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МА ТИ ЈА БЕЋ КО ВИЋ

НЕ ГРИ ШОР ЧЕВ ПОД ВИГ  
ДРА ГА НА СТА НИ ЋА

Има ли ве ћег не спо ра зу ма са на шим вре ме ном не го кад не ко 
пи ше књи ге? Не ће мо ваљ да опет с књи га ма у Евро пу, чак и у два
де сет и пр вом ве ку. Ис па да да је др жа ва би ла у пра ву што за кул
ту ру, а по го то во књи гу, не да је ни жу ту бан ку. Ду го је то ле ри са ла 
и пи сце и књи ге и пру жа ла им не бро је не шан се. Би ло ка ко би ло, 
књи га је збри са на и пре пу ште на спе ци фи чим по тре ба ма по је ди на
ца. Ко је же дан, ни ко му не бра ни да пи је во де. Као што смо не кад 
кри ју ћи сла ви ли кр сну сла ву, са да мо же мо кри ју ћи и да чи та мо. 
По бед ни ци не пи шу са мо исто ри ју, не го и по е зи ју. И умет ност је 
још увек ви ше у ру ка ма по бед ни ка не го умет ни ка. И то не са мо 
по бед ни ка у ра ту, не го и по бед ни ка на из бо ри ма у ми ру, чак и оним 
ло кал ним. Ис па да да су сад сви де пре сив ни. Чак и они ко ји су 
нај ви ше пљу ва ли свој род, оца и мај ку, а ни су до би ли ни шта сем 
по др шке ма ло ти ра жних ме ди ја и че стих на сту па на те ле ви зи ја ма 
и јав ним три би на ма, а оста ло је још то ли ко не по тро ше не пљу вач ке 
и до ко них ка ме ни ца.

У име ле пих успо ме на и до брих ста рих оби ча ја, оку пи ли смо 
се ве че рас у Ма ти ци срп ској, као у нај бо љим вре ме ни ма, да го во
ри мо о но вој, осо бе ној књи зи Ива на Не гри шор ца на сло вље ној Ма
тич ни млеч. Об ја вио ју је Ор фе ус, про шле го ди не, а већ је за у зе ла 
по себ но ме сто не са мо у би о би бли о гра фи ји ау то ра не го и у би о гра
фи ји и би бли о гра фи ји Ма ти це срп ске. Ова ква, ни је ни мо гла би ти 
на пи са на ра ни је, а мо гла би би ти до пе ва ва на доц ни је и по ста ти 
украс Ма ти чи не исто ри је. 

Све то гор ци ма је за вет да се за жи во та бар јед ном поп ну на 
Атос, а по жељ но је и да на пи шу жи ти је оног прет ход ни ка чи је су 
име узе ли при мо на ше њу. 
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Иван Не гри шо рац, мо на шко име Дра га на Ста ни ћа, по ду хва
тио се да ис пи ше сво је вр сна жи ти ја сво јих прет ход ни ка на че лу 
Ма ти це срп ске, од ње ног осни ва ња па и пре осни ва ња. Не гри шо рац 
је од ме нио Ста ни ћа и ње го во име упи сао ме ђу нај не се бич ни је до
бро тво ре Ма ти це срп ске. Се би је дао тру да да пре пе ва Ма ти чи ну 
исто ри ју и до ка же да је та исто ри ја вре ме ном по ста ла по е зи ја. Све 
је при род но и јед но став но, као да ни је ни мо гло би ти друг чи је и 
ло гич ни је, па ипак та квог по ду хва та до са да ни је би ло. Тај ути сак 
до ла зи за слу гом мир не на ра ци је, ко ја у ин те ре су по е зи је те че као 
рав ни чар ска ре ка чи је се кре та ње не при ме ћу је. 

Ако то ни је су ви ше пом пе зно ре че но – пе сник Иван Не гри шо
рац осве тлао је образ про фе со ру Дра га ну Ста ни ћу, ис пи су ју ћи по
ме ник и по ди жу ћи па мјат ник Ма ти чи ним чел ни ци ма, ње го вим 
прет ход ни ци ма, сво је вр сну Ма ти ци ја ду срп ску, ако је Ма ти ци ја да 
пра ва реч за ову пе снич ку пу сто ло ви ну. 

Мо же мо на га ђа ти ко ли ко је се би мо рао да ти тру да, где је све 
за ви рио и на ко јим све је зи ци ма је Иван Не гри шо рац тра гао док 
је на шао та ко бо га ту ар гу мен та ци ју, ако зна мо да пр вих де це ни ја 
за пи сни ци ни су ни во ђе ни, а кад је осно ва на Ма ти ца срп ска ни је 
би ла ни до зво ље на. 

Не гри шор чев из на ла зак отва ра пи та ња ко ја је не мо гу ће по бро
ја ти, ка мо ли рас пра ви ти. Ма тич ни млеч ни је књи га зна чај на са мо 
за ау то ра не го и за Ма ти цу срп ску ко јој је по све ће на. А кад је за 
Ма ти цу он да не ма за ко га ни је у има ги нар ној ра ди о ни ци ства ра
лач ке за јед ни це. Ни је ми по зна то да се још не ко по ду хва тио да 
пре пе ва по ве сни цу не ке ин сти ту ци је. По го то во чел ник оне нај зна
чај ни је. Не гри шо рац је исто риј ске чи ње ни це пре ство рио у пе снич ке 
сли ке, а прет ход ни ке Дра га на Ста ни ћа за по слио као по ет ске ли ко
ве и књи жев не ју на ке. Сми ре ну на ра ци ју, као да се то не ра ђа пр ви 
пут, не го је јед на од без број усме них вер зи ја, кру ни са ла је по е зи ја 
и све му да ла ду бљи и ви ши, да не ка жем, веч ни сми сао.

Жи цу на ко ју је у Све тил ни ку на ба сао Не гри шо рац ни је на
шао па за шао – не го је у Ма тич ном мле чу по но во про на шао и на 
пра вом за дат ку за по слио сво ју ма шту, по е ти ку и оми ли ти ку. Ма ло 
их је, ако их уоп ште има, у са вре ме ној срп ској по е зи ји, ко ји на јед
ном раз бо ју при род ни је пре тки ва ју пре ди во ве ли ког на ра ти ва и 
срећ ни је из ла зе на крај са то ли ким са др жа ји ма, сим бо ли ма и мо
ти ви ма.

Већ и са ми на сло ви су го то ве пе сме, а у пе сма ма „где свих 
вре ме на раз ли ке ћу те” на шли су се за јед но и осни ва чи и њи хо ви 
на след ни ци и на ста вља чи, пре ци са на шим до ју че ра шњим са го вор
ни ци ма и са вре ме ни ци ма. Ле ско вац и Бо шко Пе тро вић, Ра дуј ков 
и Ти шма, Ко ва чек и Че до мир По пов. Све по чи ње 1813, с је се ни, 
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кад ми тро по лит Стра ти ми ро вић у мо ли тви при зи ва сли ке мно гих 
из бе гли ца, а за вр ша ва се из му че ном ду шом Бо жи да ра Ко ва че ка 
и све ча ном сед ни цом, не где у обла ци ма, на ко јој Све то зар Ми ле
тић отва ра са бор свих за слу жних ма ти ча ра.

То је, ка ко би ци ти ра ју ћи по се ћа њу ре као не дав но пре ми ну ли 
Шеј мас Хи ни – вла да ње је зи ком, под ко јим се под ра зу ме ва по е зи ја 
као сна га ко ја са му се бе по твр ђу је. У тој вла да ви ни ко ју пред ста
вља пе сни ков лич ни дар за ка зи ва ње, као и за јед нич ки из во ри 
са мог је зи ка – по е зи ји је да то пра во да вла да и ужи ва у соп стве ном 
угле ду. Ма тич ни млеч би се мо гао штам па ти не са мо у пе снич ким 
еди ци ја ма не го с пра вом ста ја ти уз Исто ри ју Ма ти це срп ске, јер 
је го то во сва ки стих из ва дио кр ште ни цу из древ них и но вих ар хив
ских па пи ра.

Ме ни је лич но жао што у Мле чу ни сам на шао име оног Ге ор
ги ја Кир ја ко ви ћа, по ср бље ног Гр ка, ко ји се с Ву ком упо знао кад је 
овај до вео свог си на Са ву и упи сао га у Но во сад ску гим на зи ју и 
од та да у сво јој рад њи др жао сва Ву ко ва де ла. Пи сао је Ву ку кад 
је овај оти шао на Це ти ње, да му на ђе не ког Цр но гор ца с ко јим би 
се до пи си вао. И мо лио да уме сто ње га (још та да) по љу би Ње го ша 
„у све ту де сни цу”. 

Али има да на и Ма тич ни млеч ће има ти још и из бо ја ка и из
да ња. 

Че сти там Ива ну Не гри шор цу на овом под ви гу Дра га на Ста
ни ћа.*

* Реч на про мо ци ји књи ге Ма тич ни млеч Ива на Не гри шор ца у Ма ти ци 
срп ској у Но вом Са ду, 26. апри ла 2017. го ди не.




