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Е С Е Ј И

БИ СЕР КА РАЈ ЧИЋ

У ПРЕ СТО НОМ, КРА ЉЕВ СКОМ ГРА ДУ  
КРА КО ВУ

Од свих пољ ских гра до ва Кра ков ми је био не ка ко нај о со бе
ни ји. У ње му сам, ви ше ни са ма не знам ко ли ко пу та, бо ра ви ла, 
као сти пен ди ста, као уче сник Кон гре са пре во ди ла ца, на ко ме сам 
2009. го ди не до би ла нај зна чај ни ју пољ ску на гра ду за пре во ди ла
штво – Тран са тлан тик и, та ко ђе ве о ма ва жно – имам бли ске при
ја те ље. По нај ви ше сам би ва ла ра де ћи по би бли о те ка ма и ар хи ви ма 
на књи зи Пољ ска ци ви ли за ци ја и на ан то ло ги ји Пољ ска књи жев на 
аван гар да (1917–1939). Од 4. до 12. ју на 2018. у ње му сам бо ра ви ла 
као ово го ди шњи до бит ник ти ту ле По ча сни гра ђа нин пре сто ног, 
кра љев ског гра да Кра ко ва, као че твр та же на од ње ног уста но вља
ва ња 1850. го ди не, а ти ту ла ми је до де ље на за ком плек сно ба вље ње 
пољ ском кул ту ром и књи жев но шћу. До де ље на ми је по сле мо је 
ау тор ке, но бе лов ке Ви сла ве Шим бор ске. Шим бор ском се ба вим 
и по след њих ме се ци, пре во де ћи књи гу ње ног се кре та ра Ми ха ла 
Ру ши не ка Ни шта обич но, у ко јој сам на шла де таљ но ис при ча ну 
исто ри ју у ве зи с Но бе ло вом на гра дом и с ти ту лом По ча сног гра
ђа ни на гра да Кра ко ва, ко ја јој је до де ље на 1997. Мно ги пољ ски 
пи сци ко је сам по зна ва ла и це ни ла оче ки ва ли су Но бе ла, али их 
је ми мо и ла зио. За Шим бор ску, ме ђу тим, та на гра да је би ла „сток
холм ска тра ге ди ја”. Јав ност и ме ди ји ушли су не по зва но у њен 
жи вот, на ру ша ва ли су ње ну ин ти му, на но си ли јој број не не при
јат но сти, ко је пре ње ни је има ла, јер је би ла по зна та углав ном у 
кру гу сво јих чи та ла ца. Но бе ло ву на гра ду до би ла је 1996. го ди не. 
Сле де ће, 1997. пред ло же на је за По ча сног гра ђа ни на пре сто ног, 
кра љев ског гра да Кра ко ва. Ни је се ни то ме об ра до ва ла, јер је зна
ла да ће се по но ви ти по ред ле пих и мно ги не ле пи тре ну ци у ње ном 
сва ко днев ном жи во ту. Сто га је ти ту лу и по ве љу при ми ла, али ни је 
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при су ство ва ла све ча ној ми си у Фра ње вач ком ма на сти ру у окви ру 
про сла ве Да на гра да Кра ко ва, ко ји је 1257. го ди не, пре ма Маг де бур
шком пра ву, сте као ло ка ци о ну при ви ле ги ју. Од 1850. сва ког 5. ју на 
она се обе ле жа ва, из ме ђу оста лог, до де лом ти ту ле По ча сног гра ђа
ни на не кој за град из у зет но за слу жној лич но сти. Ни је при су ство
ва ла ни при је му на кон уру чи ва ња по ве ље, ни ти кон цер ти ма ко ји се 
при ре ђу ју у част до бит ни ка ти ту ле. У скла ду с тим ста вом, ни је 
ко ри сти ла ни „кљу че ве гра да Кра ко ва” или из ве сне при ви ле ги је 
ко је пра те зва ње По ча сни гра ђа нин.

Ти ту ла По ча сни гра ђа нин Кра ко ва до де ље на је 1993. го ди не 
и дру гом пољ ском но бе лов цу, Че сла ву Ми ло шу. При хва тио ју је 
као не што крај ње нор мал но, као и 1980. Но бе ло ву на гра ду. Не по
сред но по сле Дру гог свет ског ра та, као и мно ги дру ги пољ ски 
пи сци, жи вео је пар го ди на у нај у жем цен тру Кра ко ва, у Ули ци 
Св. То ма ша, док ни је оти шао у ди пло мат ску слу жбу у САД и 
Фран цу ску. Го ди не 1989. му је до де ље на ти ту ла doc tor ho no ris 
ca u sa Ја ге лон ског уни вер зи те та, а до био је на ко ри шће ње и стан 
у ужем цен тру Кра ко ва, у ули ци Бо гу слав ског, у ко ме је до сво је 
смр ти 2004. го ди не че сто бо ра вио, са ра ђу ју ћи са чу ве ним ка то
лич ким Оп штим не дељ ни ком, др же ћи ци клу се пре да ва ња на Ја
ге лон ском уни вер зи те ту, су сре ћу ћи се са омла ди ном, осно вав ши 
на гра ду за мла де пољ ске пе сни ке, има ју ћи ши рок круг при ја те ља, 
об ја вљу ју ћи сво ја де лу у из да вач ким ку ћа ма Знак и Књи жев на 
из да вач ка ку ћа. За хва љу ју ћи то ме са хра њен је у Крип ти за слу
жних при Па у лин ском ма на сти ру на Скал ки. Оче ки ва ло се да у 
њој 2012. бу де са хра ње на и но бе лов ка Шим бор ска, ме ђу тим од
би ла је и ту по част и ур на с ње ним по смрт ним оста ци ма по хра
ње на је у по ро дич ној гроб ни ци на Ра ко виц ком гро бљу. 

Од по зна тих пи са ца по ча сним гра ђа ни ма гра да Кра ко ва про
гла ше ни су још Ста ни слав Лем и Сла во мир Мро жек, нај пре во ђе
ни ји пољ ски пи сци по сле Сјен кје ви ча. Лем, прем да је пре ве ден на 
41 стра ни је зик а ње го ва де ла об ја вље на су у ти ра жу од 30.000.000 
при ме ра ка, углав ном је бо ра вио у Кра ко ву. Мро жек се по сле ду жег 
од су ства (Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја, САД, Мек си ко) 1996. вра
тио у Кра ков са сво јом дру гом же ном, Су за ном Оса рио Ро сас, 
глу ми цом и ре жи сер ком ко ју је упо знао у Па ри зу, ко ја је у Кра ко
ву др жа ла по зна ти мек сич ки ре сто ран. У пе ри о ду од 1996. до 2008. 
об ја вље на су му у кра ков ској Књи жев ној из да вач кој ку ћи број на 
де ла. На кра ју, нео че ки ва но, за ње га ве о ма ти пич но, са же ном је 
на пу стио Кра ков и на се лио се у Ни ци. Умро је 2013. у њој, али је 
са хра њен у Кра ко ву, нај све ча ни је мо гу ће, у На ци о нал ном пан те о ну 
у до ми ни кан ској цр кви Св. Пе тра и Па вла у Грод ској ули ци. Ур на 
са ње го вим по смрт ним оста ци ма во же на је у цр ној кра љев ској 
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ко чи ји, с ње го вом цр нобе лом фо то гра фи јом, тзв. кра љев ским пу
тем од Бар ба ка на, Фло ри јањ ском ули цом, пре ко Ве ли ког тр га, до 
по ме ну те цр кве, што је пр ви пут учи ње но с по смрт ним оста ци ма 
ве ли ког ро ман ти ча ра Ју љу ша Сло вац ког, 1927. го ди не. Го во ре су 
ис пред На ци о нал ног пан те о на др жа ли та да шњи ми ни стар кул ту
ре Бог дан Здро јев ски и гра до на чел ник Кра ко ва Ја цек Мај хров ски, 
глум ци Је жи Штур и Анд жеј Се ве рин, док је опе ло одр жао кар ди
нал Ста ни слав Ђи виш. Ур на с ње го вим по смрт ним оста ци ма је 
ста вље на у мер мер ни са ко фаг и та ко по хра ње на у крип ти ма на сти
ра. По ред ни за на гра да и од ли ко ва ња то ком бо рав ка у Кра ко ву, 
по смрт но је на гра ђен и Ве ли ким кр стом пре по ро да Пољ ске, од не
дав но нај зна чај ни јим пољ ским од ли ко ва њем. Што се ти че ма ни
фе ста ци је По ча сни гра ђа нин Кра ко ва, по нео се пре ма њој слич но 
Шим бор ској. При мио је по ве љу, за хва лио се и на то ме се за вр ши ло 
ње го во уче шће у све ча ној ма ни фе ста ци ји. Остао је до кра ја „ве ли
ки пи сац и те жак чо век”. У Кра ко ву сам га сре ла кра јем де ве де се тих 
и по чет ком 2000. го ди не два пу та. Сва ки пут ме је пи тао: „Из ви
ни те, ко сте ви?” 

Што се ти че Ста ни сла ва Ле ма, јед ног од нај зна чај ни јих пи
са ца на уч не фан та сти ке, од по чет ка до кра ја во дио је урав но те жен 
жи вот. Ро ђен је 1921. у Ла во ву, ко ји је по сле за вр шет ка Дру гог 
свет ског ра та при пао Укра ји ни. С об зи ром на по ро дич ну тра ди ци
ју, у Ла во ву је за по чео сту ди је ме ди ци не. На ста вио их је у Кра ко ву, 
не ди пло ми рав ши, да не би био вој ни ле кар, као ње гов отац. Као 
и мно ге дру ге по ро ди це, и ње го ва се на кон за вр шет ка ра та на ста
ни ла у Кра ко ву, ко ји се то ком XIX ве ка на ла зио под ау стриј ском 
оку па ци јом, као и Ла вов. Већ 1946. по чи ње да об ја вљу је при по вет
ке у ду ху на уч не фан та сти ке. Са ра ђу је с ча со пи сом Жи вот на у ке. 
Би ва пре во ђен. Го ди не 1970. до би ја на гра ду Ми ни стар ства спољ
них по сло ва Пољ ске за по пу ла ри за ци ју пољ ске кул ту ре у ино стран
ству. Са мо две го ди не ка сни је по ста је члан Пољ ске ака де ми је на у ка. 
Го ди не 1973. је до био на гра ду Ми ни стар ства кул ту ре и умет но сти 
за књи жев ност, као је дан од нај пре во ђе ни јих пољ ских пи са ца. 
Исте го ди не по ста је и члан Удру же ња аме рич ких пи са ца на уч не 
фан та сти ке. Док су мно ги пи сци по сле 1968. ка жња ва ни не мо гућ
но шћу об ја вљи ва ња сво јих де ла, Лем до би ја Др жав ну на гра ду 
пр вог сте пе на за књи жев ност. Го ди не 1981. до би ја на гра ду Вроц
лав ске по ли тех ни ке. У вре ме Со ли дар но сти бо ра ви у За пад ном 
Бер ли ну на сти пен ди ји. Од 1983. до 1988. жи ви у Бе чу, а 1991. доби
ја ау стриј ску На гра ду Франц Каф ка. Го ди не 1994. по ста је члан 
Пољ ске ака де ми је умет но сти, 1996. до би ја нај зна чај ни је пољ ско 
од ли ко ва ње, Ор ден бе лог ор ла, а 1997. по ста је По ча сни гра ђа нин 
Кра ко ва. Сле де ће, 1998, сти че ти ту лу doc tor ho no ris ca u sa Уни вер
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зи те та у Опо лу, Ла вов ског др жав ног ме ди цин ског уни вер зи те та у 
Ла во ву и Ја ге лон ског уни вер зи те та. Це лог жи во та ба вио се пи са њем. 
Сва ње го ва де ла из ла зи ла су у ве ли ким ти ра жи ма и пре во ђе на су 
на број не је зи ке све та. За хва љу ју ћи ба вље њу ко смо сом као јед ном 
од основ них те ма свог књи жев ног ства ра ла штва, из бе гао је за бра не 
об ја вљи ва ња сво јих де ла од стра не цен зу ре. Ма да, о ин те ре со ва њу 
за ње гов књи жев ни опус и пре во ђе њу на број не је зи ке ни је од лу
чи ва ло са мо опре де ље ње за на уч ну фан та сти ку већ и осо бе ност 
делâ ко ја је пи сао. По го то ву у по ре ђе њу са де ли ма за пад них пи са ца, 
ко ји су за пи са ње у ње ном ду ху пре би ли опре де ље ни из ко мер
ци јал них, а он из ху ма ни стич ких раз ло га. Та ко се у јед ном тре
нут ку по ка јао што је при хва тио члан ство у Аме рич ком удру же њу 
пи са ца на уч не фан та сти ке. О зна ча ју ње го вог де ла од лу чи ла је и 
ра зно вр сност књи жев них жан ро ва у ко ји ма се ис ка зи вао. Јер, као 
што зна мо, опро ба вао се у по е зи ји, у де тек тив ским при ча ма, у 
на уч ним и фи ло зоф ским тек сто ви ма и у мно го че му дру гом. Био 
је мај стор есе ја. Ме ђу ње го вим де ли ма по себ но се ис ти че Sum ma 
tec hno lo gi ae из 1964. го ди не, у ко јој се ба вио бу дућ но шћу на ше 
ци ви ли за ци је, ве штач ком ин те ли ген ци јом, ра чу нар ским мре жа ма, 
на но тех но ло ги јом, ки бер не ти ком, ег зо би о ло ги јом... Због то га ни
ка да ни је био члан ко му ни стич ке пар ти је, а ни ди си дент, до ка зав ши 
на свом при ме ру да ко му ни ка ци ја ме ђу љу ди ма у XX, а и XXI ве ку, 
по сто ји. О то ме све до че и број ни фил мо ви сни ма ни на осно ву ње го
вих де ла, пре све га Со ла ри са. При ме њи вао је у пи са њу за По ља ке 
ве о ма спе ци фи чан ху мор, гро те ску и иро ни ју, не пре ста ју ћи због 
то га да ин три ги ра те о ре ти ча ре умет но сти и чи та о це ни по сле сво је 
смр ти. 

Бо ра ве ћи у Кра ко ву, у ко ме по зна јем мно ге пи сце, ни ка да се 
ни сам сре ла с Ле мом. Ни кад га ни сам ви де ла чак ни на ули ци. С 
јед не стра не, ве о ма ма ло сам га пре во ди ла, а с дру ге – он ни ка да 
ни је уче ство вао у ра зним јав ним до га ђа њи ма, или је то чи нио 
крај ње не у па дљи во, с об зи ром на то да је до био сва нај ва жни ја 
пољ ска, ау стриј ска и не мач ка при зна ња и био члан број них ака де
ми ја на у ка и умет но сти. Го ди не 1997. исто вре ме но са Шим бор ском 
до био је ти ту лу По ча сног гра ђа ни на Кра ко ва. Чи там све зна чај не 
пољ ске књи жев не ча со пи се, а ме ђу њи ма и ка то лич ки Оп шти 
не дељ ник, са ко јим је Лем це лог жи во та са ра ђи вао, ме ђу тим ни сам 
на и шла на ин тер вју са њим, у ко ме из но си сво је ми шље ње о Кра
ко ву, где је жи вео ду же не го у би ло ком дру гом гра ду. У књи зи о 
Шим бор ској, ко ју пре во дим, она ни јед ном ре чи ни је на ве ла ње
го ве ре ак ци је на ту зна чај ну ти ту лу. 

Ја сам пр ви пре во ди лац ко ме је до де ље на ти ту ла По ча сног гра
ђа ни на гра да Кра ко ва, бу ду ћи да сам пре во ди ла око 300 пољ ских 
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пи са ца, те о ре ти ча ра књи жев но сти, фи ло зо фа, те а тро ло га, исто рио
гра фа, што сам то ком 55 го ди на ра да об ја ви ла 112 пре ве де них књи
га из по ме ну тих обла сти, по нај ви ше пе сни ка XX и XXI ве ка. За 
ти ту лу ме је пред ло жи ло Удру же ње пољ ских пи са ца, чи ји сам по
ча сни члан, Ка те дра за сла ви сти ку и Ка те дра за по ло ни сти ку Ја ге
лон ског уни вер зи те та, по зна та из да вач ка ку ћа Уни вер си тас, ко ја 
је об ја ви ла књи гу мог ау то ра, пе сни ка Лу ка ша Мањ чи ка, на сло
вље ну са Би сер ка, ко ја је убр зо по сле об ја вљи ва ња про гла ше на 
књи гом ме се ца. По што сам по ну ђе ну ти ту лу По ча сног гра ђа ни на 
при хва ти ла, при су ство ва ла сам 5. ју на Све ча ној сед ни ци Упра ве 
гра да Кра ко ва, у Са ли за за се да ња „Ста ни слав Ви спјањ ски”, на 
Тр гу Свих све тих. Пре то га све ча ност је за по че ла ми сом у су сед
ној, гот ској, Фра ње вач кој цр кви, са по ли хро ми јом и ви тра жи ма 
Ви спјањ ског, о че му сам по дроб но пи са ла у сво јој књи зи Мој Кра ков. 
Ме ђу тим, пр ви пут сам при су ство ва ла „све ча ној” ми си, ко ја се 
одр жа ва ла у де лу у ко ме је у пра во слав ним цр ква ма ол тар. На су
прот ној стра ни цр кве, ис под нај зна чај ни јег ви тра жа Ви спјањ ског, 
Бог Отац или Ства ра ње све та, на ла зе се ор гу ље и цр кве ни хор, 
ко ји су све вре ме пра ти ли ми су, ко јој су се по вре ме но пе ва њем 
при дру жи ва ли мно ги при сут ни: пред став ни ци вој ске, по ли ци је, 
град ске стра же, ва тро га сне слу жбе, Стре љач ког дру штва, пред
став ни ци Упра ве гра да...

Тач но у под не пред сед ник оп шти не Кра ко ва Ја цек Мај хров
ски про чи тао је нај пре обра зло же ња Упра ве гра да Кра ко ва о ме ни 
и про фе со ру Ја ну шу Скал ском и уру чио нам по ве ље за хвал но сти 
за из у зет не за слу ге за град Кра ков. По сле при је ма у 14 ча со ва у 
Цр кви Св. Ане одр жа ни су у на шу част Con cer to gros so a-moll и 
Fo un ding Ho spi tal Ant hem 1749 Ге ор га Фри дри ха Хен дла, у из во ђе
њу слав ног хо ра и ор ке стра Ca pel la Cra co vi en sis, под ди ри гент ском 
па ли цом То ма ша Ада му са. У ве чер њим са ти ма у на шу част одр жан 
је кон церт хо ра и ор ке стра Sin fo ni et ta Cra co via, под ди ри гентском 
па ли цом Ју ре ка Ди ба ла, у дво ри шту нај ста ри је згра де Ја ге лон ског 
уни вер зи те та Col le gi um Ma i us, а на кон то га по ча ство ва ни смо про
гра мом чу ве ног кра ков ског ка ба реа По друм код ов но ва. Кон церт 
је био и ка ри та тив не при ро де. Нов ча ни при ло зи се ули ва ју у спе
ци ја лан фонд по др шке деч јој кар ди о хи рур ги ји, по ве за ним с фон
да ци јом Scho la cor dis, чи ји је је дан од осни ва ча про фе сор Ја нуш 
Скал ски, ово го ди шњи по ча сни гра ђа нин Кра ко ва. 

Све ча но сти су се при дру жи ле и кра ков ске цве ћар ке, ко је су 
ме не и про фе со ра Скал ског об да ри ле пре див ним бу ке ти ма из сво јих 
ба шти, ко је ина че од вај ка да про да ју на кра ков ском Ве ли ком тр гу, 
што ме је под се ти ло на Кра ков с пре ло ма XIX и XX ве ка, ка да је 
до шло до ме ша ња ста ле жа, плем ства и се ља штва, ра ди осве же ња 
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пољ ске кр ви, ка ко се та да го во ри ло. У ар хи тек ту ри и умет но сти 
за вла дао је за ко пан ски стил, ко ји је про кла мо вао те о ре ти чар умет
но сти и сли кар Ста ни слав Вит кје вич, отац аван гар ди сте Ста ни сла
ва Иг на ци ја Вит кје ви ча. У град ски стил жи во та уплео се се о ски, 
у ви ду оби ча ја, ку хи ње, обла че ња и, нај не о че ки ва ни је, же нид бе 
умет ни ка се љан ка ма из око ли не Кра ко ва, по нај ви ше из се ла Бро
но ви це, што је Ста ни слав Ви спјањ ски, и сам оже њен се љан ком, 
опи сао у сво јој чу ве ној дра ми Свад ба. То се до го ди ло у вре ме се
це си је и art de coа, по че му се ови умет нич ки прав ци раз ли ку ју 
од оних у дру гим европ ским зе мља ма. Ко ли ко је то би ло сна жно 
го во ри тзв. на род на ра ди ност, ко ја је на ста ви ла и про ду би ла тај 
фе но мен. Без ути ца ја тог фе но ме на ни је оста ла ни је вреј ска ма њи
на у Пољ ској, нај број ни ја у Евро пи, у чи јем на род ном ства ра ла
штву су по сто ја ли од је ци пољ ске на род не кул ту ре све до Дру гог 
свет ског ра та, ка да је у Пољ ској жи ве ло око 3.500.000 Је вре ја. Хо
ло ка уст је то је вреј ско „на ци о нал но”, као и њих, та ко ре ћи у пот пу
но сти уни штио. Сле де ћи за ко пан ску тра ди ци ју пре жи ве ли Је вре ји 
по но во је ис ти чу, по нај ви ше у му зи ци, ко ја се на зи ва кле змер ском, 
и ве о ма је за сту пље на ка ко на ра зним све ча но сти ма, та ко и у ме
ди ји ма, у Пољ ској и на свим оста лим кон ти нен ти ма. 

Исто вре ме но са Да ни ма Кра ко ва одр жа вао се сед ми пут Фе
сти вал Че сла ва Ми ло ша. Од ви јао се од 7. до 10. ју на, ове го ди не 
под па ро лом „Го ди на лов ца”, пре ма јед ном од ње го вих књи жев них 
де ла, углав ном у Па ла ти би ску па Ера зма Ћо ле ка, у Ка но њи чој 
ули ци, и на ње му сам 6. ју на уче ство ва ла као спе ци јал ни гост. Јер, 
на фе сти ва лу, ко ји су осно ва ли но бе лов ци Ми лош и Шим бор ска, 
под на зи вом Ис ток –За пад, уче ству ју пе сни ци и пре во ди о ци. Та ко 
је би ло и ово га пу та. О ме ни као пре во ди о цу пољ ске по е зи је XX 
и XXI ве ка нај пре је го во ри ла Ева Лип ска, а по сле ње Адам За га
јев ски, с об зи ром на то да сам пре во ђе ње по е зи је за по че ла ба вље
њем ге не ра ци јом ше зде се то сма ша или Но вим та ла сом, у ко ји они 
спа да ју. Да ље во ђе ње раз го во ра са мном на ста вио је Лу каш Мањ
чик, је дан од мо јих ау то ра, с об зи ром на то да је би ло и до ста мла
ђих пе сни ка, ко је од кра ја осам де се тих та ко ђе пре во дим. И јед не 
и дру ге за ни ма ла је пре све га ре цеп ци ја пољ ске по е зи је у Ср би ји. 
По сле раз го во ра до би ла сам нај ва жни је но ве збир ке при сут них 
пе сни ка. 

Са пе сни ци ма сам се сре ла и 9. ју на на до де ли На гра де „Ви
сла ва Шим бор ска” у Ме ђу на род ном кон гре сном цен тру, ко ји пред
ста вља чу до мо дер не ар хи тек ту ре. Ове го ди не до би ла ју је Ју ли ја 
Фје дор чук, ко ју сам пре во ди ла и на ла зи се у мо јој ан то ло ги ји 
Реч ник мла де пољ ске по е зи је. Де се тог ју на у окви ру Ми ло ше вог 
фе сти ва ла пред ста вље на је збир ком Псал ми. Ме ђу пе сни ци ма ко ји 
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су по сле ње на сту па ли мо ју па жњу је при ву као пе сник То маш Бонк 
из Ло ђа, пред став ник тзв. бип ге не ра ци је.

На за вр шет ку Фе сти ва ла „Че слав Ми лош” про мо ви са на је 
за ни мљи ва, до сад не по зна та пре пи ска Ви сла ве Шим бор ске и Збиг
ње ва Хе р бер та (1955–1996) у из да њу из да вач ке ку ће A5, Ри шар да 
Кри њиц ког.

По сле ду же вре ме на су сре ла сам се са пе сни ки њом не што 
ста ри је ге не ра ци је, Ма жа ном Бо гу ми лом Кје лар. Код ку ће ме је 
до че ка ла ње на нај но ви ја збир ка под на сло вом са На ви га ци је. И у 
овој збир ци основ на те ма је при ро да. При ро да при ка за на на фи
ло зоф ски, ма да хип но ти шу ћи на чин, ти пи чан за се вер Пољ ске и 
Евро пе, са ко га пе сни ки ња по ти че. С пра вом је до бит ни ца ви ше 
пе снич ких на гра да. Пре во ђе на је на два де се так је зи ка. 

Пра зно ва ње Кра ко ва не одр жа ва се са мо 5. ју на већ тра је та
ко ре ћи од по чет ка до кра ја ме се ца, на пла ну кул ту ре, умет но сти, 
по зо ри шта, фил ма и на род них оби ча ја. На до ве зу је се на 1936. 
го ди ну, ка да су пр ви пут сла вље ни Да ни Кра ко ва. То сла вље ње 
да нас се сма тра нај зна чај ни јим и нај ком плек сни јим фе сти ва лом 
у Пољ ској. Нај ком плек сни јим, јер се По ља ци ве о ма др же сво је 
тра ди ци је, тра ди ци о нал них оби ча ја, ко ји су за вре ме ко му ни зма 
по вре ме но за бра њи ва ни. У по себ ну тра ди ци ју Кра ко ва спа да ју 
Ве ли ка па ра да ажда ја, у ко јој уче ству ју де ца об у че на у сво је руч но 
из ра ђе не ко сти ме ажда је, ко ји Кра ко вља не под се ћа ју на на ста нак 
Кра ко ва као гра да, ка да су јој ис под Ва ве ла, на оба ли Ви сле, при
но ше не жр тве у ви ду мла ди ћа и де во ја ка, док се Кра ко вља ни ни су 
до се ти ли да је за па ље ним сум по ром усмр те. У њу спа да ју и Ивањ
ске све ча но сти, слич не на шим, ко је се од ви ја ју на Ви сли ис под 
Ва ве ла, у ви ду ва ша ра и ба ца ња ве на ца у ре ку. Оба ве зан је и Марш 
Лај ко њи ка, ко ња ни ка с прат њом, ко ји све вре ме пле ше, гу ра ју ћи 
ис пред се бе др ве ног ко њи ћа на точ ки ћи ма, об у чен у та тар ску оде
ћу, на тра си од Звје жи ње ца до Глав ног тр га, у спо мен по бе де над 
Та та ри ма у XI II ве ку. У окви ру Фе сти ва ла је вреј ске кул ту ре из
ве ден је му зич ки пер фор манс кра ков ског Је вреј ског по зо ри шта 
Та јан стве ни ко њић из Ка зи мје жа – при по вест из вре ме на кра ља 
Ста ша, у не ка да шњој је вреј ској че твр ти, на тр гу ис пред Ста ре 
си на го ге, у знак се ћа ња на по се ту кра ља Ста ни сла ва Ау гу ста По
ња тов ског Кра ко ву, с об зи ром на то да је ве ћи део сво је вла да ви не 
про во дио у Вил ну, док је глав ни део тог фе сти ва ла по све ћен се ћа њу 
на Ире ну Сен длер, „мај ку де це Хо ло ка у ста”, пре ма би о гра фи ји 
Сен дле ро ва књи жев ни це Ане Би конт. 

На Глав ном тр гу одр жа на је и ре ви ја кра ков ске на род не но шње 
– тзв. ма ло пољ ске но шње – ин спи ри са на дра мом Свад ба Ста ни сла
ва Ви спјањ ског.
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У Исто риј ском му зе ју на Ве ли ком тр гу на ла зи се бо га та ко
лек ци ја екс по на та ве за них за Стре љач ко брат ство, ко је је у вре ме 
ко му ни зма пре и ме но ва но у Стре љач ко дру штво. Из ло жба је уни
кат на на ни воу Евро пе, с об зи ром на зна чај ове вој носпорт ске 
ди сци пли не за По ља ке. Да ти ра од сред њег ве ка, ка да су гра до ви 
би ли за шти ће ни од брам бе ним зи ди на ма. Њи хо ви бра ни о ци су би ли 
гра ђа ни, тр гов ци и за на тли је. Сва ко је бра нио свој део зи ди на, за
кључ но са ка пи ја ма. Та кав си стем од бра не зах те вао је шко ло ва ње 
у вла да њу лу ком и стре лом, а од XVI ве ка ва тре ним оруж јем. 
Ве жба ло се га ђа њем др ве ног пе тла. Отуд пе тао као за штит ни знак 
Стре љач ког брат ства. По бед ник так ми че ња у стре ља штву на зи ван 
је „стре љач ки краљ”. То ком свог кра ље ва ња имао је од ре ђе не оба
ве зе и при ви ле ги је. 

Сви ве ћи гра до ви у Пољ ској су у пе ри о ду од XI II и XIV ве ка 
има ли Стре љач ка брат ства. Кра ков га је осно вао у вре ме вла да ви
не кра ља Бо ле сла ва Сти дљи вог. Ве жбе су се од ви ја ле из ме ђу два 
пр сте на зи ди на, у бли зи ни Ми ко лај ске ка пи је, где се на ла зи ло и 
се ди ште брат ства. По сле про па сти Ко шћу шко вог устан ка 1794. 
го ди не се ди ште је из го ре ло у по жа ру и брат ство је пре ки ну ло с 
ра дом. Го ди не 1831. је об но вље но под на зи вом Кра ков ско стре љач
ко дру штво, чи ји за да так је био осло бо ђе ње и ује ди ње ње Пољ ске 
по сле тре ће по де ле др жа ве, до ко је је до шло кра јем XVI II ве ка. 
Ку пи ло је зе мљи ште на ме сту да на шње ули це Лу бич, осно ва ло 
стре ли ште, на ко ме се ве жба ло и так ми чи ло. По сле осло бо ђе ња 
и ује ди ње ња Пољ ске 1918. тра ди ци ја је на ста вље на све до Дру гог 
свет ског ра та. То ком ра та ни је по сто ја ло, али је на кон ње го вог за
вр шет ка об но вље но, де лу ју ћи од 1945. до 1951. го ди не, ка да је из 
по ли тич ких раз ло га уки ну то, а ње го ву имо ви ну је од у зе ла др жа ва. 
По но во је об но вље но 1957, на ста вив ши са ра дом на вој ним те ре
ни ма, док су пред ме ти ве за ни за ње го во по сто ја ње пре да ти Исто
риј ском му зе ју у Кра ко ву. У ко лек ци ји се по себ но ис ти чу ме да ље 
и сре бр ни пе тао, за штит ни знак Кра ков ског стре љач ког брат ства, 
укра шен дра гим ка ме њем. О све му ово ме не бих пи са ла да на 
уру чи ва њу ти ту ле По ча сни гра ђа нин Кра ко ва у пр вом ре ду ни су 
се де ли чла но ви Стре љач ког дру штва, са по ме ну тим сре бр ним 
пе тлом у при род ној ве ли чи ни, ис пред њи хо вог „кра ља”, оде ве ног 
у ти пич ну пле мић ку но шњу. 

У Ку ћи Шо лај ских, јед ној од згра да кра ков ског На род ног 
му зе ја на Шче пањ ском тр гу, отво ре на је из ло жба Кра ков 1900. На 
њој су при ка за не сли ке, скулп ту ре, пла ка ти, гра фи ка, ке ра ми ка, 
тка ни не, оде ћа, фо то гра фи је, де ла по зна тих пољ ских умет ни ка с 
пре ло ма XIX и XX ве ка: Те о до ра Ак сен то ви ча, Ол ге Бо знањ ске, 
Ју ли ја на Фа ла та, Ја це ка Мал чев ског, Ка зи мје жа Ши хул ског, Пјо тра 
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Ста хе ви ча, Ја на Ста ни слав ског, Вло ђи мје жа Тет ма је ра, Вој ће ха 
Вај са, Ви тол да Вој ткје ви ча, Ста ни сла ва Иг на ци ја Вит кје ви ча, Ле о на 
Ви чул ков ског, Кон стан ти ја Лашчке, чи ја де ла го во ре о гра ду на 
пре ло му ве ко ва, о умет ни ци ма бо е ми ма, де ка ден ти ма, кон зер ва
тив ци ма и аван га р ди сти ма, о но вим спор то ви ма, о „се ља ко ма ни ји”, 
о ве о ма бо га том и ра зно род ном дру штве ном жи во ту тог вре ме на.

У Кра ко ву, на Ви сли, на спрам кра љев ског двор ца Ва вел, на ла
зи се Ја пан ски му зеј Ман га, на зван пре ма бо га тој ко лек ци ји ја пан ске 
умет но сти Фе лик са Ја сјењ ског Ман ге, ко ју је по кло нио кра ков ском 
На род ном му зе ју, где је отво ре на из ло жба осли ка них па ра ва на 
ја пан ског умет ни ка Ју та Ике ха ра, из у зет не ори ги нал но сти.

Из истог раз ло га ва ља по ме ну ти и из ло жбу у Ме ђу на род ном 
кул тур ном цен тру на Ве ли ком тр гу – Ис тан бул. Два све та, је дан 
град, у окви ру ко је се др же и број на пре да ва ња о исто ри ји Тур ске.

Мно го шта се до га ђа ло и на ма њим тр го ви ма, ули ца ма, по 
пар ко ви ма, ре ци мо као Пра зник хле ба на Тр гу Вот њи ца, или дво
днев ни ва шар ста рих књи га на Тр гу Ма ри је Маг да ле не, ко ји се 
на ла зи пре ко пу та Цр кве Св. Пе тра и Па вла, на ко ме сам про на шла 
две зна чај не ан то ло ги је, Ан то ло ги ју је вреј ске по е зи је и Ан то ло ги ју 
ста ре пољ ске по е зи је до ба ро ка, ко је у сво јој би бли о те ци до сад 
ни сам има ла. 

Од 15. до 17. ју на одр жа вао се де ве ти Су срет љу би те ља ма ги је 
– у ви ду хе пе нин га при ка зу је се Кра ков XVI или Злат ног ве ка. Из
ме ђу оста лог, на Чер вењ ском бу ле ва ру сре шће се Јо хан Ге орг Фа уст, 
ко ји је то бож сту ди рао на Ја ге лон ском уни вер зи те ту и скло пио пакт 
с ђа во лом, с ни шта ма ње по зна тим пољ ским мај сто ром ма ги је Ја ном 
Твар дов ским, ко ји је на мол бу кра ља Зиг мун та Ау гу ста до звао 
ду ха ње го ве умр ле же не, обо жа ва не кра љи це Бар ба ре Ра ђи ви лув не, 
као и са Ми ха лом Сен ђи во јем, јед ним од нај по зна ти јих ал хе ми ча
ра сво га вре ме на, по зна тог и ван Пољ ске, по себ но у Пра гу у вре ме 
вла да ви не ца ра Ру дол фа II. 

Ше сна е стог ју на одр жа на је Ноћ по зо ри шта, за ко ју су зва
нич на и не за ви сна по зо ри шта при пре ми ла 70 пред ста ва за од ра сле 
и де цу, као и из ло жбе по зо ри шних ко сти ма и сце но гра фи је. 

Се дам на е стог ју на одр жа на је пр ви пут Ноћ пле са, у из во ђе њу 
про фе си о нал них и ама тер ских игра ча, на че ти ри кра ков ска тр га, 
на Ма лом тр гу, на Под гур ском тр гу, на тр гу ис пред Но во хут ског 
кул тур ног цен тра и Бја ло пронд њиц ког двор ца, јер је по след њих 
го ди на по ред др жав не Ба лет ске шко ле осно ва но низ пле сних шко ла, 
за од ра сле, омла ди ну и де цу, ко је ове го ди не по ка зу ју шта њи хо ви 
ак те ри зна ју и уме ју. 

У Бе о гра ду, 16–18. ју на 2018.




