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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
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жев но сти на сто је да отрг ну од за бо ра ва (као при ре ђи вач нај и страј ни је 
Гој ко Те шић, а као ту мач Зо ра на Опа чић). При сут но сти ме ђу чи та о ци ма 
и ре а фир ма ци ји Кра ко вље вог де ла до при но си, по ред оста лог, и из бор 
из ње го ве пу то пи сне про зе ко ју је при ре дио Вла ди мир Мак си мо вић, под 
на сло вом Оти сак Ис то ка и За па да.

Три це ли не ове књи ге пред ста вља ју Кра ко ва као пут ни ка ко ји ужи ва 
у кул тур но и сто риј ским спо ме ни ци ма Ита ли је, али пре све га као па трио
ту све сног не по но вљи во сти ју го сло вен ских и ју жно срп ских про сто ра. 
Та ко ова књи га по твр ђу је све до че ње Ми ли це Ар се ни је вић Кра ков, ко ја, 
ево ци ра ју ћи ат мос фе ру ро ди тељ ског до ма и се ћа ју ћи се оца, пи ше: „Ино
стран ство је увек из гле да ло злат но и ча роб но, али љу бав за зе мљу оста
ја ла нај ве ћа и све та.” Кра ковпу то пи сац ука зу је се као со фи сти ци ра на 
лич ност ко ја је ус пе ла да за у зда сво ју мла дић ку пу те ност пре до че ну у 
се ћа њи ма на Ве ли ки рат: „...мој друг и ја по сма тра мо Со лун као осва ја чи. 
Оби ла зи мо ње го ве исто риј ске зна ме ни то сти. Раз у ме се да не иде мо да 
гле да мо мо за и ке из 6. и 7. ве ка у цр кви Св. Ди ми три ја, ни ви зан тиј ску 
пла шта ни цу у цр кви Св. Сер ги ја на ко јој пла чу ан ђе ли на ис тро ше ној 
сви ли над Ису со вим те лом од зла та. Мир ко, ко ме је пу шча ни ме так рас
тре сао гла ву, и ја, ко ји сам га зио пре ко мо ста од мр твих те ла сво јих дру
го ва, тра жи мо да нас гру бе жи вот не ра до сти” (Жи вот чо ве ка на Бал ка ну). 
Пи са ни из раз ли чи тих по бу да, стил ски и жан ров ски ра зно ли ки, ови 
пу то пи си све до че о Ста ни сла ву Кра ко ву као ин те лек ту ал цу ко ји се су
ве ре но кре ће кроз исто ри ју, кул тур ну исто ри ју, исто ри ју умет но сти и 
ли те ра ту ре, али и као по зна ва о цу са вре ме них по ли тич ких, еко ном ских, 
со ци јал них при ли ка.

У срп ској пу то пи сној књи жев но сти Ита ли ја је је дан од оми ље них 
то по са; по чев од До си те ја, пре ко Љу бе Не на до ви ћа, и мо дер ни сте ин три
ги ра бли ски ме ди те ран ски про стор, сте ци ште нај ве ћег де ла европ ског 
кул тур ног бла га. У овом из бо ру, под на сло вом Кроз Ита ли ју, штам па ни 
су тек сто ви „Тор че ло и Кла се”, „Пет зна ко ва Пе ру ђе”, „У Лу ки”, у ко ји ма 
се ве ли ча ви зан тиј ско и „је лин ско” на сле ђе ита ли јан ских гра до ва. Хо де
ћи „у туђ свет с гру ди цом сво је зе мље у не дри ма”, ка ко ће ре ћи Иси до ра 
Се ку лић за Цр њан ског, и Кра ков „до ди ру је на шу њи ву”. „Тор че ло и Кла се 
има ју на ро чи те ва жно сти и ин те ре са за нас, јер је на њи ма, за бо ра вље ним 
пред стра жа ма два ју нај моћ ни јих сред ње ве ков них та ли јан ских гра до ва 
Ве не ци је и Ра ве не, нај ја сни је остао оти сак моћ не ви зан тиј ске кул ту ре, 
та ко бли ске на шој вла сте ли и да на шњем на шем умет нич ком осе ћа њу. 
Је фи ми ји ни ве зо ви, фре ске по ма на сти ри ма, др во ре зи, ико не и ко шу ља 
кне за Ла за ра у Ра ва ни ци, скоп ча ни су те сно за Ца ри град. Пр ва са зна ња 
ле по те ко ја је на ше пле ме при ми ло, по те кла су од Ви зан ти је. И доц ни је, 
код се о ских са мо у ка, па све до да на шњих на ших умет ни ка, про вла чи се 
сву где цр ве ни ко нац ви зан тиј ског пур пу ра.” У гра до ви ма пре кри ве ним 
„ве тром за бо ра ва”, Тор че ло и Кла се, с „моћ ним об ли ци ма за бо ра вље не, 
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ско ро на ше умет но сти, та ко че сто тен ден ци о зно не при зна ва не, ми на ла
зи мо део сво је ду ше”, пи ше Кра ков. „Не ка да се све при пи си ва ло Ита ли ји. 
До ско ра су ̓ струч ња циʼ ми сли ли да је и мо за и ке по ца ри град ским цр ква
ма из по чет ка XIV ве ка ра дио Ђо то. Сву где је био Ђо то, и све је би ла 
Ита ли ја. Те хи по те зе су про па ле, кад је За пад по знао на ше ма на сти ре по 
Ма ке до ни ји и Ср би ји, у ко ји ма су исте ком по зи ци је, исто тра же ње жи
во та, емо ци ја и не жно сти, и исто бо гат ство бо ја, по ка за ли ду хов но срод
ство са Ца ри гра дом. У сли кар ству, ма на сти ри по Ср би ји и Ма ке до ни ји 
са чу ва ли су нај леп ше успо ме не ути ца ја ре не сан са, ко ји се ја вио на ју тру 
њи хо ве про па сти.” По твр ду сво јих уве ре ња о ви со ком ар ти зму срп ске 
сред њо ве ков не умет но сти наш пу то пи сац на ла зи у тврд ња ма ау то ри те та 
– Га бри је ла Ми јеа и Шар ла Ди ла.

Еру ди та, осе тљив за ви зу ел не фе но ме не, умет нич ке сти ло ве, Кра
ков 1926. го ди не ту ма чи дру штве но и сто риј ским услов но сти ма: „Ства ра
не та ко че сто над још то плим ле ше ви ма ма че ви ма из бо де них пле ми ћа, 
сли ке ум бриј ских сли ка ра до би ле су оти сак те сви ре пе ат мос фе ре људ
ске ди вљач но сти и уби ја ња. Сли кар ство ум бриј ске шко ле је мрач но и 
ми стич но. Оно не зна за ми то ло ги ју ни ле по те на гог те ла же ни ног. Ни
чег у ње му не жног ни сла ду ња вог. Оно је те шко и гру бо, су мор но, са 
гот ским ар хи тек ту ра ма. Ме сто зе ле них као ста ра брон за то но ва си јен
ских, оно до но си мно го ру ме ног у ли ци ма, али не у ра до сти. Не тра жи 
оно Бо ти че ли је ву про лет њу рас цве та ност, ни не жну пла ву ек ста зу Беа
та Ан ђе ли ка. Оно је ис пу ње но са мо рас пе ћем, му ка ма, кр вљу, и људ ским 
и бо жан ским пат ња ма. И ако кад год узме те му ра ђа ња, то је да у јед ној 
те шкој слут њи на чи ни од ње га пре те чу стра да ња. Це ло ум бриј ско сли
кар ство јед на је ве ли ка стра сна не де ља.” 

Ако пу то пи си ма о Ита ли ји ау тор на сто ји да уве ри наш свет о при
па да њу срп ске кул ту ре европ ској ци ви ли за ци ји, се ри ја тек сто ва Кроз 
Ју го сла ви ју као да је пи са на (по пут доц ни је ау то би о граф ске про зе) са 
же љом да се ту ри сти, стран ци, упо зна ју с осо бе но сти ма зе мље не по но
вљи ве по ра зно ли ко сти ре ље фа и кли ме, „рас кр сни ци два кон ти нен та 
и три све та, су сре ту ра са и ци ви ли за ци ја, с оти сци ма кул ту ре За па да и 
Ис то ка”. За раз ли ку од ви со ке књи жев не вред но сти пу то пи са Кроз Ита-
ли ју, тек сто ви о Ју го сла ви ји крај ње су ин фор ма тив ни и објек тив ни, и пи
са ни су без умет нич ке пре тен зи је. Све де ни на фак то граф ско (ге о граф ске, 
кул тур но и сто риј ске, еко ном ске, де мо граф ске по дат ке) оста ли су на ни воу 
бе де ке ра. Ипак, и они от кри ва ју Ста ни сла ва Кра ко ва као за го вор ни ка 
пле ме ни те и про спе ри тет не иде је – ко јој очи то ни смо до ра сли – о ју го
сло вен ском за јед ни штву. 

Иа ко је мо тив за пи са ње исти – пре зен та ти ван: упо зна ти дру ге с 
по себ но сти ма на ших про сто ра – про се де тек сто ва об је ди ње них на сло
вом Кроз Ју жну Ср би ју пот пу но је раз ли чит у од но су на оне у ко ји ма је 
осли кан укр штај ра зно ли ких ути ца ја на ју го сло вен ске ре ги је – од сло
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ве нач ких Ал па, пре ко се вер ног Ја дра на, Сав ске до ли не, Ду нав ске ба но
ви не, Бе о гра да, низ Ду нав кроз Шу ма ди ју и Ср би ју, Ко со во и Ме то хи ју, 
Ма ке до ни ју, Цр ну Го ру, Бо ку ко тор ску, Ду бров ник и при мор је, до Бо сне 
и Хер це го ви не. У ре пор та жа ма из Ста ре Ср би је до ми ни ра ли те рар но над 
пу бли ци стич ким, има ги нар но над фак то гра фи јом. Пи са ну ево ка тив но, 
ду бо ко до жи вље но и про о се ћа но, се ри ју ових тек сто ва Кра ков је од 1923. 
до 1926. нај пре пре до ча вао чи та о ци ма Вре ме на, под на сло вом „Кроз 
зе мљу на ших ца ре ва и кра ље ва”, да би ка сни је из тог се ри ја ла ода брао 
два де сет де вет тек сто ва, до ра дио их и пу бли ко вао у књи зи Кроз Ју жну 
Ср би ју (ка ко на зи ва кра је ве осло бо ђе не и при по је не Кра ље ви ни Ср би ји 
по сле бал кан ских ра то ва – Ко со во и Ме то хи ју и Ма ке до ни ју). Овај пу
то пис основ је и Кра ко вље вог исто и ме ног фил ма из 1932, ко ји, на жа лост, 
ни је са чу ван.

По пут сво јих са вре ме ни ка, Раст ка Пе тро ви ћа, Ми ла на Ка ша ни на, 
Алек сан дра Де ро ка, и Ста ни слав Кра ков на сто ји, пре све га, да ука же на 
из у зет ност већ уве ли ко де ва сти ра них гра до ва и ма на сти ра не ма њић ке 
Ср би је. „Нај не ин те ре сант ни ја зе мља за стран це ка да до ђу у на ше ве ли ке 
гра до ве, вар вар ска са сво јом кал др мом, са сво јим сит ним пар ти зан ским 
сплет ка ма, ми смо још и зе мља не у по ре ди вих сред ње ве ков них ле по та. 
И пу не су нам шу ме, по ља и кли су ре ра сип нич ки раз ба ца них дра го це
но сти, што про па да ју од вла ге, сун ца и људ ске глу по сти док би их сву где 
у му зе ји ма под ста клом бри жљи во чу ва ли.” Стра да ли нај пре од Ту ра ка, 
доц ни је ар на ут ских ка ча ка, Бу га ра, Ру са и Ен гле за у 20. ве ку, а по нај ви ше 
од не про све ће но сти жи вља и др жав не не бри ге: „Ар хи е пи ско пи, вла да о ци 
и ан ђе ли по зи до ви ма, мир ни у сво јој ле по ти, се ћа ју нас на на шу див ну 
про шлост, и опо ми њу нас да их са чу ва мо бар она кве ка кве су их вар ва ри 
оста ви ли.” 

На ро чи то емо тив ни су тек сто ви у ко ји ма пу то пи сац опи су је ло ка
ли те те ко ји ма је про шао у срп ској вој нич кој уни фор ми: „Увек осе ти мо 
но стал ги ју ка да пу ту ју ћи на и ђе мо на на ше ста ре по зна ни ке из ме ње не. 
Шу ме по се че не, ре ке пре су ши ле, се ла по ру ше на, цр кве окречене[!], дру
мо ве опу сте ле. Па чак и кад угле да мо не кад ди вље кли су ре про би је не 
пру гом, са ве ли ким, бе лим ожиљ ци ма на сте ни. Има не чег ту жног у том 
про гре су ко ји ру ши пр ве при ми тив не об ли ке”, но стал гич но ме ди ти ра 
Кра ков. „Нај ви ше осе тим то кад про ђем ста рим тур ским дру мо ви ма 
по зна ни ци ма из пр вих да на Бал кан ских ра то ва”, ис по ве да се пу то пи сац 
ево ци ра ју ћи, и на овим стра ни ца ма, фраг мен те соп стве не би о гра фи је 
утка не у ко лек тив ну хе рој скотра гич ну про шлост. „Још Ри мља ни су бе
ле жи ли исто ри је дру мо ва као би о гра фи је Це за ра и по ве сти гра до ва. А 
ниг де ви ше не на пи са не и не са чу ва не исто ри је не го на њи ма. Про ла зи ле 
су пу те ви ма ег зо де, вој ске, се о бе на ро да. Ви де ли су све смр ти, бе де, 
ра до сти, ра ђа ња. А по сле оста ли пу сти и се ћа ју се са мо та ко да је ту 
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не што би ло, што је про шло и ни је ви ше. И нај леп ше и нај те же успо ме не 
ве жу се за пу те ве.” 

„У пу то пи си ма Ста ни сла ва Кра ко ва про на ла зи мо све оно што са
вре ме ни дис курс пу то пи сне књи жев но сти под ра зу ме ва, бо га ту гра ђу о 
на сле ђу, кул ту ри, ет но ло ги ји, иден ти те ту, је зи ку, по ли ти ци ра не ју го
сло вен ске син те зе, европ ске до ме те тра ди ци о нал не умет но сти, гра ди тељ
ство Сред њег ве ка, су да ре ори јен тал ног, бал кан ског са ме ди те ран ским, 
бе о град ски до ми нант ни и во де ћи дух, но стал ги ју ми ли та ри зма и по што
ва ње пре ма свом на ро ду”, ис ти че при ре ђи вач, Вла ди мир Мак си мо вић, 
у пред го во ру овог пу то пи сног из бо ра до пу ње ног, на кра ју, и за ни мљи
вим фо то граф ским са др жа јем. Ште та што књи га ни је опре мље на ако 
не пот пу ним би бли о граф ским по да ци ма, а оно бар на зна ком о го ди ни 
на стан ка по је ди них тек сто ва (да ти ра ња у овом при ка зу да та су пре ма 
дру гим из во ри ма), ка ко би чи та о ци сте кли уве ре ње о Кра ко ву као ау то ру 
ко ји при па да са мом вр ху срп ског аван гард ног пу то пи са ња, уз Ви на ве ра, 
Раст ка Пе тро ви ћа, Цр њан ског.

На та ли ја ЛУ ДО ШКИ

КО ВА ЧЕ ВИЋ, НАШ СА ВРЕ МЕ НИК

Ду шан Ко ва че вић – иде о ло ги ја, чо век, дра ма, збор ник ра до ва, уред. Жар ко 
Ми лен ко вић, Дом кул ту ре „Гра ча ни ца”, Гра ча ни ца 2017

Збор ник ра до ва Ду шан Ко ва че вић – иде о ло ги ја, чо век, дра ма, об ја
вљен на кон књи жев но кри тич ког ску па „Књи жев но де ло Ду ша на Ко ва
че ви ћа” (одр жа ног ју на 2016. го ди не у атри ју му Цр кве Све тог Спа са у 
При зре ну), пред ста вља зна ча јан по ку шај пре по зна ва ња до ми нант них 
књи жев них и те а тро ло шких ка рак те ри сти ка уну тар де фи ни са них па
ра диг ми срп ске драм ске књи жев но сти. И по ред мно гих озбиљ них ана
ли за и за па жа ња књи жев них кри ти ча ра и те а тро ло га, Ко ва че ви ће ва 
дра ма тур шка тех ни ка ни је до кра ја и до вољ но про у че на. Сто га пу бли
ко ва ње ова квог збор ни ка, ка да је о ис тра жи ва њи ма де ла Ду ша на Ко ва
че ви ћа реч, под се ћа да се ве ро ват но не мо же на ћи ква ли тет ни ји на чин 
за про у ча ва ње хер ме не у тич ког сми сла драм ског тек ста. Овај збор ник, 
ка ко об ја шња ва Жар ко Ми лен ко вић у увод ним на по ме на ма, по тен ци ра 
осве тља ва ње де ла на шег драм ског пи сца, сце на ри сте и дра ма тур га из 
раз ли чи тих аспе ка та, ко ји би под ра зу ме ва ли све ви до ве Ко ва че ви ће вог 
ба вље ња књи жев но шћу, сце на ри јем и фил мом. Уче сни ци ску па и ау то
ри тек сто ва (књи жев ни про у ча ва о ци из ви ше уни вер зи тет ских цен та ра) 
сво ја пре и спи ти ва ња су гра ди ли као да су има ли у ви ду Штај ге ро ву иде ју 




