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К Р И  Т И  К А

МА ТИ ЦИ ПО Е МА ДУ БО КЕ ОДА НО СТИ

Иван Не гри шо рац, Ма тич ни млеч, Orp he us, Но ви Сад 2016

Пе снич ка књи га Ма тич ни млеч пред ста вља осо бе но све до чан ство 
о по е тич кој и ин те лек ту ал ној по тре би са вре ме ног срп ског пе сни ка Ива на 
Не гри шор ца да есте тич ки осми сли и про ду би кул тур но и сто риј ска кре
та ња срп ског на ро да у XIX и XX ве ку. Он сво ју за ми сао спро во ди та ко 
што са о бра жа ва уну тра шњи чо ве ков свет са над лич ним, исто риј ским 
ис ку ством и де ло ва њем у по љу кул ту ре. Исто риј ску уло гу Ма ти це срп
ске, као јед не од нај ва жи јих срп ских кул тур них ин сти ту ци ја, пе сник 
упри зо ра ва кроз по је ди нач не на ра ти ве, има ги нар не ис по ве сти ње них 
осни ва ча и чла но ва. Све стан тек сту ал но сти исто ри је и не по у зда но сти 
пре да ња, Не гри шо рац по пу ња ва њи хо ва мрач на и зна чењ ски отво ре на 
ме ста, за хва љу ју ћи че му пру жа пси хо ло шки увер љив про фил по је ди
на ца и по ја шња ва њи хо ву ег зи стен ци јал ну по зи ци ју у си сте му срп ске 
кул ту ре и дру штва. Фик ци о на ли за ци јом и има ги на ци јом исто ри о граф
ског са др жа ја ис пу ња ва се ва жно умет нич ко по сла ње – есте тич ко и 
етич ко раз у ме ва ње до га ђа ја у све ту, чи је сил ни це оби ку ју јед ну кул ту
ру, са мим тим и по е зи ју. Исто риј ска свест ау то ра, прем да об де ла ва ју ћи 
у до ме ну мо дер ног пе снич ког ис ку ства, лич ну, су бјек тив ну про јек ци ју 
пре у сме ра ва и са о бра жа ва са ре ле вант ним кул ту ро ло шким да та ма и 
објек тив ном исто ри о граф ском сли ком. Ти ме, у по е зи ји, на зна ча ва по сто
ја ње и свр хо ви тост ду хов но и сто риј ске вер ти ка ле. 

Као и у књи га ма По тај ник (2007), Све тил ник (2010) и Ка ме на чте
ни ја (2013), Не гри шо рац и ов де при ме њу је спе ци фи чан пе снич ки по сту
пак ко ји, до ср жи (пост)мо де ран, за пра во де кон стру и ше и раз об ли ча ва 
мо дер но сти свој стве но аи сто риј ско схва та ње по е зи је и све та. Он успе ва 
да пре вред ну је од нос пре ма исто риј ском, али не као пре ма де лу уда ље
не про шло сти, по сти сто риј ски, већ као ак тив ном чи ни о цу са да шњо сти, 
ди ја ло шки и ства ра лач ки. У ди ја ло гу са исто риј ским огле да се сва ка са
вре ме ност, са мим тим и чи та о че ва. Он та ко уста но вља ва исто ри ју ду гог 
тра ја ња и по ја шња ва у че му се са сто ји ме та фи зич ка ди мен зи ја исто риј
ске ег зи стен ци је, ко ја нат кри љу је сва ко вре ме.
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 На пла ну пе снич ког по ступ ка то исто ри о зоф ско ге сло се огле да у 
ис ти ца њу су бјек тив не пред ста ве о исто риј ски ова пло ће ној уло зи по је
дин ца. Су бјек тив ност је ис так ну та у пр ви план јер она мо ра са му се бе 
да по све до чи. Кроз лич ну про јек ци ју лир ских ју на ка да та је це ло куп на 
исто риј ска ком по зи ци ја, али стра ти фи ка ци јом, јук ста по зи ци јом и хар
мо ни за ци јом ин тим них пред ста ва и гла со ва. Сва ки по је ди нац је истин
ски пред став ник ду ха вла сти те епо хе и упра во ослу шки ва њем ње го вог 
гла са чи та лац лак ше до спе ва до кључ них ка рак те ри сти ка вре ме на ко је 
му је пред ста вље но, али и до са зна ња о то ме ка ко од ре ђе не исто риј ске 
при ли ке об ли ку ју би о гра фи је Не гри шор че вих жи во пи сних ју на ка. Та ко 
бо ље при хва та ње го ву исти ну и ду бин ски раз у ме ње го ве по бу де и по
те зе. За хва љу ју ћи по ли фо нич ној струк ту ри сво јих пе снич ких књи га, па 
и књи ге Ма тич ни млеч, Не гри шо рац пру жа поп ту ни је и објек тив ни је 
са зна ње о те ло су исто ри је и кул ту ре. Оту да је ов де су ви сло раз ре ши ти 
да ли је Ма тич ни млеч по е ма или пе снич ка књи га. Уко ли ко има мо на 
уму кон цеп ту ал на ре ше ња, по де лу пе снич ких це ли на на ци клу се и њи
хо ву не дво сми сле ну мо тив ску и фор мал ну оде ље ност, он да је не ми нов но 
реч о пе снич кој књи зи. Ме ђу тим, уко ли ко узме мо у об зир да све лир
скона ра тив не це ли не и со не те по ве зу је је дин стве но те мат ско упо ри ште 
и во ља за фун ди ра њем свр хе исто риј ског по сто ја ња Ма ти це срп ске, око 
че га се мно же раз ли чи ти гла со ви, пер спек ти ве, лир ски и еп ски еле мен ти, 
а ко је об је ди њу је ау тен тич ни и ла ко пре по зна тљи ви глас и ви зи ја са мог 
пе сни ка, он да је си гур но да је Ма тич ни млеч по е ма.

Ка ко Не гри шо рац кон сти ту и ше есте тич ку плат фор му за угле да ње 
на вла сти ту кул тур ну про шлост ра ди ре ле вант ни јег и ус прав ни јег по сту
ли ра ња срп ског кул тур ног иден ти те та? Уво ђе њем са крал них сим бо ла: 
ма ти це, као жи во то дав ног прин ци па и ду хов ноег зи стен ци јал ног упо
ри шта, ко је су бли ми ше сва ку пар ти ку лар ност; ма тич ног мле ча, као 
основ ног еле мен та ко ји суп стан ци ја ли зу је и ви та ли зу је жи вот и рад Ма
ти це и ко шни це, као са вр ше но уре ђе не за јед ни це, где сва ки члан – пче ла 
ма ти ца, пче ла ра ди ли ца и пче ла трут – са ве сно и од го вор но оба вља свој 
део по сла не би ли це ла за јед ни ца функ ци о ни са ла. У тим сим бо ли ма пе
сник на зи ре са крал ни прин цип – оте ло вље ње, зе маљ ски од раз хар мо ни
зо ва не не бе ске за јед ни це: „Мед и млеч, сјај на кап Прин ци па”. Ма ти чи на 
кул тур на ак тив ност је за сно ва на на исто риј ски осве шће ном ар хе тип ском 
зна њу. А ти ме је и сим бо лич ки и фак тич ки за га ран то ва на ње на стал на 
ре про дук ци ја и оп ста нак дру штва, то јест ко шни це: „А Ма ти ца ће тра
ја ти, / Чак и кад мно ге ра ди ли це ду шу сво ју / Из гу бе! Јер но ви мла дун ци 
до ла зе”. Ма ти ца је за то озна ка не у га слог вр ве ћег жи во та и искон не у мор
ног ин те лек ту ал ног по ле та и ле та: „Сред све та ко ји / је два слу ти ле по ту 
ра да”. Пре ве де но на кул тур ни план, Ма ти ца срп ска је би ла је дан, ако не 
и пре суд ни, пред у слов на стан ка мо дер не Ср би је, а сва ка ко при мар но 
сим бо лич ко ста ни ште, по лог сло бо до љу би вих иде ја и по тре бе за не за
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ви сно шћу срп ског на ро да под Хаб збур шком, а по том и Ау стро у гар ском 
мо нар хи јом. Ин сти ту ци о нал ни за лог исто риј ске исти не и прав де за 
по ро бље ни срп ски на род сâм при зи ва свој са крал ни ана ло гон у пче ли
њој ма ти ци. Ти ме Не гри шо рац ис пу ња ва уну тра шњи и спо ља шњи при зив 
о веч ном, не по ре ци вом кон сти ту ен ту срп ске на ци о нал не све сти.

У књи зи се про жи ма ју ме та фи зич ки и исто риј ски до мен. Пр ви пре
о вла ђу је у со не ти ма ко ји ма су оме ђе не ис по вед не це ли не, док је у лир ском 
го во ру ју на ка / го вор них су бје ка та пре вас ход но при су тан исто риј ски 
до мен. Ме ђу тим, ис по вед ни де ло ви по е ме ни су ли ше ни ме та фи зич ке 
ди мен зи је. Ме та фи зич ко је им пли цит но угра ђе но у њих и по ен ти ра исто
риј ско и ег зи стен ци јал но. Бу ду ћи да лир ски на ра ти ви и све до чан ства 
ју на ка ис хо де из по себ ног ду хов ног ста ња – ка да се на ла зе на ме ђи из ме ђу 
ово стра но сти и оно стра но сти, у тре нут ку ка да их над ви ја сен ка смр ти, 
ка да су у ме лан хо лич ном рас по ло же њу, ка да се спре ма ју пред не ки за да
так или кад су за гле да ни у тран сцен дент но, њи хо во са гле да ва ње про шло
сти, ре ак ци је на ево ци ра но ис ку ство и са мо са гле да ва ње ме та фи зич ки је 
оме ђе но. Илу стра ти ван је за вр ше так дво дел не лир ске ис по ве сти Те о до ра 
Па вло ви ћа, јед ног од осни ва ча Ма ти це: „За то сад жив / Или мр тав, са мом 
се би стра нац, у се би / Чу чим и од Бо га про сим још ко ји / Тре нут жи зни! 
А у њој да бар знам / Ко сам, и шта сам, и шта у сре ћи / И не сре ћи сво јој 
по чи них! / Спа си нас, лом не, / Го спо ди! / Спа си!” или ин тим ног за гле
да ња Ми ло ша Ди ми три је ви ћа пред по че так ра да на Успо ме на ма из мог 
жи во та: „Ја сво је оба вих! А ко ће, / По Бож јем на ло гу, ис пи са ти / Сле
де ћу стра ни цу, ни је / На ме ни гла ву / Да лу пам!”

Дис по зи ци ја со не та, њи хо ва ком по зи ци о на и има нент но по е тич ка 
функ ци ја, као и уну тра шња струк ту ра про из ла зе из на ме ре да се ме та
фи зич ки кон ден зу је лир скоисто риј ски про се де, од но сно ис по вед ни или 
те сти мо ни јал ни ка рак тер са др жа ја у ци клу си ма. У со не ти ма је ес ха то
ло шко пре ваг ну ло над исто риј ским, ко смо ло шко над фе но ме но ло шким 
вре ме ном, и есте ти за ци ја је из вр ше на до кра ја. Тек у со не ти ма чи та лац 
от кри ва пра во зна че ње сим бо ла ма тич ног мле ча. Но си лац гла са ко ји их 
ис пе ва ва је сте над и сто риј ска пе снич ка ин стан ца, „дах пче ли њи”, за ин
те ре со ва на за ко нач на пи та ња и вољ на да но се ће сим бо ле по е ме уни
вер за ли зу је. Шта ви ше, она их у со не ти ма пре во ди у ег зи стен ци јал ну 
ра ван. Ин ди ка тив но је да Не гри шо рац фор ми ра со нет ни ве нац, сле де ћи 
пра ви ла тра ди ци о нал ног со нет ног об ли ка, али уне ко ли ко га мо дер ни
зу ју ћи (мо жда и де кон стру и шу ћи) сти хо ви ма раз ли чи тог ме тра и ком
би на ци јом об гр ље не, ис пре ки да не, укр ште не или да љин ске ри ме. Ма ги
стра лу, мај стор ски со нет, у скла ду са та квим при сту пом со нет ној фор ми, 
пред ста вља упра во увод на пе сма „Дах пче ли њи, пр ви”. Ти ме пе сник 
кон фи гу ри ше кру жно по и ма ње вре ме на и ста би ли зу је у ис по вед ним 
де ло ви ма на зна че ну исто риј ску вер ти ка лу. Ме ђу тим, у ма ги стра ли је 
из о ста вљен пр ви стих по след њег со не та „Дах пче ли њи, по след њи”, у 
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ко јем је, као у сво је вр сном епи ло гу, из ло же на ве ли ка тај на о ова пло ће њу 
ду хов них енер ги ја, то јест пер со ни фи ко ва ном сје ди ње њу ду ше и ме да 
као те ла, што ће на ди ћи про па дљи вост и смрт, па и са му кру жну струк
ту ру со нет ног вен ца: „Ду ша у биљ не прахку гли це / И у кап се мле ча 
жи вот згу сне: / Ли па и ба грем, људ ско ли це // И жи во но сне Бож је кли це 
/ Це де се у мед што нас пљу сне: / Ево да ра од Све те Тро ји це!”

По ред ес ха то ло шке об ја ве со не та, осо бе ност књи ге Ма тич ни млеч 
ле жи и у кон цеп ту а ли за ци ји рас ко шне и жи во пи сне га ле ри је пор тре та 
во де ћих лич но сти Ма ти це срп ске. Реч је за пра во о ски ци ра њу, али пе
сник вр ло ве штим ис ти ца њем њи хо вих до ми нант них ка рак те ри сти ка, 
ура ња њем њи хо вих овлаш оцр та них ли ко ва у ду хов но и сто риј ски кон
текст и суп тил ним пси хо ло шким уз на че њи ма пу тем њи хо ве је дин стве
не и је зич ки фун ди ра не са мо про јек ци је ства ра ути сак о до вр ше но сти и 
зна чењ ској пу но ћи тих ски ца. За си гур но је да је пе сник имао на уму и 
моћ кул тур ног пам ће ња, ко ја би чи та о цу по ја сни ла пред ста ву о овим 
сло же ним пор тре ти ма. Не гри шор че ви лир ски ју на ци су ин те лек ту ал ни 
и кул тур ни пре га о ци, тр гов ци и по слов ни љу ди, чи је је де ло ва ње, исто
риј ско по сто ја ње и са мо ра зу ме ва ње, ко нач но и ме сто у ко лек тив ној 
ме мо ри ји, нео дво ји во од жи во та и ра да ове сто жер не кул тур не уста но ве 
у Ср би ји. Исто вре ме но, по сред ством на ра ти ва ових исто риј ских лич но сти 
би ло је мо гу ће из бли за од сли ка ти и пе снич ки обра зло жи ти кон ти ну и
ра но де ло ва ње са ме Ма ти це, са мим тим и убе дљи ви је од ре ди ти ње но 
ме сто у срп ској кул тур ној све сти да нас. Не гри шо рац, та ко ђе, њи хо вим 
при ча ма пре пу шта да об ли ку ју фа зе раз во ја, пе ри о де успо на, бла го ста ња 
или пак кри зе. Ме ђу по сред ни ци ма те ду хов но и сто риј ске ве зе, ко ју ак ти
ви ра и чвр сти кул тур но пам ће ње, чи та лац се из бли за упо зна је са мар
кант ним пред став ни ци ма Ма ти це и ду хов ног и кул тур ног жи во та Ср ба 
под Хаб збур шком мо нар хи јом у пр вим де це ни ја ма XIX ве ка, од ми тро
по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа, Са ве Те ке ли је, Па ве ла Јо си фа Ша фа
ри ка, Ге ор ги ја Ма га ра ше ви ћа, Лу ки ја на Му шиц ког, Јо си фа Ми ло ву ка, 
Га ври ла Бо зи тов ца, Јо ва на Де ме тро ви ћа, Јо ва на Ха џи ћа, Ан дри је Ро зми
ро ви ћа, Ге ор ги ја Стан ко ви ћа, Пе тра Ра ји ћа, Те о до ра Па вло ви ћа, До си
те ја Об ра до ви ћа, Ву ка Ка ра џи ћа, пре ко ње них до бро тво ра, ме ђу ко ји ма 
су би ле и ди на сти је Обре но ви ћа и Ка ра ђор ђе ви ћа, по том и са рад ни ка, 
ис так ну тих ства ра ла ца и но си ла ца кул тур не фи зи о но ми је сво га вре ме на, 
по пут Бран ка Ра ди че ви ћа, Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, Јо ва на Су бо ти
ћа, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Ла зе Ко сти ћа, Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Уро ша 
Пре ди ћа, Ни ко ле Те сле, Јо ва на Цви ји ћа, Ми хај ла Пу пи на, до пред сед
ни ка и уред ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске у на ше вре ме. Је дан од ју на
ка ове по е ме је и сам ау тор, ко ји се огла ша ва у уло зи се кре та ра Ма ти це 
срп ске. Спи сак про ми нент них ма ти ча ра је по ду га чак, али кул тур но и сто
риј ски зна ко вит јер ука зу је на кон ти ну и ра ну исто ри о зоф ску ди ја лек ти ку 
функ ци о ни са ња јед не ин си ту ти ци је од из ван ред ног кул тур ног зна ча ја 
у окви ру опреч них иде ја и ви зи ја и у не мир ним исто риј ским окол но сти ма. 
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Про ход ност и да ле ко се жност њи хо вог кул тур ног прег ну ћа омо гу
ће на је ис ти ца њем њи хо ве људ ске при ро де. А мо дер на књи жев ност, 
ка ко нам је по зна то, пре вас ход но је усме ре на на сла би ји, ра њи ви ји аспект 
чо ве ка. Не гри шо рац, ме ђу тим, ов де пра ви ма ли пси хо ло шки и ду хов ни 
пре о крет и пру жа му ва лид но пе снич ко оправ да ње. По зи ци ја ју на ка је 
уну тар пе снич ки од ре ђе на, за ви сна од те мат ског и идеј ног окви ра са ме 
по е ме, след стве но то ме, и кон фи гу ри са не пе снич ке ду хов но сти. С дру ге 
пак стра не, њи хо ва кул тур но и сто риј ска уло га план ски је са гле да на као 
ре зул тат њи хо ве ин тим не пар ти ку лар не ре тро спек ти ве. У пе снич кој 
ре кон струк ци ји про шло сти при ват на и јав на лич ност би ва ју сје ди ње не. 
Пе сник сво је ју на ке, сна гом има ги на ци је и по сред ством ин тер тек сту
ал них ве за, по ста вља у тре ну так су о че ња са смр ћу и про ла зно шћу, што 
усло вља ва ин тен зив ни је и пра во вер ни је су ми ра ње жи вот ног ис ку ства. 
Ју на ци су у при ли ци да ја сно са гле да ју сво ја по стиг ну ћа, огре ше ња, гре
хо ве или до бра де ла и да их, про чи шће не и кон ден зо ва не кроз су бјек
тив ни фил тер, ра све тле и за нас. 

Ин ди ка тив ни су оту да дип ти си у ко ји ма је пред ста вљен од нос ју
на ка пре ма на до ла зе ћој смр ти („Два по у чи тељ на сло ва о смер ти”, у 
ко ји ма је ак тер Ге ор ги је Ма га ра ше вић), те мељ но пре и спи та но лир ско 
соп ство као об лик ин диг на ци је („Два су зна сло ва о увре ђе но сти и не
за хвал но сти”, у ко ји ма је ак тер Јо ван Ха џић али јас Ми лош Све тић), при
ка за на ра зор на ду хов на бор ба из ме ђу до бра и зла („Два пла ча о од ли ву 
кр ви”, чи ји је ис ку ше ник Те о дор Па вло вић), упри ли че на ре тро спек ти ва, 
ре ми ни сцен ци ја и оно стра но су ми ра ње жи во та и по стиг ну ћа („Дип тих 
о ве ли ким де ли ма и при кљу че ни ји ма ко ја прет хо де”, из уста Са ве По
по ви ћа Те ке ли је), опи са но са би ра ње ути са ка и про цес осми шља ва ња 
вла сти тих де ла Јо ва на Су бо ти ћа („Дип тих о мо сто ви ма”), упри зо ре но 
по е тич ко и кул тур но ра зи ла же ње пе сни ка Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја и 
Ла зе Ко сти ћа („Дип тих о раз ри ва њу при ја тељ ства”), су ми ра ни су ко би 
на иде о ло шкој и кон цеп циј ској осно ви („Дип тих о не по мир љи вим 
оштри ца ма”, чи је су стра не Ја ша То мић и Ва са Ста јић), „Про фе сор ски 
дип тих о по сто ја но сти уве ре ња”, чи ја је осно ва анег до та о су сре ту Ко сте 
Ми лу ти но ви ћа и Мла де на Ле сков ца, од но сно о су мар ним кул тур ним 
под ви зи ма са мог Мла де на Ле сков ца, се ћа ња и му дри са ве ти Бо шка Пе
тро ви ћа („Дип тих о по све ће но сти”), ко нач но, бла го у год ни раз го вор 
Ге ор ги ја Ма га ра ше ви ћа и јед ног од пред сед ни ка Ма ти це Че до ми ра По
по ва, у оно стра но сти, из ван смр ти („Про фе сор ски дип тих о исто ри ји 
све та”). Њи хо ве би о гра фи је и за слу ге би ва ју увер љи ви је и за хва љу ју ћи 
то ме што се сва ки ју нак огла ша ва је зи ком вла сти те епо хе. Код по је ди них 
је ис по вед ни го вор при ла го ђен спе ци фич но сти ма њи хо ве по е ти ке и ства
ра лач ког дис кур са. Упе ча тљи ви гла со ви ње них осни ва ча, са рад ни ка и 
чла но ва пре ду на ра тив о људ ској сна зи и сла бо сти ко ја се од ра жа ва на 
кул тур ну по ли ти ку и рад кључ них ин сти ту ци ја кул ту ре. Та ко упри ли
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чен кон цепт омо гу ћа ва да то ко ви срп ске кул тур не по ли ти ке XIX и XX 
ве ка бу ду појм ље ни као ис хо ди пле ме ни тих по бу да и уз ви ше них на ме
ра, без об зи ра на не су гла си це, пре пре ке, ег зи стен ци јал не по те шко ће, 
си стем ске про ме не и спон та ну или на сил ну сме ну ду хов них и иде о ло
шких па ра диг ми. То су су бјек ти ко ји су стра сно пра ви ли и чу ва ли мед 
и ма тич ни млеч.

Ју на ци су на мер но, без об зи ра на кул тур но и сто риј ски зна чај и ме сто 
ко је су за до би ли у на шем кул тур ном се ћа њу, ста вље ни у исти лир ски 
по ре дак. Ти ме је пе сник фун ди рао њи хо ву при пад ност и иден ти тет и 
на сто јао да ука же да су они по ве за ни око јед не иде је, као пче ле око ма
ти це. Њи хо во пе снич ко бив сто ва ње је од раз исто риј ског ко је по чи ва на 
све сти о за јед нич ким вред но сти ма и пра ви ли ма кул тур ног де ло ва ња, 
као и на се ћа њу на за јед нич ки про жи вље ну про шлост, без об зи ра на то 
у ком су вре ме ну жи ве ли и де ло ва ли. То се ћа ње је ин сти ту ци о на ли зо ва
ла Ма ти ца срп ска. Упра во је за то сим бол про све ће ног осе ћа ја при пад ни
штва ме та и сто риј ској це ли ни ко ја осми шља ва и оправ да ва сва ко пар
ти ку лар но исто риј ско ис ку ство. Ма ти ца је пре ра сла у из ва ни сто риј ски 
то по ним што те сна жне Не гри шор че ве ин ди ви дуе по ве зу је и што их 
мо ти ви ше да ства ра ју ду хов ну хра ну (ма тич ни млеч) ко јим ће хра ни ти 
и чу ва ти и Ма ти цу и сво је са вре ме ни ке и по ко ле ња ко ја до ла зе. Ку ри о
зи тет пред ста вља по след њи ци клус „Прах пра ха на ше го”. Ма ти ча ри 
раз ли чи тих ге не ра ци ја си ту и ра ни су у исти он то ло шки до мен, у тран сцен
ден ци ји, „где свих вре ме на раз ли ке ћу те”, оби та ва ју ћи у жи вом раз го
во ру, пси хо ло шким пре ви ра њи ма, уну тра шњем ди ја ло гу или игра њу са 
вла сти тим и ту ђим сен ка ма. Њи хо ва Ма ти ца на не бу од раз је или истин
ски лик оне на зе мљи.

Иде ја о стал но об на вља ном жи во ту Ма ти це про ис ти че из ес ха то
ло шке пер спек ти ве ко ју пе сник и ње го ви лир ски ју на ци за у зи ма ју. Са мо 
је са тог аспек та про вер љи ва исти на и да ле ко се жност исто риј ског на по ра 
осни ва ња и одр жа ва ња Ма ти це као све тов ног хра ма и про ве ре сте пе на 
кул тур не са мо свој но сти, по ре кла и при ро де де ла ња ње них пче ла ра ди
ли ца. Њи хов улог и спрем ност на жр тву за ве ће до бро, пре ма има нент ној 
ви зи ји ау то ра Ма тич ног мле ча, ути че и на функ ци о ни са ње ма ти це оста
лих ње них ста нов ни ка – пче ла тру то ва и пче ла ма ти ца: „У Ма ти ци са мо 
две гру пе љу ди / По сто је: јед на гру па не мо же без Ма ти це, / А без дру ге 
гру пе не мо же Ма ти ца! Не ко си са мед / Из са ћа, не ко тво ри мед и са ће! 
Не ко је трут, / Не ко вред на ра ди ли ца!”

Ме ђу тим, упра во за хва љу ју ћи тој по зи ци ји мо гу ће је са гле да ти и 
пе снич ки уоб ли чи ти мо мен те пре и спи ти ва ња, кри зе, уну тра шње аго не 
глав них ак те ра и рас ту ма чи ти ме ђу људ ске спо ро ве ко ји су се од ра жа ва ли 
на це ло куп ну срп ску кул ту ру. Иа ко по сред ством уну тра шњег мо но ло га 
ин ди ви ду а ли зо ва ни и пре ме ште ни у ин тим ни, лич ни ре ги стар, мо ти ви, 
по бу де и ин те ре си чла но ва Ма ти чи ног пан те о на од ра жа ва ју се на цео 
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ко лек тив. Њи хо ве при ват не, по је ди нач не исти не сли ве не су у исто риј ску 
исти ну це лог срп ског на ро да. Пе снич ка исти на, као умет нич ка, ис по ста
вља се као њи хов тран сфер, као он тич ки оквир за не у пит ност исто риј ске 
исти не. Есте тич ким уоб ли че њем и по сред ством са крал не сна ге сим бо ла, 
пе сник је кул тур ну исто ри ју Ср ба ме та фи зич ки уи сти нио и ес ха то ло шки 
по твр дио. Та ко је отво рио тај ну о исто риј ском по ма ља њу зна ко ва кул ту
ре и кул тур них прак си и сам су де лу ју ћи у до де љи ва њу бла го да ти исто
риј ске као ме та фи зич ке исти не. Та ко, као пе сник, ис ку пљу је од ма ти це 
оту ђе ног, а за бо ра вом оп хр ва ног и за ро бље ног чо ве ка. 

Из гра див ши пе снич ки пан те он нај ста ри јег сре ди шта сло бод не и 
уче не срп ске ми сли, ау тор је за нас отео од за бо ра ва њи хо ву уло гу за на ше 
кул тур но и сто риј ско са мо ра зу ме ва ње. И не са мо то, он је сво јим де лом 
пре по ру чио од ре ђе не мо де ле кул тур не прак се и пру жио нам смер ни це 
за по и ма ње кул тур ног обра сца. „И Ср би и гра ђа ни да бу де мо, / Ни кад 
са мо јед но од то га! И да ју на ци / По ста не мо, али чој ци још и ви ше!”, из 
оно стра но сти ће нас по са ве то ва ти Све то зар Ми ле тић. Јер Ма ти ца срп
ска пред ста вља ме то ни ми ју из бо ре ног ин те лек ту ал ног и ду хов ног до сто
јан ства јед ног на ро да. Не сум њи ва је, при том, ау тор ска во ља за кул ту ром 
се ћа ња ко ја им пли ци ра са зна ње о кон ти ну и те ту срп ске кул тур не по ли
ти ке. Ге не ри са ње од ра за и пре сли ка ва ње упо ри шних та ча ка ду хов но и сто
риј ске по лу пра ве од Ма тичи ног осни ва ња 1826. до отво ре не са да шњо сти, 
упр кос свим не из ве сно сти ма и ис ку ше њи ма, ука зу је на по срп ско дру штво 
кон струк ти ван ме ха ни зам об де ла ва ња ин сти ту ци ја. Са мо кул тур ним 
гра ди тељ ством и не се бич ним ула га њем ин ди ви ду ал не и ко лек тив не 
лич но сти мо гућ је оп ста нак кул тур не све сти: „Зр но по ле на / Дар је ле та, 
елик сир, спас од смрт ног гри па”. Та Не гри шор че ва умет нич ка по ру ка у 
не мир но по сти сто риј ско и по сти сти ни то вре ме у ко јем жи ви мо ви ше је 
не го ја сна и да ле ко се жна. 

Не гри шо рац се и у овој по е ми ис ка зу је као пе сник кул ту ре, али на 
дру га чи ји на чин. Ње го ва по е зи ја не под се ћа са мо на сло је ви тост кул тур
не тра ди ци је ко ја се ман тич ки и ин тер тек сту ал но, у по је ди ним сво јим 
ма ни фе ста ци ја ма, би ва по ет ски ак ти ви ра на, већ се има нент но по е тич ки 
от кри ва као од раз кул ту ре. Ти ме што јед ну кул тур ну уста но ву по ста вља 
у те мат ско сре ди ште, а ње не пред став ни ке по ет ски уоб ли чу је ра ди ука
зи ва ња на њи хов кул тур ни зна чај, он кул тур но осве шћу је и сво ју по е зи ју. 
Свест о кул ту ри је из јед на че на са све шћу о по е зи ји – кул ту ра је пред у
слов, ге не ра тор по ет ског из ра за. Из ње про из ла зи пе сни штво ко је ће 
по том би ти ин те гри са но у кул ту ру. Пре ве де но на Не гри шор чев сим бо
лич ки реч ник, кул ту ра је онај ма тич ни млеч ко ји хра ни по е зи ју, као фун
да мен тал ни део сва ке ма ти це, сва ке кул ту ре. Са том ме та по е тич ком 
све шћу Иван Не гри шо рац је на пи сао сло же ну и не сво ди ву, али сна жну 
и су ге стив ну по е му ду бо ке ода но сти.
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