЉУ БАВ  
ЗА ОТАЏ БИ НУ

Ста ни слав Кра ков, Оти сак Ис то ка и За па да. Пу то пи си, иза брао и при ре дио 
Вла ди мир Мак си мо вић, Пе шић и си но ви, Бе о град 2016

Хо ме ров ске те ме – рат(ови) и пут(ова ња) – око сни ца су књи жев ног 
де ла Ста ни сла ва Кра ко ва (1895–1968). Ис ку ство ра то ва ња фик ци о на ли
зо вао је у ро ма ни ма Кроз бу ру (1921) и Кри ла (1922), и ау то би о граф ској 
про зи На ше по след ње по бе де (1928) и Жи вот чо ве ка на Бал ка ну (1997). 
Пу то пис Кроз Ју жну Ср би ју об ја вио је 1926, а пу то пи сне ре пор та же о 
ме ди те ран ским зе мља ма, Ори јен ту, Афри ци, оста ле су ра су те по ли сто
ви ма и ча со пи си ма. 

 По сле Ве ли ког ра та је дан од нај да ро ви ти јих мо дер ни ста, при по ве
дач и ро ман си јер, Кра ков се бр зо од књи жев но сти окре нуо но ви нар ству. 
Био је уред ник По ли ти ке, Вре ме на, Ра дио Бе о гра да, вла сник и уред ник 
Те ле гра ма; фа сци ни ран ва зду хо плов ством, уре ђи вао је и На ша кри ла. 
Би бли о фил, по се до вао је би бли о те ку с де сет хи ља да књи га, ме ђу ко ји ма 
и 2000 ин ку на бу ла. Ко ли ко пи са на реч, за ни ма ле су га и по крет не сли ке, 
те пред ста вља јед ног од пи о ни ра срп ске ки не ма то гра фи је. Ње гов до ку
мен тар ноигра ни филм Гол го та Ср би је (или За част отаџ би не) из у зет
но је исто ри о граф ско све до чан ство. По кло ник умет но сти, фи ла те ли ста 
и ну ми зма ти чар, по се до вао је ван ред но вред ну при ват ну му зеј ску збир ку 
с бо га том еги пат ском, хе лен ском, ви зан тиј ском ко лек ци јом, као и збир
ком ико на с ју га Ср би је. 

Ве ли ки део књи жев ног и пу бли ци стич ког опу са ове из у зет но ди
на мич не, мар кант не фи гу ре срп ске ме ђу рат не књи жев не и кул тур не сце
не да на шњим чи та о ци ма још увек је не по знат. Про во ка тив но је за па жа ње 
оно га ко ји у сво јој Исто ри ји срп ске књи жев но сти тек уз гред по ми ње 
Кра ко ва, а на дру гом ме сту бе ле жи: „Чи ње ни ца што су лич но сти с нај
ве ћим и нај трај ни јим ути ца јем у срп ској књи жев но сти би ли пут ни ци у 
стра не зе мље је сте по ја ва да јој се по све ти мно го ви ше па жње не го што 
је то до сад учи ње но.” 

Из иде о ло шких раз ло га де це ни ја ма скрај ну то, де ло Ста ни сла ва 
Кра ко ва тек од де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка исто ри ча ри књи




