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МИ ТРО ПО ЛИТ ЗА ГРЕ БАЧ КОЉУ БЉАН СКИ ПОР ФИ РИ ЈЕ

РЕЧ ЗА ХВАЛ НО СТИ

Ува же ни го спо ди не пред сед ни че Ма ти це срп ске, 
Пред сед ни че Огран ка СА НУ, 
Го спо ди не град ски се кре та ру за кул ту ру, 
Дра ги до бит ни ци По ве ље Ма ти це срп ске, уз ис кре не че стит ке, 
Ва ше пре о све штен ство, ча сни оци, бра ћо и се стре, 

На род ка же, „ни је ко ме је су ђе но, не го ко ме је на ме ње но”. 
Ме ни је да нас на ме ње но да у име Срп ске пра во слав не цр кве при
мим ову По ве љу с ве ли ком ра до шћу и, на рав но, по себ но ве ли ком 
ра до шћу због чи ње ни це да је ова По ве ља до шла од лу ком жи ри ја 
Ма ти це срп ске, ко ја, за пра во, не са мо да је чу вар срп ске кул ту ре, 
срп ског је зи ка, срп ског иден ти те та не го и ви ше од то га. Не у ста
ву не ке од бра не и гр ча, она је сте ин сти ту ци ја ко ја кроз ве ко ве 
афир ми ше све оно што се у нај бо љем сми слу те ре чи мо же на зва
ти срп ским. Па у том кон тек сту и срп ску ду хов ност и срп ску кул
ту ру, а то ли ко му дрих и ду бо ких ре чи смо чу ли ве за них за зна чај 
и сми сао је зи ка из над све га и пре све га, за ве шта ње Све то га Си
ме о на о је зи ку, а ја сам био спре мио да чи там исти онај текст ко ји 
смо већ чу ли, па бих са мо до дао ми сао Ор ве ло ву: „Онај ко ји вла
да је зи ком, вла да и све том.” И ја бих из то га из ву као кон се квен цу, 
да онај ко ји вла да сво јим је зи ком, за пра во вла да со бом, то јест, 
све стан је се бе, све стан је свогa иден ти те та, сво јих ко ре на, сво га 
би ћа, али и сво јих пер спек ти ва. Упра во из тог раз ло га не тре ба да 
чу ди што Цр ква пра во слав на у на шем на ро ду, по ред све га оно га 
што је сте основ ни за да так и су штин ска ми си ја цр кве, а то је пре 
све га да про по ве да Хри ста рас пе тог и вас кр слог, да кле, да от кри
ва сми сао по сто ја ња и на зна че ња чо ве ко вог у исто ри ји, је сте, на
рав но, у том кон тек сту и не го ва ње срп ског, то јест свог је зи ка, 
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за то што је је зик не рас ки ди во по ве зан упра во са иден ти те том. У 
том кон тек сту, мо гли би смо ре ћи, два су те ме ља и је дан је ка мен 
те ме љац на ко ји се ста вља дру ги ве о ма ва жан стуб ко ји др жи чи
та ву гра ђе ви ну – то су ду хов ност и, на њој, на рав но, је зик. То су 
окви ри у ко ји ма се чу ва и не гу је оно што сва ко је сте, у на шем 
слу ча ју, оно што је сте наш на род. Сва ко ко се има ло ба вио иш чи
та ва њем исто ри је и ко бар ма ло по зна је се бе и свој на род, уо ча ва 
чи ње ни цу ко ју смо већ ов де чу ли, да та мо где је пра во слав на цр ква 
за си гур но по сто ји и пра во слав ни на род. Али и та мо где, ако не ма 
пра во слав не цр кве или ако не ко ни је по сво јој ду хов ној ори јен та
ци ји пра во сла ван, по сто ји је зик, срп ски је зик, та мо по сто ји и на род. 
Гра ни це се ме ња ју, др жа ве се ме ња ју, сви ми ов де ко ји смо при
сут ни, на ро чи то они ко ји су у по од ма клој до би, ме ња ју ћи сво је 
ме сто ста но ва ња про ме ни ли су за сво га жи во та мо жда и две и три 
и че ти ри, мо жда и пет др жа ва, ко ли ко се он да ис пла ти уло жи ти 
све оно што има мо, ин ве сти ра ти у не што што је про ла зно, не уки
да ју ћи по тре бу за ин ве сти ра њем и на рав но у те ди мен зи је. Без те
ме ља, без оно га што је сте ду хов ност и оно што је сте у ве зи с тим 
је зик, са мо по се би да је од го вор. Пре све га, да кле, тре ба да чу ва мо 
сво ју ду хов ност, а на по ре до с тим и у ис тој ме ри тре ба да чу ва мо, 
али не са мо да чу ва мо не го ви ше од то га, да кре а тив но афир ми ше
мо, из гра ђу је мо и раз ви ја мо се бе и у јед ном и у дру гом по љу. Сто га 
ја овом при ли ком, још је дан пут, у име Пра во слав не цр кве за хва
љу јем Ма ти ци срп ској, на рав но, уз пот пу ну си гур ност да Цр ква 
ни ка да не ће од у ста ти од не го ва ња сво га иден ти те та и са мим тим 
од не го ва ња сво га је зи ка, не да би се огра ђи ва ла и одва ја ла и дис
тан ци ра ла од дру гих, не го упра во да би кроз је зик, у ко му ни ка
ци ји са дру ги ма, се бе да ри ва ла дру ги ма и кроз је зик опет обо га
ћи ва ла се бе дру ги ма. 

Хва ла још је дан пут на овом ве ли ком при зна њу у име Срп ске 
пра во слав не цр кве.*

* Реч на тра ди ци о нал ној Све то сав ској бе се ди при ли ком при ма ња По ве ље 
Ма ти це срп ске за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре за 2017. го ди ну, у Све ча ној 
са ли Ма ти це срп ске, 25. ја ну а ра 2019. го ди не.




