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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

МА ТИ ЦА СРП СКА И МА ТИ ЦА СЛО ВЕ НАЧ КА

МИЛ ЧЕК КО МЕЉ

КУЛ ТУР НЕ ВЕ ЗЕ ДВЕ ЈУ СРОД НИХ УСТА НО ВА –  
МА ТИ ЦЕ СЛО ВЕ НАЧ КЕ И МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

По што ва не да ме и го спо до, у име Ма ти це сло ве нач ке ср дач
но по здра вљам на ше ува же не го сте – пред сед ни ка Ма ти це срп ске 
проф. др Дра га на Ста ни ћа и ге не рал ног се кре та ра Ма ти це срп ске 
доц. др Ђор ђа Ђу ри ћа.

Из ло жбом ода бра них књи жних из да ња нај ста ри је срп ске кул
тур не и на уч не ин сти ту ци је и из да вач ке ку ће, по што ва ња до стој не 
Ма ти це срп ске, ко ју су нам при пре ми ли ње ни са рад ни ци, за по
чи ње мо об но вље ну са рад њу Ма ти це сло ве нач ке и Ма ти це срп ске. 
Ма ти ца срп ска је нај ста ри ја ме ђу ма ти ца ма сло вен ских на ро да; 
осно ва на је још 1826. го ди не, док је Ма ти ца сло ве нач ка јед на од 
по след њих, мла ђа од ње 38 го ди на. Сто га је Ма ти ца сло ве нач ка у 
по гле ду ор га ни за ци је као уз о ре има ла све прет ход не ма ти це на 
ко је је мо гла да се угле да. На са мом по чет ку је у об ли ку тзв. књи
жев не уза јам но сти ус по ста ви ла са рад њу и с Ма ти цом срп ском у 
Но вом Са ду, а од 1868. и са Срп ским уче ним дру штвом у Бе о гра
ду. Од мах на кон осни ва ња Ма ти це сло ве нач ке, Ма ти ца срп ска је 
при хва ти ла Лев сти ков по зив на са рад њу и, с ве ли ком ра до шћу 
што при сту па „брат ском са ве зу”, по кло ни ла нам сво је књи ге. При
ли ком про сла ве сто пе де се то го ди шњи це Ма ти це срп ске, ко ју је 
наш та да шњи се кре тар Ште фан Бар ба рич на звао кул тур ним до
га ђа јем пр вог ре да и од др жав ног зна ча ја, Ма ти ци сло ве нач кој и 
Сло ве нач кој ака де ми ји на у ка и умет но сти до де ље на је спе ци јал на 
спо ме ни ца и спо менпла ке та.
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Упра во про шле го ди не, кад смо ми про сла вља ли сто пе де се
то го ди шњи цу Ма ти це сло ве нач ке, Ма ти ца срп ска је сла ви ла сто
пе де се то го ди шњи цу свог пре се ље ња из Пе ште у вој во ђан ски град 
Но ви Сад, ко ји је ти ме био уз диг нут на пи је де стал срп ске Ати не, 
на ко ме сто ји и до да на да на шњег. Ма ти ца срп ска за Ср бе има, у 
на че лу, сли чан зна чај и исто риј ску уло гу као и Ма ти ца сло ве нач
ка за Сло вен це, осим што је Ма ти ца срп ска да ле ко ве ћа. Као и за 
Ма ти цу сло ве нач ку, и за њен на ста нак и про цват у ве ли кој ме ри 
су за слу жни ро до љу би – ме це не, ко ји су по мо гли да се осну је и 
зна ме ни та ли ков на Га ле ри ја Ма ти це срп ске; по ред то га, Ма ти ца 
по се ду је и нај бо га ти ју срп ску би бли о те ку, као и из да вач ку ку ћу. 

Де ло ва њем на ше Ма ти це ми, Сло вен ци, по ку ша ли смо да се 
отрг не мо од не мач ке кул тур не до ми на ци је, као и Ср би, по себ но 
од тур ске и уга р ске, а и јед ни и дру ги са же љом да са чу ва мо и 
кул тур но уз диг не мо свој на род, ба зи ра ју ћи се на уве ре њу о осло
бо ди лач кој уло зи и зна ча ју умет но сти и на у ке као и све сти о по
ве зу ју ћој уло зи сло вен ства, ко ја је због исто риј ских ис ку ше ња 
да нас ма ње ви дљи ва, ма да и да ље оста је чи ње ни ца да смо ми, Сло
ве ни, би тан део са вре ме не Евро пе у ко јој та ко ђе мо ра мо да афир ми
ше мо сво је кул ту ре и, у усло ви ма на ди ру ће гло ба ли за ци је, очу ва мо 
вла сти ти је зик. На ци о нал на свест нам је сви ма да нас под јед на ко 
по треб на; ме ђу тим, бри жљи во чу ва ње сво је на ци о нал не ба шти не, 
та ко свој стве но срп ској кул ту ри, као и сло ве нач ко тра же ње соп
стве не са мо бит но сти, на ро чи то при сут но у про шло сти, ни ка ко не 
зна чи бес плод но за тва ра ње у сво је на ци о нал не окви ре, јер смо и 
јед ни и дру ги до сти гли сво је ства ра лач ке вр хун це упра во у пло
до но сном кон так ту с нај ши рим европ ским хо ри зон том. У књи зи 
о исто ри ји Ср би је, ко ју је из да ла Ма ти ца сло ве нач ка, мо же мо про
чи та ти да је Вла ди мир Јо ва но вић, осим што је уз ди зао срп ски 
на ци о нал ни дух, још у XIX сто ле ћу са њао о Ује ди ње ним европ ским 
др жа ва ма; срп ски глас о по тре би да се у не ка да шњој Ју го сла ви ји 
за у ста ви на ра ста ју ћа оту ђе ност од за јед нич ког европ ског кул тур
ног на сле ђа од зва њао је и у Гла сни ку Ма ти це сло ве нач ке.

Ан тон Ашкерц је већ у XIX ве ку пе сму „На Ка ле мег да ну” 
за вр шио сти хо ви ма о исто риј ском усу ду ју жно сло вен ских на ро да: 
„Та ко смо, Евро по, чу ва ли те ми / од уда ра на ро да ди вљих, / та ко 
смо, ах, мла де да не про тра ћи ли / ми, ју го сло вен ски – вар ва ри”.

На кон оса мо ста ље ња ми смо нај пре ус по ста ви ли те шње ве зе 
с Ма ти цом хр ват ском, јер нам је то су сед ни на род, па је за то ме ђу 
на ма и нај ви ше уза јам них кон та ка та, а и кул ту ре су нам про же те 
слич ним ду хом, та ко да смо јед но вре ме, у про шло сти, а због наше 
ма ло број но сти, те жи ли чак ста па њу оба ју је зи ка на ших на ро да. 
Не ка да шње или р ске те жње углав ном су ко чи ле на ста нак Ма ти це 
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сло ве нач ке јер су не ки још та да же ле ли да се она при кљу чи Ма
ти ци хр ват ској; ипак, сво јом не за ви сном Ма ти цом ми смо по твр
ди ли свој на ци о нал ни иден ти тет ко ји се те ме љи на про ду бљи ва њу 
вла сти те кул ту ре, што се мо же ре ћи и за Ма ти цу срп ску. 

За јед нич ко ис хо ди ште, од но сно нај ма њи за јед нич ки име ни
тељ у по ве зи ва њу свих ма ти ца го то во за си гур но пред ста вља ми си ја 
Св. Ћи ри ла и Ме то ди ја у IX ве ку, ко ја је за Сло ве не би ла од епо
хал ног зна ча ја. Ме ђу тим, ње не по сле ди це су, мо жда, још по нај ма
ње очи глед не баш у Сло ве ни ји, јер смо већ у X ве ку пот па ли под 
не мач ку власт, та ко да смо се евро пе и зи ра ли по бо го слу жбе ној 
упо тре би ла тин ског, а не цр кве но сло вен ског је зи ка; успо ме ну на 
ње га тек у XIX ве ку ин тен зив ни је бу ди би скуп Ан тон Мар тин 
Слом шек. Ср би ја је, с дру ге стра не, из ру ку њи хо вих уче ни ка 
при ми ла ћи ри ли цу и при кљу чи ла се ис точ ном, пра во слав ном 
цр кве ном, од но сно ви зан тиј ском кул тур ном про сто ру, због че га 
се те шње по ве за ла с Ру си јом. Ипак, то не зна чи да се на ша два 
на ро да ни су по зна ва ла, у цр кве но и сто риј ском по гле ду већ због 
те жње ка еку ме ни зму, док је још ве ко ви ма пре на стан ка пр вих 
ма ти ца, у ци љу ши ре ња про те ста ни зма ме ђу Ју жним Сло ве ни ма, 
При мож Тру бар, у на сто ја њу да му сли ма не пре ве де у хри шћан ску 
ве ру, из дао не ко ли ко књи га на ћи ри ли ци; из XVI ве ка се же и 
исто ри ја до се ља ва ња тзв. уско ка на те ри то ри ју Вој не кра ји не и у 
Сло ве ни ју, а успо ме на на њих жи ви не са мо у књи жев но сти не го 
још и да нас у не ко ли ко се ла у Бе лој Кра ји ни, где је дан уни јат ски 
све ште ник, у ду ху те тра ди ци је, не гу је умет ност ико но пи са ња. 

У те жњи ка све сло вен ској ме ђу соб ној по ве за но сти по ја вљи
ва ле су се чак и та кве иде је, а то се по себ но од но си на ау то ра 
ла ти нич ноћи ри лич ног абе цед ни ка Ма ти ју Ма ја ра Зиљ ског, да 
Сло вен ци при ме ћи ри лич но пи смо, као и да сви Сло ве ни при хва
те цр кве но сло вен ски је зик као свој за јед нич ки је зик. У том ду ху 
је Ан дреј Ајн шпи лер (Ein spi e ler), ко ји је ви део иде ал у тзв. илир
ско сло вен ском је зи ку, са ве то вао „да Сер бљи Сло вен ци ма и Сло вен
ци Сер бљи ма ле по и љу ба зно у су срет кре ну”, дру гим ре чи ма – да 
и на да ље пи шу сва ко сво јим је зи ком, али пре ма Ма ја ро вим Пра
ви ли ма. Ипак, ма ло тре зни јим и са мо све сни јим гла ва ма та кво ме
ђу соб но је зич ко од но сно кул тур но при бли жа ва ње, с об зи ром на 
наш до та да шњи кул тур ни раз вој, чи ни ло се пот пу но бе сми сле ним 
или бар пре ка сним; због то га смо на ста ви ли да се раз ви ја мо сва
ко сво јим не за ви сним пу тем. По што су нас, ипак, по ве зи ва ли за
јед нич ки сло вен ски ко ре ни, на ши пре ци су, ма кар из кул тур не 
ра до зна ло сти, и у Ма ти ци сло ве нач кој те жи ли да бли же упо зна ју 
срп ски на род и ње го ву кул ту ру. Та ко је при Ма ти ци сло ве нач кој 
из да та књи га Сло вен ство (Slo van stvo), у ко јој је Макс Пле терш ник 



462

ис црп но пред ста вио и Ср бе, а за тим нам их је у Мо хор је вој из да
вач кој ку ћи1 у Це лов цу све стра но при ка зао, за јед но с Бу га ри ма, 
Ан тон Без ен шек, ко ји је с ве ли ком на кло но шћу ока рак те ри сао, 
из ме ђу оста лог, и срп ски зна чај за све сло вен ске на ро де, а по себ но 
ши ро ко гру до го сто љу бље и ве ли ку љу бав пре ма до мо ви ни. У из да
њи ма Ма ти це сло ве нач ке у XIX и по чет ком XX ве ка спо ра дич но 
су се по ја вљи ва ли члан ци и о Ко сов ском бо ју (Ру тар), о сло вен ским, 
а ме ђу њи ма и срп ским оби ча ји ма (Ф. Ху бад), о зна чај ном срп ском 
књи жев ни ку Јо ва ну Ра ји ћу (Иле шич), о До си те ју Об ра до ви ћу 
(Иле шич), о цр но гор ским и срп ским на род ним ле ка ри ма (И. На
вра тил); са Ср би јом, а још ви ше с Цр ном Го ром, упо зна ва ли су 
нас ау то ри пу то пи са – од Ку ри пе чи ча, пре ко Ива на Кни фи ца, ко ји 
је 1902. го ди не из нео за па жа ње о то ме ка ко су Ср би по но сни на 
сво ју ћи ри ли цу, па све до мла ђих по пут Лу и са (Алој за) Ада ми ча 
и Си мо на Јен ка, ко ји у сво јој пе сми ша ље по здра ве бра ћи на Ју гу 
по крај Са ве. Го ди не 1911. Ма ти ца сло ве нач ка је у са рад њи с Ма ти
цом срп ском об ја ви ла Смо тру ју го сло вен ских кул тур них дру шта ва. 
О Ср би ма су не пре ста но из ве шта ва ли на ши кул тур ни ча со пи си, 
по себ но ре ви ја Сло вен (Slo van); с на кло но шћу смо пра ти ли и бал
кан ске ра то ве за осло бо ђе ње од Ту ра ка. Та ко је Ан тон Ашкерц, 
из ме ђу оста лог, ау тор пе сме „Срп ско де вој че” („Srb sko de kle”), на
пи са не у Но вом Са ду, а об ја вио је и пе сму о про бу ђе ном Кра ље
ви ћу Мар ку, као што је то учи нио и Јо сип Стри тар. 

О уза јам ном по зна ва њу, са рад њи и по што ва њу ја сно све до чи 
и то што су још у XIX ве ку тро ји ца Сло ве на ца би ли при мље ни у 
Дру штво срп ске сло ве сно сти (ка сни је Срп ска ака де ми ја на у ка и 
умет но сти), а ме ђу њи ма су Блај вајс (Ble i we is) и Ко се ски, ко ји у 
јед ној од сво јих пе са ма го во ри и о Бо ју на Ко со ву. У пе сми „Во
де ни дух” („Po vod ni mož”) Фран ца Пре шер на слу ша мо о ле по ти 
Љу бљан чан ке Ур шке та мо „где се Ду нав при дру жу је Са ви”, па је 
мо жда и за то у срп ском пре во ду ова пе сма об ја вље на већ 1837. го
ди не у Ле то пи су Ма ти це срп ске. Нај ве ћи сим бол плод не са рад ње 
у про шло сти пред ста вља суд бин ски ства ра лач ки су срет Јер не ја 
Ко пи та ра и Ву ка Ка ра џи ћа, ко ји је, из ме ђу оста лих, и Сло вен це 
упо знао са срп ском на род ном еп ском по е зи јом, чу ве ном у чи та вом 
све ту; њо ме се ме ђу Сло вен ци ма по себ но ба вио Ма ти ја Мур ко, а 
на њу нас је, као на узор, упу ћи вао, из ме ђу оста лих, и Ни ко Жу па
нич, ка ко би „из тог сту ден ца љу ба ви пре ма до мо ви ни и Сло вен ци 
пи ли”. Го ди не 1913. Ма ти ца сло ве нач ка је об ја ви ла Ода бра не на
род не пе сме хр ват скосрп ске, а с не ким пре во ди ма срп ских на

1 Mo hor je va za lo žba (Mo hor je va dru žba), пр ва сло ве нач ка из да вач ка ку ћа, 
осно ва на 1851. у Це лов цу (Ау стри ја). Да нас је ње но се ди ште у Це љу (прим. прев.).
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род них пе са ма сре ли смо се већ у Крањ ској пче ли ци (Kranj ska 
čbe li ca); с дру ге стра не, срп ски пе сник Лу ки јан Му шиц ки је Јер
не ју Ко пи та ру по све тио чак по себ ну оду.

У вре ме кад су те жње за ства ра њем Ју го сла ви је би ле све ја че, 
ау то ри ју го сло вен ских на ро да су уче ство ва ли и у за јед нич ким 
пу бли ка ци ја ма и ча со пи си ма, штам па ним и ла ти ни цом и ћи ри ли
цом. На ши кон так ти су по ста ли још те шњи у вре ме обе ју за јед нич
ких нам др жа ва, ка да је, упр кос свим уну тра шњим на пе то сти ма 
ме ђу на ро ди ма и те жња ма за кул тур нопо ли тич ком пре вла шћу, 
има ло сми сла одр жа ва ти ме ђу соб ну кул тур ну раз ме ну и ин фор
ми са ње и, по по тре би, а на ро чи то ра ди да ље афир ма ци је две ју Ма
ти ца, са рад њу на ни воу на ших ор га ни за ци ја. Та ко су се 1958. го ди не 
Ма ти ца хр ват ска и Ма ти ца сло ве нач ка по ве за ле ка ко би за јед нич
ким сна га ма од бра ни ле сво је згра де од на ци о на ли за ци је, ко ју је 
на ла гао та да шњи са ве зни за кон, о че му пи ше исто ри чар Алеш 
Га брич. При ли ком по се те Но вом Са ду 1982. го ди не ру ко вод ства 
Ма ти це сло ве нач ке – Бо га Гра фе на у е ра и Дра га Јан ча ра – скло пљен 
је до го вор о те шњој ме ђу соб ној са рад њи, а о су сре ти ма и ак тив
но сти ма те вр сте ин фор ми сао нас је Ма ти чин Гла сник. Да нас, у 
вре ме ка да жи ви мо у не за ви сним др жа ва ма, на ши кон так ти се 
ви ше не за сни ва ју на по ли тич ким или од брам бе ним ин те ре си ма 
не го ис кљу чи во на кул тур ним, а то зна чи – на трај ним и чвр стим 
те ме љи ма.

У по гле ду ин фор ми са ња Сло ве на ца о срп ској исто ри ји и кул
ту ри зна чај ну уло гу има и да нас Ма ти ца сло ве нач ка: об ја ви ла је 
књи гу Slo ve ni ca Bal ka ni ca Иг на ци ја Во ја, за тим књи гу Јо жа Хор
ва та о Лу жич ким Ср би ма и, за сад по след њу, Срп ску исто ри ју 
Си ме М. Ћир ко ви ћа, а још пре ње сло ве нач ки пре вод књи ге пољ
ског Сло вен ца Во је сла ва Мо леа Умет ност Ју жних Сло ве на, у ко јој 
је сту ди о зно осве тље на и исто ри ја ли ков не умет но сти код Ср ба. 
О по што ва њу ко је Сло вен ци га је пре ма срп ској кул ту ри го во ре и 
ак тив но сти не са мо на књи жев ном по љу не го и у дру гим обла сти
ма; по чет ком XX ве ка по себ но је ак ту ел на са рад ња ли ков них 
умет ни ка, нај пре уче шће на ших им пре си о ни ста на Пр вој ју го сло
вен ској из ло жби 1904. у Бе о гра ду, где су би ли при хва ће ни с ви ше 
раз у ме ва ња не го ме ђу сво јим су на род ни ци ма; упра во та мо је ка
сни је у Му зе ју са вре ме не умет но сти са ку пљен низ за нас дра го це
них сли ка сло ве нач ких умет ни ка. За у век ће би ти за пам ће но при
ја тељ ство из ме ђу Ива на Гро ха ра и На де жде Пе тро вић, као и за 
срп ску умет ност зна чај на уло га учи те ља сли ка ња Ан то на Ажбеа, 
ко јим су се ба ви ли и срп ски ис тра жи ва чи; ту је и ства ра ла штво 
Јо жа Плеч ни ка и дру гих ар хи те ка та, ва ја ра Лој зеа До ли на ра ко ји 
је жи вео и ства рао и у Бе о гра ду, а у вре ме Ау стро у гар ске, као сло
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ве нач ком умет ни ку, за ме ра но му је ср бо фил ство, због че га је чак 
ле жао и у за тво ру. Ту су и ве зе на ших аван гар ди ста ко је се спо
ми њу и у фил му Сплав Ме ду зе – са мо да до дам да је је дан од пр вих 
ју го сло вен ских аван гард них ча со пи са, Све то крет, иза шао у Љу
бља ни. За тим сле ди по сле рат на са рад ња умет ни ка на ли ков ним 
ко ло ни ја ма, као и за ни ма ње нај зна чај ни јих исто ри ча ра умет но сти 
и га ле ри ста за на ше ли ков но ства ра ла штво ко је, у окви ру дру гих 
уста но ва, тра је још и да нас – по ме ни мо са мо Је шу Де не гри ја.

Нај сна жни ји од јек у на шој ко лек тив ној од но сно кул тур ној све
сти (а сво је вре ме но и у уни вер зи тет ским сту диј ским про гра ми ма), 
сем прав не за о кру же но сти Ду ша но вог за ко ни ка, до жи ве ла је не
пр о це њи ва ле по та свет ски по зна те сред њо ве ков не срп ске умет но
сти, ар хи тек ту ре и сли ка р ства. За то ми је ви ше не го ра зу мљи во што 
тај го ру ћи про блем да нас ти шти Ма ти цу срп ску и што је за бри ну
та за суд би ну тих спо ме ни ка, јер је то ком но ви јих, тур бу лент них 
вре ме на на Ко со ву уни штен чи тав низ срп ских спо ме ни ка: од 1999. 
го ди не до да нас циљ не при ја тељ ских на па да би ло је 236 цр ка ва, 
ма на сти ра и цр кве них обје ка та, а ме ђу њи ма и оне нај дра го це ни је 
– Де ча ни и Гра ча ни ца, за чи је чу ва ње су да нас спе ци јал но за ду
же не ме ђу на род не ми ров не сна ге. О тој за бри ну то сти смо не дав
но у Ма ти ци би ли и пи сме но оба ве ште ни од стра не пред сед ни ка 
Ма ти це срп ске, а раз лог за по ве ћа ну стреп њу би ла су на сто ја ња 
Ал ба на ца да Ко со во бу де при мље но у Уне ско, чи ме би ти срп ски 
спо ме ни ци би ли пре да ти на чу ва ње, тј. на ми лост и не ми лост Ал бан
 ци ма. Они би, до ду ше, мо ра ли да пре у зму сва ку вр сту кул тур не 
бри ге и од го вор но сти за њих; ипак, без об зи ра на де кла ри са ну од
го вор ност пре ма Уне ску – у ствар но сти би се, ве ро ват но, де си ло 
су пр от но, бар су де ћи пре ма до са да шњим ис ку стви ма и не чу ве ном 
уни шта ва њу кул тур ног на сле ђа ко ме смо да нас, на жа лост, по но во 
све до ци. Због то га је са свим мо гу ће раз у ме ти бри гу Ср ба, као и 
бол ко ји је та ко суп тил но из ра зио још срп ски пе сник Ми лан Ра кић 
пе ва ју ћи о фре сци кра љи це Си мо ни де у Гра ча ни ци ко јој је Ал ба
нац но жем ис ко пао очи, а оне у пе сни ко вој ду ши још увек си ја ју 
као све тлост уга слих зве зда. Уз гред да спо ме нем да су фре ске у 
Со по ћа ни ма ко пи ра ли и на ши сли ка ри; по ред то га, сло ве нач ки 
сли кар па тер Мар ко Руп ник, у чи јој умет но сти се спа ја ју За пад и 
Ви зан ти ја, у ка то лич кој ка пе ли Над би ску пи је у Бе о гра ду је из ра
дио мо за ик са европ ским све ци ма, ме ђу ко ји ма су и Св. Ћи ри ло 
и Ме то ди је. Пре ви ше го ди на ми је по ве рио да га је срп ски пре ми
јер Зо ран Ђин ђић не по сред но пре сво је смр ти по звао да мо за и ци ма 
сим бо лич но да свој до при нос ле по ти и уз ви ше но сти но ве бе о град
ске цр кве – Хра ма Све тог Са ве.
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Мо ну мен тал ност срп ских и ма ке дон ских спо ме ни ка, као и 
ћи рил ски, а не са мо гла гољ ски ру ко пи си, сво јом есте ти ком и за го
нет но шћу на дах њи ва ли су и сло ве нач ке ли ков не умет ни ке, ме ђу 
ко ји ма и Ма ри ја Пре ге ља, чи ја се по ло ви на ства ра лач ке за о став
шти не да нас на ла зи у Ср би ји; на срп ске фре ске се у свом ра ду осла
њао и наш нај ве ћи ко ре о граф Пи но Мла кар, а Ко пи тар је лич но 
чу вао не ко ли ко древ них ру ко пи са ко ји се да нас на ла зе у На род ној 
и уни вер зи тет ској би бли о те ци у Љу бља ни. Сло вен ци су у по сле
рат ном пе ри о ду ути ца ли на ши ре ње са вре ме них гра фич ких ве шти
на; се ти мо се са мо ин тен зив не са рад ње Бо жи да ра Јак ца и Бо шка 
Ка ра но ви ћа, за јед но с њи хо вим сту ден ти ма, за тим срп ских сли
ка ра ко ји су сло ве нач ким умет ни ци ма би ли узор на ко ји су се 
угле да ли; би ло је то вре ме ка да су уза јам не ве зе и ме ђу соб но по
што ва ње би ли ве о ма ин тен зив ни. 

На ши кул тур ни кон так ти би ли су, углав ном, нај жи вљи у књи
жев но сти, ко ју смо уза јам но пре во ди ли и из у ча ва ли: у сло ве нач кој 
по е зи ји и по зо ри шним пред ста ва ма, не са мо код Ашкер ца не го и 
код Град ни ка и Под бев ше ка, сим бо лич но је ожи вео Ка ле мег дан, 
а у сло ве нач ку но ви ју по е зи ју су с ди вље њем ушли од је ци ар хео
ло шких ис ко пи на – скулп ту ра из Ле пен ског ви ра. Те сне су би ле 
и ве зе на ших по зо ри шта, око ко јих се Ма ти ца срп ска од са мог по
чет ка усрд но тру ди ла. По себ но се то од но си на из во ђе ња по пу лар
них Ну ши ће вих ко ме ди ја. Од сло ве нач ких му зи ча ра са Ср би јом 
је нај те шње био по ве зан Да во рин Јен ко. По зна то је ства ра лач ко 
при ја тељ ство из ме ђу Зоф ке Кве дро ве и Ди ми три ја Ту цо ви ћа, а у 
но ви је вре ме је за сло ве нач ки филм зна чај но ре жи сер ско де ло ва ње 
Жи во ји на Па вло ви ћа. По је ди ни срп ски пе сни ци су ра до по се ћи
ва ли сло ве нач ка ме ста; по се бан ку ри о зи тет у на шим од но си ма пред
ста вља Ан те на смр ти, ко ју је срп ски над ре а ли ста Мо ни де Бу ли 
на пи сао у Бо хи њу, а ње не де ло ве на сло вио по окол ним то по ни ми ма; 
до дао бих ов де и то да је срп ске над ре а ли сте ме ђу пр ви ма у Ју го
сла ви ји по зи тив но оце нио сло ве нач ки пе сник Ми ран Јарц. 

На кра ју бих се освр нуо и на не ке сво је лич не успо ме не: још 
из нај ра ни јег де тињ ства и на ше кућ не би бли о те ке жи во се се ћам 
осе ћај но на дах ну тих пе са ма Бран ка Ра ди че ви ћа и Град ни ко вих 
пре во да чи ка Јо ве Зма ја, из школ ских да на пам тим го сто ва ња срп
ских књи жев ни ка, а по себ но по се ту ср дач не и мар кант не Де сан ке 
Мак си мо вић; се ћам се ка ко је на те ра си ре сто ра на на Глав ном 
тр гу Но вог Ме ста се део Алек сан дар Ран ко вић, на ко га смо сви ми, 
Но во ме шта ни, би ли по но сни као на „на шег” до лењ ског зе та; из 
сту дент ских да на пам тим че ста пре да ва ња нај и стак ну ти јих срп
ских исто ри ча ра и ар хе о ло га ко ји су та ко ве ли ко ду шно ну ди ли мен
тор ство у ра ду над ма ги стар ским и док тор ским те за ма сло ве нач ким 
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ау то ри ма ко ји због свог обра зов ног про фи ла то ни су мо гли да оства
ре у свом за ви ча ју. Са да шњи ду го го ди шњи уред ник и глав ни се
кре тар Ма ти це сло ве нач ке, наш во де ћи пи сац ака де мик Дра го 
Јан чар, оста ће упам ћен на ју го сло вен ском про сто ру по сво јој ин
тер пре та ци ји Не чи сте кр ви срп ског пи сца Бо ре Стан ко ви ћа, о 
ко јем је пи сао и ус пре шно га пре во дио.

Сви ти кул тур ни кон так ти, ко је бих мо гао још ду го да на бра
јам, не сум њи во су нас обо га ти ли и оста ви ли дра го це ног тра га у 
на ма, без об зи ра на сва мо гу ћа дру га чи ја исто риј ска при ја тељ ства, 
тр ве ња и не су гла си це. Због то га же лим и у да на шњим окол но сти
ма, кад се ме ђу соб но по зна ва ње на ших је зи ка и кул ту ра, на жа лост, 
ма ње под ра зу ме ва не го што је то би ло не кад, да тру дом обе ју 
срод них Ма ти ца на ши кон так ти и да ље тра ју и ја ча ју на „мно га ја 
ље та”.*

Пре ве ла са сло ве нач ког 
Ка тја Јур шић Ху зјан

* По здрав ни го вор др Мил че ка Ко ме ља, та да шњег пред сед ни ка Ма ти це 
сло ве нач ке, при ли ком го сто ва ња пред став ни ка Ма ти це срп ске у Ма ти ци сло
ве нач кој у Љу бља ни, 4–5. но вем бра 2015. го ди не.




