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СА ША РА ДОЈ ЧИЋ

ПО Е МА О МА ТИ ЦИ,  
ЗА ЦЕ ЛИ НУ КУЛ ТУ РЕ

У ве че ра шњем из ла га њу на сто ја ћу да кон ци зно од го во рим 
на три пи та ња о књи зи ко ја је пред на ма: шта је у њој, ка ко је на
пи са на и за што нам је ва жна.

Нај лак ше је од го во ри ти на пр во пи та ње, о то ме шта је у књи
зи, о че му је књи га. Ма тич ни млеч је по е ма о Ма ти ци срп ској и 
ње ној исто ри ји ду гој ви ше од 190 го ди на. Ова исто ри ја је из ло же на 
кроз ре чи – има ги нар не го во ре – ње них нај ва жни јих про та го ни ста, 
осни ва ча, до бро тво ра, пред сед ни ка, се кре та ра и дру гих слу жбе ни
ка, ис так ну тих са рад ни ка, след бе ни ка и про тив ни ка Ма ти чи них. 
Из тих го во ра нам се, ме ђу тим, не ука зу је са мо ток исто риј ског 
по сто ја ња уста но ве не го и схва та ња о то ме ка ква је уло га Ма ти це 
срп ске у це ли ни срп ске кул ту ре, као и још ши ра пи та ња о са мој тој 
кул ту ри и ње ним но си о ци ма. При то ме, тре ну так у ко ме те лич но
сти го во ре је кри тич ни тре ну так њи хо ве ег зи стен ци је, ка рак те ри
стич ни тре ну так у ко ме се са жи ма и обе ло да њу је чи тав жи вот и 
це ло куп но де ло; не рет ко, и са до брим раз ло зи ма, то је пред смрт ни 
час или, по што смо у цар ству књи жев но сти и ње них фик ци ја, не ки 
час по сле смр ти, го вор ко ји нам до ла зи од не куд с оне стра не. По 
то ме ви ди мо да се ов де су сре ће мо са књи жев ним ју на ци ма, а не 
објек тив ном ре кон струк ци јом исто риј ских лич но сти и њи хо вих 
иде ја, да чи та мо по е зи ју а не исто ри о гра фи ју.

Са оп ште не иде је су са мо де ли мич но и са мо прет по ста вље на 
схва та ња ис так ну тих про та го ни ста Ма ти чи не исто ри је, а де ли мич
но (и то оним знат но ве ћим де лом) схва та ња ау то ра књи ге – ко
ли ко пе сни ка Ива на Не гри шор ца, то ли ко и пред сед ни ка Ма ти це 
срп ске, про фе со ра Дра га на Ста ни ћа. По зајм љу ју ћи ми сли мно го
број ним гла со ви ма прет ход ни ка, Не гри шо рац/Ста нић је из ло жио 
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јед ну ши ро ку, хо ти мич но не си сте ма тич ну сли ку љу ди, њи хо вих 
стра сти и иде а ла, по жр тво ва но сти и омра зе, као и иза зо ва са ко
ји ма су их су о ча ва ле исто риј ске ме не. И у ту сли ку је унео мно ге 
сво је по гле де, не са мо на Ма ти цу срп ску већ и на Ср би ју и ње ну 
кул ту ру. Са свим ла ко мо гу да за ми слим ка ко за 100 го ди на – бу де 
ли та да још увек Ма ти це и срп ске др жа ве, че му ва ља ак тив но до
при не ти – не ки млад чо век при ја вљу је док то рат на те му им пли цит
не кри ти ке кул ту ре у Ма тич ном мле чу Ива на Не гри шор ца.

Од го ва ра ју ћи на пи та ње шта се на ла зи у овој књи зи, већ сам 
за шао и у пи та ње ка ко се то на ла зи. Ма тич ни млеч (Orp he us, Но ви 
Сад 2016) је пе снич ка књи га сло же не струк ту ре, у ко јој се сме њу ју 
на ра тив не и лир ске се квен це; на ра тив ни део чи не мо но ло шке си
ту а ци је оку пље не у кра ће ци клу се ко ји су од ре ђе ни ком би но ва њем 
хро но ло шког и кон тек сту ал ног кри те ри ју ма, а лир ски део – увод на 
и за вр шна пе сма у со нет ној фор ми, као и чи тав је дан со нет ни ве нац. 
Опре де ље ње за стро гу пе снич ку фор му је ин ди ка тив но; мо гу ће је 
да пе сник хо ће да ту фор му и њен склад су прот ста ви рас пр ше ном 
и не стал ном исто риј ском то ку. Ипак, но се ћа зна че ња књи ге об ли
ку ју ње ни на ра тив ни сег мен ти. Пе сме у ко ји ма глас не ког зна чај ног 
ма ти ча ра при ча о свом уде лу у исто ри ји уста но ве, или про це њу је 
удео дру гих, но се не у о би ча је не, ве о ма ду ге на сло ве, ко ји ма се пре
ци зни је осли ка ва ју окол но сти из ко јих тај глас го во ри. При ме тан 
је пе сни ков труд да уо чи и са чу ва ре то рич ке и ди ја ле кат ске осо бе
но сти го во ра сва ког по је ди ног ју на ка из дво је ног из ско ро дво ве ков
не Ма ти чи не епо пе је. Лир ске се квен це, с дру ге стра не, од ли ку је 
све тла, чи ста ме та фо рич ност, ко ја, рас по ре ђе на по књи зи, де лу је 
као пе ри о дич ни по зив да се од мо ри мо од исто ри је. Али не и да је 
пре ки не мо.

По е ма Ма тич ни млеч не ма са мо ужек њи жев ну вред ност, и 
ни је за ни мљи ва са мо као пре вод исто ри је на је зик пе сни штва. По
но ви ћу, она је за ни мљи ва и као де ло чи ји је ау тор ак ту ел ни пред
сед ник Ма ти це срп ске, јер на по сре дан на чин от кри ва ње го ве 
по гле де на ши рок низ пи та ња, ка ко исто риј ског раз во ја, та ко и 
са да шњи це и бу дућ но сти уста но ве ко ју во ди. И не са мо то: она је 
зна чај на као кон кре тан при мер та квог од но са пре ма соп стве ном 
на сле ђу, ко ји бих же лео да на зо вем нор мал ним и по жељ ним. Ра ди 
обра зло же ња, по зва ћу се на је дан але го риј ски при каз.

Тај при каз је, ка ко на во ди Х. Р. Ја ус, пр ви упо тре био схо ла
стич ки ми сли лац Бер нар из Шар тра; и за и ста, реч је о сли ци ко ју 
ни је мо гао да за ми сли дух са мо у ве ре них Хе ле на или Ри мља на; 
мо гу ће је да по сто ји и не ка ње на ва ри јан та у ис точ ном, ви зан тиј
ском хри шћан ству. Сли ка при ка зу је, на по зор ни ци ко ју чи ни бре
го ви ти пре део об ра стао гу стом шу мом, јед ног ди ва и не ко ли ко 
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па ту ља ка око ње га, а у сре ди шту але го ри је је па ту љак ко ји се по пео 
ди ву на ра ме на, и ко ји та ко ви ди бо ље и да ље, не са мо у од но су на 
сво ју па ту љач ку ве ли чи ну већ и у од но су на са мог ди ва. Сми сао 
але го ри је је ја сан: па туљ ци смо ми, но ви, а див је на ша тра ди ци ја. 
Са мо на сло ње ни на тра ди ци ју мо же мо да ви ди мо да ље од ње. Са
рад ња и раст – то је нор ма лан и по же љан од нос ста рог и но вог. 
Не нор мал ни су од но си у ко ји ма се оства ру је пот пу на до ми на ци ја 
са мо јед не стра не – ре ци мо та ко што би па туљ ци спу та ли и обо ри
ли ди ва, или та ко што би див из га зио па туљ ке: сли ке за екс трем
не об ли ке аван гар ди зма и кон зер ва ти ви зма, јер оба скра ћу ју пу ну 
ши ри ну чо ве ко ве вре ме ни то сти. Оно што нам је уме сто то га по
треб но је сте стал ни ди ја лог са тра ди ци јом, ка ко би ода тле из ра сле 
но ве вред но сти.

Код тог ди ја ло га, да по ја сним, ни је у пи та њу ни ка кав „из бор” 
тра ди ци је, ка ко се по не кад по гре шно за ми шља. Ми ту не ма мо шта 
да би ра мо, као да смо ста ри ји од тра ди ци је, већ са мо, и то мо жда, 
да на гла ша ва мо по је ди не то но ве ко ји до ла зе из це ли не вре мен ског 
и ду хов ног кон ти ну и те та кул ту ре, увек има ју ћи на уму да уз њих 
пу но прав но по сто је и дру ги, дру га чи ји то но ви. Опре де ље ње за це
ли ну срп ске кул ту ре је основ на иде ја Ма тич ног мле ча и ње го вог 
ау то ра.

О то ме је, да кле, ова књи га, та ко је на пи са на, и за то је ва жна!* 

* 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.




