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АЛЕШ ГА БРИЧ

МА ТИ ЦА СЛО ВЕ НАЧ КА – ЦР ТИ ЦЕ ИЗ  
ЊЕ НЕ ПРО ШЛО СТИ

Mатица сло ве нач ка би ла је осно ва на као по след ња од свих 
сло вен ских ма ти ца, а по твр ду за свој рад је до би ла 4. фе бру а ра 
1864 – што ра чу на мо као осни вач ки дан на ше га дру штва. Упра во 
смо про шле не де ље обе ле жи ли 155. го ди шњи цу ра да, ко ју смо 
про сла ви ли уз це ло днев ни кул тур ни про грам, док је при ред ба 
про те кла под ча сним по кро ви тељ ством пред сед ни ка Ре пу бли ке 
Сло ве ни је Бо ру та Па хо ра, ко ји је узео уче шћа при ли ком отва ра ња 
до га ђа ја и по здра вио уче сни ке.

У свом при ло гу не ми слим да ре ка пи ту ли рам чи та ву исто
ри ју Ма ти це, већ ћу се по дроб ни је по све ти ти са мо двaма ње ним 
раз до бљи ма, они ма ко ја су у исто риј ском пре гле ду Ма ти це сло
ве нач ке озна че на као два од три ње на злат на раз до бља. Као пр ви 
вр ху нац де ло ва ња обич но се озна ча ва раз до бље пред сед ни ко ва ња 
књи жев ног исто ри ча ра Фра на Лев ца (од 1893. до 1907. го ди не), 
ка да су књи ге Ма ти це сло ве нач ке из ла зи ле у ви со ким ти ра жи ма, 
из бор је био вр хун ски, би ле су уста но вље не но ве еди ци је, а Ма
ти ца је одр жа ва ла кон так те са срод ним уста но ва ма, с уни вер зи те
ти ма и ака де ми ја ма по Евро пи. Из ме ђу два свет ска ра та де ло ва ње 
Ма ти це као једнe од цен трал них та ча ка сло вен ства би ло је крај ње 
огра ни че но, ско ро оне мо гу ће но. Баш го ди ну да на пре по чет ка 
Пр вог свет ског ра та власт је из вр ши ла при ти сак на Ма ти цу сло
ве нач ку због об ја вљи ва ња књи ге Фра на Ма се ља Под лим бар ског 
Го спо дин Фра њо, у ко јој се кри тич ки са гле да ва ло де ло ва ње ау стриј
ске вој ске у оку пи ра ној Бо сни. То ком Дру гог свет ског ра та је њен 
рад био за мр знут, а го то во да је би ло уни ште но скри ве но де ло 
Сло ве ни ја ге о гра фа Ан то на Ме ли ка, ко је се у пет то мо ва по ја ви ло 
сре ди ном три де се тих го ди на. Већ сво јим име ном се су прот ста
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вља ло ка ко ју го сло вен ској иде о ло ги ји пр ве Ју го сла ви је, та ко и 
оку па ци о ним пла но ви ма о уни ште њу сло ве нач ког на ро да. У про
сто ри ја ма Ма ти це сло ве нач ке од ви јао се и пр ви пле нум кул тур них 
рад ни ка Осво бо дил не фрон те, да кле лич но сти из кул ту ре у по кре
ту от по ра. 

По сле ра та је Ма ти ца сло ве нач ка има ла те шко ће јер се ни је 
же ле ла при ла го ди ти по рат ним кул тур но по ли тич ким зах те ви ма 
и ње но је по сто ја ње све до по чет ка пе де се тих го ди на XX ве ка по но
во ви си ло o кон цу. До су штин ске про ме не до шло је по сле апри ла 
1950, ка да је пред сед ник по стао већ по ме ну ти ге о граф Ан тон Ме
лик, ко ји је ус пео да ускла ди ве чи те зах те ве Ма ти це сло ве нач ке 
за ау то ном ним де ло ва њем са зах те ви ма по рат них ко му ни стич ких 
вла сти, којe су желелe да и кул тур ну ак тив ност ста ве под сво ју кон
тро лу.

* * *

Ан тон Ме лик је у Ма ти ци сло ве нач кој ре а ли зо вао дру га чи ји 
тип по ли ти ке од оне ко ја се во ди ла у прет ход ном раз до бљу. У 
вре ме ње го вог ман да та уло га Ма ти це би ла је од ре ђе на у окви ру 
со ци ја ли стич ког дру штве ног си сте ма, иа ко се мо жда не ки од бор
ни ци с тим ни су сла га ли. У на ред ним го ди на ма су би ли ус по ста
вље ни рад ни кон так ти с оним над ле жним ор га ни ма ко ји су има ли 
од лу чу ју ћу уло гу на под руч ју кул ту ре. На ја ва во де ћих чла но ва 
Ма ти це сло ве нач ке и њи хо ва по се та ру ко во де ћим ор га ни ма у др жав
ној струк ту ри, што је прет ход не де це ни је зна чи ло не што из у зет но, 
пе де се тих го ди на је по ста ла са свим уо би ча је на.

Ма ти ца сло ве нач ка је 1953. го ди не на ја ви ла да се при бли жа
ва по че так из ла же ња но ве еди ци је – „Фи ло зоф ска би бли о те ка”. 
По ја сни ли су да је Mатица то на го ве сти ла већ 1940, али је због 
та да шњих окол но сти тај план био за су ста вљен. „Фи ло зоф ска би
бли о те ка” Ма ти це сло ве нач ке тре ба ло је да по ну ди пре све га увид 
у раз вој фи ло зоф ске ми сли, тј. исто риј ски по глед у фи ло зо фи ју, 
што зна чи да је би ло по треб но из да ти де ла кла си ка фи ло зоф ске 
ми сли, из нео је Бо жи дар Бор ко и на вео име на фи ло зо фа ко ји су 
из да ва ни у на ред ним го ди на ма.

„Фи ло зоф ска би бли о те ка” је би ла пр ва од три еди ци је ко је су 
по че ле да из ла зе у пе ри о ду Ме ли ко вог пред сед ни ко ва ња Ма ти цом 
сло ве нач ком. Бо жи дар Бор ко је био спре ман да пре у зме све оба
ве зе у ве зи с еди ци јом, али су ру ко во де ћи чла но ви Mатице би ли 
свесни да ће за из да ва ње де ла из та ко те мељ ног ху ма ни стич ког 
под руч ја сва ка ко би ти по треб но до да ти им при ма тур во де ћих идео
ло га. Упр кос стра ху по је ди на ца из Ма ти чи ног ру ко вод ства, по ли
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ти ча ри ни су оме та ли по че так из да ва ња но ве еди ци је и не ки њи
хо ви по ступ ци ни су мо гли да про ме не те мељ на усме ре ња и фи зио
но ми ју еди ци је, ко ја је по ста ла је дан од за штит них зна ко ва Ма ти це 
сло ве нач ке, јер та ква де ла, ко ја обич но ни су за ни мљи ва за ко мер ци
јал не из да вач ке ку ће, ове ве о ма те шко при хва та ју у свој про грам.

По сте пе на нор ма ли за ци ја де ло ва ња би ла је ви дљи ва у са мом 
по сло ва њу Ма ти це. На сед ни ца ма су све ви ше вре ме на по све ћи
ва ли из да вач кој по ли ти ци и пла ни ра њу по је ди них књи жев них 
еди ци ја, а све ма ње су се ба ви ли те мељ ним ег зи стен ци јал ним пи
та њи ма де ло ва ња дру штва. Про ме на за кон ских ака та за из да вач ку 
де лат ност до не ла је зна чај ну но вост, јер се отво ри ла мо гућ ност да се 
ме ђу при ма о це суб вен ци је за књи жев на из да ња рав но прав но са 
из да вач ким пред у зе ћи ма увр сти и Ма ти ца сло ве нач ка. Пред сед ник 
Ан тон Ме лик је у но вом управ ном си сте му био иза бран за пр во га 
пред сед ни ка сло ве нач ког Са ве та за кул ту ру и про све ту, што се 
без сум ње од ра зи ло и на уста но ву у ко јој је имао зна чај ну уло гу. 
Ипак, у пр вим ко ра ци ма се у ре до ви ма од бор ни ка Ма ти це мо гла 
осе ти ти из ве сна не ла год ност, јер је др жа ва де ље њем суб вен ци ја 
мо гла усло вља ва ти штам па ње ове или оне књи ге, док за не ке књи
ге ко је је Ма ти ца же ле ла да увр сти у про грам суб вен ци ја ни је би ла 
одо бре на.

Упр кос кри зним од но си ма на из да вач ком тр жи шту, оп шти 
збор Ма ти це сло ве нач ке, с ко јим су ра ди по ста вља ња на вла сти те 
но ге би ле из гу бље не две го ди не, био je одр жан 5. ју на 1953, те је 
пре о вла дао осе ћај олак ша ња, од јек нув ши у оп ти ми стич ком ду ху 
увођењe но ве, из но ва оса мо ста ље не по ли ти ке дру штва. Крај збо ра 
био је ис пра ћен апла у зом и са гла сно је по твр ђе на ли ста с Ме ли ком 
на че лу, чи ме је до ка за на по др шка члан ства иде ја ма ко је ина че 
ни су би ле из ве де не до кра ја, али су по твр ђи ва ле нео по зи ви крај 
ви ше го ди шње по тра ге за но вом сли ком дру штва. Њих је Ме лик 
у пред сед нич кој по ру ци за о кру жио у не ко ли ко та ча ка: „об но ва 
тра ди ци о нал ног ра да Ма ти це сло ве нач ке”, „пре во ди лач ка ак тив
ност из свет ских књи жев но сти” и „разрешењe про бле ма о ре ор га
ни за ци ји члан ства”. У за кључ ку је пак, освр ћу ћи се на из да вач ку 
кри зу, у оп ти ми стич ком то ну још до дао: „Да на шња не при јат на 
си ту а ци ја не мо же веч но да тра је, за то је твр до гла во по треб но пре
ва зи ћи све пре пре ке, јер се већ до са да по ка за ло да су се не ке књи ге 
баш до бро про да ва ле.”

Кри за из да вач ке де лат но сти је по сле за кон ских из ме на би ла 
ре ал ност с ко јом су се су о ча ва ли сви из да ва чи књи га у Сло ве ни
ји. Из да вач ке ку ће су се с тим про бле ми ма су о чи ле на раз ли чи те 
на чи не. До та да раз ма же на вођ ства др жав них пред у зе ћа су се по
сле про ме не за ко на по чет ком пе де се тих го ди на мо ра ла су о чи ти с 
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чи ње ни цом да не мо гу ви ше ра чу на ти на нео гра ни че ну по моћ из 
пред ра чу на, већ мо ра ју и са ми за су ка ти ру ка ве и обез бе ди ти но ве 
по слов не по те зе. Ру ко вод ство Ма ти це сло ве нач ке је у том по гле ду 
би ло чак у пред но сти. Оно што је до та да би ло цр пе но из по лу га 
др жав не по мо ћи, већ не ко ли ко го ди на је би ло по го ђе но тра же њем 
од го ва ра ју ћих про тив кри зних ме ра. Пла но ве за то шта учи ни ти 
за по нов но ја ча ње из да вач ке де лат но сти Ма ти ца је има ла већ при
пре мље не, за то се мо гло уо чи ти ви ше оп ти ми зма и ве ли ком бр зи
ном су ce ву кли про ми шље ни и од луч ни по те зи.

Го ди не 1954. ко нач но је био ре а ли зо ван ду го оче ки ва ни по
вра так из да ва њу ком пле та књи га за ре дов не на ру чи о це. Ти ме је 
Ма ти ца сло ве нач ка по твр ди ла по ло жај књи жев ног дру штва, чи ји 
је основ ни циљ да вер не чла но ве на гра ди вр хун ским де ли ма. „По
што ће це на књи га за чла но ве Ма ти це сло ве нач ке би ти сра змер но 
ни ска и би ће мо гу ће пла ћа ње на ра те, ње не књи ге ће на ру чи ти 
сва ки сло ве нач ки ин те лек ту а лац ко ји има скром на ме сеч на при
ма ња”, обе ћа но је из Ма ти чи ног вођ ства. Ка ко би се про ду би ли 
кон так ти са члан ством, 1954. го ди не је по чео да из ла зи Гла сник 
Ма ти це сло ве нач ке. Већ у пр вом бро ју чи та о ци су по зва ни да по
ста ну по ве ре ни ци и про на ла зе на ру чи о це за ре дов ни про грам 
Ма ти це. Они ма ко ји би про на шли де сет на ру чи ла ца ру ко вод ство 
Ма ти це је обе ћа ло бес пла тан при јем ње ног го ди шњег про гра ма. 
Об ја вљи ва ње ре кла ма на по след њим стра на ма Гла сни ка до каз jе 
да су од суб вен ци ја ло кал них вла сти за књи жев на из да ња ус пе ли 
да при до би ју и спон зо ре из при вре де. Гла сник се уга сио већ сле
де ће, 1955. го ди не. Ако раз ми сли мо о упут стви ма по ве ре ни ци ма 
и на ру чи о ци ма Ма ти це сло ве нач ке, ви де ће мо да је кон цепт тог 
ча со пи са био сли чан ча со пи су Књи га, ко ји је већ до но сио но во сти 
о ње ном ра ду. Под ва ја ње ни је би ло по треб но, а оба ве ште ња из 
Ма ти це, ко ја се на ве ли ка вра та вра ти ла у јав ни про стор, би ла су 
при сту пач на и без по себ ног дру штве ног ча со пи са.

Фи нан сиј ски по ло жај Ма ти це сло ве нач ке по чео се на гло по
бољ ша ва ти сре ди ном пе де се тих го ди на, што је омо гу ћа ва ло ши ре
ње књи жев не де лат но сти. Због по ве ћа ног оби ма ра да вођ ство ни је 
мо гло да упра вља це ло куп ном де лат но шћу, па су због то га уста
но вље ни од се ци за по је ди нач ну про бле ма ти ку. Да би се од се ци 
бр же ода зи ва ли иза зо ви ма, уко ли ко би по сто ја ла при ли ка за укљу
чи ва ње не ког до дат ног де ла у Ма ти чин књи жев ни про грам, њен 
је од бор ши рио гра ни це њи хо ве ау то но ми је. За до вољ ство ис ка за но 
на оп штем збо ру 18. ма ја 1956. го ди не по твр ди ло je да је Ма ти ца 
би ла успе шна у ре а ли за ци ји пла но ва из про те клих го ди на. Пред
сед ник Ан тон Ме лик је у увод ној ре чи по ја снио да је од бор на мер
но за др жао по зив збо ра „да се по ка жу пло до ви об но ве ре дов ног 
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Ма ти чи ног из да вач ког ра да”. Би ло је то очи то из свих из ве шта ја 
ко ји су од сли ка ва ли ква ли та тив ни скок дру штве них ак тив но сти 
по след њих го ди на.

Те шко ће с ко ји ма се Ма ти ца сло ве нач ка су о ча ва ла че тр де се тих 
го ди на XX ве ка би ле су до сре ди не пе де се тих укло ње не. Дру штве
ни од бор се мо гао вра ти ти основ ном по слан ству Ма ти це, из да ва њу 
вр хун ских на уч них и књи жев них де ла. И про бле ми с не до стат ком 
при ме ре них де ла оста ли су у про шло сти. Ако је нека пред ви ђе на 
књи га због објек тив них окол но сти ис па ла из про гра ма, мо гли су је 
за час на до ме сти ти дру гом. По нај ви ше про бле ма с по ли тич ким 
струк ту ра ма су у ру ко вод ству Ма ти це оче ки ва ли у ве зи са „Фи ло
зоф ском би бли о те ком”. Фи ло зоф ски од сек је пра тио од ре ђе не про
гра ме, али су иде о ло зи вла да ју ће пар ти је по ку ша ли да про дру у тај 
план с но вим пред ло зи ма, а при то ме ни су би ли нај у спе шни ји. Све 
то је „Фи ло зоф ску би бли о те ку” чу ва ло у окви ру пр во бит них пла
но ва за об ја вљи ва ње де ла ко ја код глав них из да вач ких ку ћа, на 
чи ји је рад власт има ла ве ћег упли ва, ни су до шла у пр ви план.

Кра јем пе де се тих су две ства ри „по ре ме ти ле” те ку ће де ло ва
ње Ма ти це сло ве нач ке. С јед не стра не је то би ла про бле ма ти ка 
са ме згра де Ма ти це, а с дру ге раз ми шља ње ка ко аде кват но про
сла ви ти до ла зе ћу сто го ди шњи цу дру штва. Згра да на (не ка да шњем 
и да на шњем) Кон гре сном тр гу, та да на зва ним Тр гом осло бо ђе ња, 
де ли ла је суд би ну ста нар ске по ли ти ке дру ге Ју го сла ви је, ко ја је 
у по рат ном пе ри о ду за по ста вља ла из град њу ста но ва, што је у лош 
по ло жај гур ну ло и оне ко ји су до та да бри жно упра вља ли сво јим 
до мо ви ма. У згра ди са ме Ма ти це дру штво је има ло са мо не ко ли
ко про сто ри ја, а ве ћи ном су у њи ма жи ве ли ста на ри, или су их 
из најм љи ва ле раз не уста но ве за сво је ак тив но сти. У је сен 1956. 
су мо ра ли, пре ма за кон ским про пи си ма, да уве ду и кућ ни са вет 
због ме ђу соб ног ускла ђи ва ња. По бољ шан ма те ри јал ни по ло жај 
Ма ти це био је ви дљив и у чи ње ни ци да је то ком 1956/7. и са ма 
уче ство ва ла у по пра вља њу згра де. То ком на ред них го ди на ра до ви 
су мо ра ли да се за у ста ве због но ве др жав не ин тер вен ци је о по ли
ти ци стам бе них од но са.

Та ква по ли ти ка до не ла је на ци о на ли за ци ју згра да и гра ђе вин
ских зе мљи шта ко ја се да ју у на јам. За кон је Са ве зна ју го сло вен ска 
скуп шти на при хва ти ла де цем бра 1958. ме ђу оним ка те го ри ја ма 
ко је би тре ба ло на ци о на ли зо ва ти, док су објек ти за ста но ва ње 
„би ли у вла сти ци вил но прав них осо ба, дру штве них ор га ни за ци ја 
и дру шта ва”. По ступ ке екс про при ја ци је су по сле при пре ме под за
кон ских ака та по че ли да спро во де 1959. го ди не. На спи сак обје ка та 
ко ји би би ли од у зе ти до та да шњим вла сни ци ма би ла је увр ште на 
и згра да Ма ти це сло ве нач ке; исто је ва жи ло и за имо ви ну Ма ти це 
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срп ске и Ма ти це хр ват ске. Вођ ства тих уста но ва, ко је су спа да ле 
ме ђу нај ста ри је кул тур не уста но ве на тлу Ју го сла ви је, по ве за ла 
су се и по ку ша ла да це ло ви то по стиг ну ре ви зи ју по ступ ка по сле 
ког би оста ле без не по крет не имо ви не. Де ле га ци је Ма тицâ је 30. 
ок то бра 1959. при мио Ро до љуб Чо ла ко вић, ко ји је у Са ве зној вла
ди био од го во ран за дру штве не ак тив но сти. Вођ ства Ма ти ца су 
пред ста ви ла сво је зах те ве. Ма ти ца сло ве нач ка је сво је ста во ве још 
ра ни је по сре до ва ла Са ве зном из вр шном са ве ту и у до пи су на ве ла 
да је за кон о де на ци о на ли за ци ји по го дио Ма ти цу сло ве нач ку, која 
би та ко из гу би ла згра ду у ко јој де лу је већ 80 го ди на, од 1879. го
ди не, а та ку по ви на омо гу ћи ла јој је да оства ри чвр сту осно ву за 
успе шно кул тур но, на уч но и про свет но по слан ство. Пред сед ник 
Ме лик и се кре тар До бро вољц су ис та кли да за кон о на ци о на ли за
ци ји до зво ља ва из у зе так по ко ме пред мет на ци о на ли за ци је ни су 
згра де, „ко је ор га ни за ци је од но сно дру штва ко ри сте за ак тив но сти 
због ко јих су осно ва не и ко је су од ре ђе не њи хо вим пра ви ли ма, 
ко је је по твр дио над ле жан ор ган”. За то су пред ло жи ли „да се од
лу ка о на ци о на ли за ци ји згра де по ни шти”. 

Исте ове ми сли је Ме лик по но вио и у раз го во ру с Чо ла ко ви
ћем, јер су реч до би ли нај пре пред став ни ци Ма ти це срп ске и Ма
ти це хр ват ске. Из за пи са Фран це та До бр о вољ ца мо гу ће је за кљу
чи ти да је од све три Ма ти це вођ ство Сло ве нач ке ма ти це има ло 
нај бо ље раз ра ђе ну ар гу мен та ци ју за од бра ну вла сти тих ста но ви
шта. Док је већ ра ни је у до пи су Ма ти це сло ве нач ке на ве де но ко ји 
члан за ко на би би ло мо гу ће упо тре би ти за од ре ђи ва ње из у зе ћа 
Ма ти чи не сво ји не из по сту па ка на ци о на ли за ци је, пред сед ник 
Ма ти це срп ске Ра до мир Ра дуј ко је до ма ћи на упи тао да ли уоп ште 
по сто ји мо гућ ност да се за све три Ма ти це на чи ни из у зе так. Пред
сед ник Ма ти це хр ват ске Јак ша Ра влић је на по ме ном да би у Хр ват
ској ме ре про тив јед ног од нај за слу жни јих на род них дру шта ва 
мо гле да иза зо ву ко мен та ре с на ци о нал ном про бле ма ти ком у раз
го вор унео и по ли тич ку про бле ма ти ку. То не мо же мо на ћи у ста
во ви ма Ма ти це сло ве нач ке, јер се ње но вођ ство по зи ва ло са мо на 
свој кул тур ни рад и по слан ство, а пред лог за од ре ђи ва ње из у зет ка 
био је уте ме љен на прав ном ис хо ди шту. 

Као што се че сто до га ђа у кон фрон та ци ја ма из ме ђу пред став
ни ка др жав не вла сти и кул тур них уста но ва, и у овом слу ча ју је 
по ли ти чар усме но обе ћао по др шку. Чо ла ко вић је пред став ни ци ма 
Ма ти це са ве то вао да на пр вом ни воу по сре ду ју код из вр шних 
са ве та сво јих ре пу бли ка и из ра зио на ду да ће се ствар по ње го вом 
ми шље њу по вољ но за кљу чи ти већ на том ни воу. Уко ли ко до то га не 
до ђе, зах тев би тре ба ло по сла ти са ве зној ко ми си ји за на ци о на ли
за ци ју, а ње му до ста ви ти ко пи ју. Фран це До бро вољц је на кра ју 
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за бе ле шке о том су сре ту за пи сао да се из раз го во ра с Чо ла ко ви ћем 
мо гло на слу ти ти „да са сим па ти јом пра ти на по ре ју го сло вен ских 
Ма ти ца и да је спре ман да им по мог не реч ју и са ве том”. И као што 
се че сто де ша ва у кон так ти ма из ме ђу др жав них вла сти и кул тур них 
уста но ва, ре ал ност је кре ну ла са свим дру гим пу тем од усме них 
обе ћа ња по ли ти ча ра. Вођ ство Ма ти це сло ве нач ке се по на ша ло у 
скла ду са Чо ла ко ви ће вим упу ти ма и по сре до ва ло код над ле жних 
љу бљан ских и сло ве нач ких вла сто др жа ца. Упр кос то ме, Ма ти ца 
је 6. ја ну а ра 1960. го ди не при ми ла ко нач ну од лу ку о на ци о на ли
за ци ји згра де без пра ва жал бе. Вођ ство Ма ти це се ни је пот пу но 
пре да ло и свој на пор је пре у сме ри ло у зах тев да у сво јим ру ка ма 
за др жи бар пра во упра вља ња згра дом.

Ма ти ца сло ве нач ка је по сте пе но у на ци о на ли зо ва ном про
сто ру, ко ји је по стао оп ште дру штве но вла сни штво, до би ја ла на 
рас по ла га ње ви ше про сто ра. При ли ком под но ше ња мол бе за од
го ва ра ју ће ста но ве до та да шњих ста на ра и њи хо ве ком пен за ци је 
у згра ди Ма ти це сло ве нач ке, у по моћ им је при те кла љу бљан ска 
град ска власт. Ка да су ис пра зни ли про сто ри је, усле ди ло је пре у
ре ђе ње пре ма пла ну ко ји згра да има и да нас. При зе мље су на ме
ни ли тр го вач кој де лат но сти, пр ви спрат за са лу, а дру ги за дру штве
ну упра ву. С адап та ци јом згра де се ка сни ло, јер је Ма ти ца сло ве нач
ка же ле ла да до че ка про сла ву сво је сто го ди шњи це у но во ме ру ху.

Про сла ву сто го ди шњи це по сто ја ња Ма ти ца сло ве нач ка је до
че ка ла пот пу но об но вље на, по сле де це ни је ве ли ких успе ха ко ји 
су у ње ној исто ри ји за пи са ни као дру го нај плод ни је раз до бље ње
но га де ло ва ња. За то су се ме ди ји уз про сла ву сто го ди шњи це, која 
је тра ја ла то ком де цем бра 1964, мно го ви ше ин те ре со ва ли за њен 
рад не го пре. У но ви на ма су иза шли број ни члан ци о ње ној про
шло сти, на од ли чан од зив су на и шли и за ту при ли ку при пре мље
ни збор ни ци Slo ven ska ma ti ca 1864–1964 и Bi bli o gra fi ja Slo ven ska 
ma ti ca 1864–1964, све ча не при ред бе је пра тио Ра дио Љу бља на, а 
по шта је из да ла по себ ну ме мо ри јал ну мар ку. Уз пра зно ва ње сто
го ди шњи це дру штво је иза бра ло свог пр вог по ча сног чла на по сле 
Дру гог свет ског ра та. И тим из бо ром је Ма ти ца сло ве нач ка по
твр ди ла сво ју укљу че ност у дру штве ни си стем, јер је та част при
па ла Јо си пу Бро зу Ти ту. Во ђа др жа ве се на том из бо ру за хва лио 
Ма ти ци и за њен ду го го ди шњи рад на кул тур ном под руч ју ју је 
на гра дио Ор де ном за слу ге за на род са злат ном зве здом.

* * *

По сле смр ти Ан то на Ме ли ка 1966. го ди не Ма ти ца сло ве нач ка 
је де ло ва ла пре ма уста ље ним обра сци ма, а ни је се при ла го ђа ва ла 
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но вим кул тур ним по тре ба ма ко је су зах те ва ле но ве ге не ра ци је, 
про ме не у окру же њу и на чи ну про во ђе ња сло бод ног вре ме на. Сре
ди ном се дам де се тих го ди на су због то га у вођ ству Ма ти це от по
че ли раз го во ри о то ме ка ко дру штве ну ак тив ност про ши ри ти и на 
дру га под руч ја, из ван из да вач ког.

До про ме на је про шло по сле оп штег збо ра де цем бра 1978, 
ка да је пред сед ни ко ва ње пре у зео исто ри чар Бо го Гра фе на у ер. С 
њим су до шле и све же иде је ко је су сле де ћих го ди на оса вре ме ни ле 
де ло ва ње Ма ти це сло ве нач ке. Сле де ће го ди не се у пред ста вља њу 
но вог про гра ма ис ти ца ло да се „ви ше ства ри зах те ва и од Ма ти це, 
да се опро сти од на чи на ра да ко ји је по себ но по след ње де це ни је 
био усме рен пре све га на књи жев не еди ци је и до пу ње на из да ња”. 
По што је у по след њем раз до бљу из да вач ка по ли ти ка би ла по ма ло 
сти хиј ска и пре ви ше усме ре на на књи жев ну и књи жев но и сто риј
ску сфе ру, убу ду ће би мо ра ли ви ше да се по бри ну за рав но мер ни ју 
за сту пље ност на уч них обла сти у Ма ти чи ним из да њи ма. „За то би 
тре ба ло”, оце нио је Гра фе на у ер, „да по је ди нач ни од бо ри при пре ме 
ду го роч не пла но ве де ло ва ња ко ји би пре ва зи ла зи ли оквир го ди не 
или две уна пред”. Пред ло жио је да „сек ци је тре ба да до би ју ви ше 
зна ча ја, ка ко при ду го роч ном про гра ми ра њу пу бли ка ци ја и бри зи 
за њи хо ву при пре му, та ко и за на уч не са стан ке, пре да ва ња и слич на 
оку пља ња у ве зи са отво ре ним пи та њи ма сво га под руч ја”.

Озбиљ ност пла ни ра них за ми сли је уско ро да ла и пр ве ре зул
та те. Ма ти ца сло ве нач ка је 22. ма ја 1980. при пре ми ла ин тер ди сци
пли нар но са ве то ва ње о пи та њи ма сло ве нач ке му зе о ло ги је, на коме 
је уче ство ва ло из ме ђу 50 и 60 уче сни ка из це ле Сло ве ни је. По сле 
увод них ре чи Бо га Гра фе на у е ра усле ди ли су при ло зи му зеј ских 
рад ни ка, а за тим и жи ва рас пра ва. Бр зо ода зи ва ње на ак ту ел на 
пи та ња Ма ти ца је по ка за ла и ти ме што је при ло ге и са жет ке рас пра
ве уско ро об ја ви ла у Гла сни ку Ма ти це сло ве нач ке. Исти сце на рио 
– по зив на са ве то ва ње с ре фе рен ти ма иза бра ним из ре до ва во де ћих 
струч ња ка за иза бра ну те ма ти ку, увод не ре чи пред сед ни ка Ма
ти це, број ни уче сни ци, жи ва рас пра ва и об ја вљи ва ње при ло га и 
рас пра ве – усле ди ли су већ 5. но вем бра исте го ди не, ка да је на под
сти цај при ро до слов не сек ци је ор га ни зо ван окру гли сто о на шем 
од но су пре ма при род ном на сле ђу. Ус пе си оба са ве то ва ња под ста
кли су пла ни ра ње но вих сим по зи ју ма и из Гра фе на у е ро вих ре чи 
на пр вом оп штем збо ру по сле ње го вог из бо ра у фе бру а ру 1981. 
би ло је очи глед но да је Ма ти ца сло ве нач ка пре у зе ла ини ци ја ти ву 
у ор га ни зо ва њу сим по зи ју ма о ак ту ел ним до га ђа ји ма и о ве ли ким 
сло ве нач ким кул тур ним фи гу ра ма.

Сре ди ном 1981. го ди не ру ко вод ство Ма ти це сло ве нач ке на
ја ви ло је да ће на је сен за по че ти са ор га ни за ци јом Ма ти чи них 
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ве че ри. Пре ма Гра фе на у е ро вим бе ле шка ма, то је ура ђе но „на ини
ци ја ти ву но вог се кре та ра, Дра га Јан ча ра”. Иде ја о по кре та њу Ма
ти чи них ве че ри по ка за ла се као пун по го дак. Пре да ва ња су би ла 
до бро по се ће на, на њи ма се по кре та ла жи ва ди ску си ја, а при ло зи 
из ла га ча би ли су об ја вљи ва ни у Гла сни ку Ма ти це сло ве нач ке. 
Пре да ва ња су се ти ца ла кул тур не про шло сти, што је ујед но био 
и њи хов цен трал ни фо кус, али су се не ка ба ви ла и са вре ме ном 
кул ту ром и ши ром дру штве ном ствар но шћу. Ма ти чи не ве че ри су 
се од 1983. по че ле одр жа ва ти и у Ма ри бо ру, где су та ко ђе на и шле 
на ши рок од зив пу бли ке. Страх да ће из ван Љу бља не би ти ма ње 
ин те ре со ва ња за ак тив но сти Ма ти це по ка зао се као неoправдан.

Те ме ко је су на ши ро ко за сно ва ним ди ску си ја ма отва ра ли 
чла но ви Ма ти це сло ве нач ке на пу шта ле су тра ди ци о нал не окви ре 
кул тур не про шло сти и сту пи ле су у сре ди ште ак ту ел них дру
штве них до га ђа ја. На ро чи то је бит но ме ђу тим ди ја ло зи ма из дво
ји ти са ста нак чла но ва 10. но вем бра 1983, на ко јем се рас пра вља ло 
о про бле ми ма школ ског си сте ма и та ко зва ним за јед нич ким про
грам ским је згри ма. Увод на из ла га ња би ла су та да из у зет но кри тич
на пре ма про свет ном екс пе ри мен ту зва ном „усме ре но обра зо ва
ње”, ко ји је осам де се тих био при ме њи ван у сло ве нач ким шко ла ма, 
као и пре ма за јед нич ким про грам ским је згри ма, по след њем по ку
ша ју стан дар ди за ци је обра зо ва ња на под руч ју це ле Ју го сла ви ја 
ко ји би, у слу ча ју да је био при ме њен, фа во ри зо вао при пад ни ке 
срп ско хр ват ског го вор ног под руч ја, а из школ ских пред ме та из
ба цио мно ге са др жа је ва жне за ја ча ње на ци о нал ног иден ти те та 
ма лих на ро да. У Сло ве ни ји су се о овим про свет ним про бле ми ма 
во ди ли број ни раз го во ри, a све ре ђи за го вор ни ци ова кве ре фор ме 
би ва ли су по ти сну ти у де фан зи ву. На ди ску си ји у Ма ти ци је, на
кон увод них ре чи, усле ди ла плод на рас пра ва. На кон то га је име
но ва на ко ми си ја ко ја је са др жа је из ла га ња и рас пра ве су ми ра ла у 
зва ни чан став Ма ти це сло ве нач ке, у ко јем се при ме ћи вао дух Бога 
Гра фе на у е ра, ко ји се про бле ми ма школ ске ре фор ме ба вио већ де
це ни ја ма и био из ра зи то кри ти чан пре ма опа да ју ћем ни воу обра зо
ва ња. Став Ма ти це је та ко гла сио: да по др жа ва за јед нич ки школ ски 
си стем у Ју го сла ви ји, али уз до да так да брат ство и је дин ство мо же 
ра сти са мо из на род не све сти сва ког на ро да. Бу ду ћи да су ди ску
си је та да би ле огра ни че не са мо на про блем дру штве ноху ма ни
стич ких пред ме та – на ко је је ина че и би ло нај ви ше при го во ра 
Сло ве на ца у раз го во ру о за јед нич ким про грам ским је згри ма – ру
ко вод ство Ма ти це сло ве нач ке од лу чи ло је да је јед на ко по треб но 
осве тли ти и ме сто при род нома те ма ти чих пред ме та у шко ла ма. 
Због то га је ма ја 1984. го ди не ор га ни зо ван окру гли сто о укљу че
но сти при род нома те ма тич ких пред ме та у усме ре но обра зо ва ње. 
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Ко ор га ни за тор је том при ли ком би ло При род њач ко дру штво Сло
ве ни је, ко је је ра ни је са Ма ти цом са ра ђи ва ло на ор га ни зо ва њу 
окру глог сто ла о ста њу и мо гућ но сти ма са на ци је Блед ског је зе ра. 
У кри тич ном та ла су пр ве по ло ви не осам де се тих го ди на, Ма ти ца 
сло ве нач ка ни је би ла уса мљен при мер у Сло ве ни ји. Вла да ју ћи 
Са вез ко му ни ста су о ча вао се са увек но вим иза зо ви ма ко је су пред 
њих по ста вља ле но ве ал тер на тив не ор га ни за ци је, омла дин ски 
ме ди ји, као и углед но Дру штво сло ве нач ких књи жев ни ка. Ипак, 
док су мно ге та кве кри ти ке би ле упу ћи ва не тек прин ци пи јел но, 
или су при вла чи ле па жњу сво јом про во ка тив но шћу, са оп ште ња 
и ста во ви Mатице те ме љи ли су се на вр хун ској ар гу мен та ци ји, 
ствар но сти и ја сној ви зи ји о то ме где тре ба тра жи ти из лаз из не
у год не по зи ци је.

Пред сед ник Бо го Гра фе на у ер је мар та 1983. го ди не но во сте
че ни јав ни углед оце нио као јед но од ве ћих до стиг ну ћа дру штве
ног де ло ва ња и на гла сио да су „ини ци ја ти ве, као и ге не ра циј ска 
удру жи ва ња но вог се кре та ра омо гу ћи ле ве ће ин те ре со ва ње ка ко 
РТВ Љу бља не, та ко и дру гих но вин ских ку ћа за на ша са оп ште ња и 
дру ге де лат но сти, због че га је Ма ти ца сло ве нач ка са да за сту пље
ни ја у сло ве нач кој јав но сти”. За до вољ ство вођ ства би ло је уто ли ко 
ве ће и због то га што је по ве ћа ње угле да ути ца ло и на „ве ћу про да ју 
књи га и обрт нов ца ко ји у то ме ле жи”. На пре да ва ња, ди ску си је и 
сим по зи ју ме Ма ти це сло ве нач ке до ла зи ли су и љу ди ко ји ра ни је 
ни су има ли ве зе са Ма ти цом. Број ни су се та ко и при дру жи ва ли, 
и Ма ти ца је зна чај но уве ћа ла сво је члан ство.

По раст про да је Ма ти чи них књи га био је омо гу ћен и од ре ђе
ним но ви на ма у из да вач кој де лат но сти. Те ме љи та, тра ди ци о нал
на усме ре ност пре ма зах тев ној на уч ној ли те ра ту ри и књи жев ним 
де ли ма, од но сно из да ва њу го ди шњег ком пле та за чла но ве, ни је 
се ме ња ла. Ма ти ца сло ве нач ка по ста ја ла је зна чај на уче сни ца у 
кри тич ком та ла су, у ко јем су по чет ком осам де се тих ин те лек ту
ал ци по че ли да отва ра ју но ве и до та да не фор мал но „за бра ње не” 
те ме. Књи жев на де ла су, уз тра ди ци о нал но до бро за сту пље на из
да ња из обла сти на ци о нал них на у ка – лин гви сти ке и исто ри о гра
фи је – по но во по че ла да до би ја ју на ва жно сти у про грам ској ше ми 
Ма ти це сло ве нач ке. Ве ли ка но ви на у Ма ти чи ној из да вач кој по
ли ти ци би ла је и у то ме што је ода би ром ау то ра и са рад њом са 
дру гим из да вач ким ку ћа ма про мо ви са ла је дин ствен сло ве нач ки 
кул тур ни про стор. Ви ше па жње по све ће но је и – у со ци ја ли зму 
за по ста вље ној – те ми ка то лич ке цр кве и хри шћан ства, од но сно 
ње ној уло зи у сло ве нач кој кул тур ној про шло сти. Нај ви ше је до 
из ра за то до шло у иде ји Ма ти чи ног исто риј ског од се ка о ор га ни
зо ва њу кон фе рен ци је о од но су из ме ђу цр кве и сло ве нач ке кул ту ре, 
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што је ка сни је би ло про спра ће но и штам па њем ис так ну тих збор
ни ка.

Као што се то че сто де ша ва у кул тур ној исто ри ји, од ли чан 
при јем код ши ре пу бли ке, жељ не но вих и за бра ње них са др жа ја, био 
је пра ћен ма ње оду ше вље ним ре ак ци ја ма из по ли тич ке сфе ре, 
ко ја је би ла на вик ну та да не по жељ но сти гу ра под те пих. Нај ре чи
ти ји при ме ри та квог не са гла сја из ме ђу оче ки ва ња чи та лач ке пу
бли ке и зва нич не по ли ти ке био је ро ман Бран ка Хоф ма на Noč do 
ju tra (Ноћ до ју тра), об ја вљен 1981. го ди не, а го ди ну да на ка сни је 
и књи га днев нич ке про зе Li sti na (Све до чан ство) Едвар да Коц бе ка. 
Оба де ла су бр зо рас про да та, а Хоф ма нов ро ман је већ 1984. по но во 
штам пан и увр штен у про грам Све та књи ге, на кон че га је пре ве
ден на не ко ли ко је зи ка. Бр зо су се рас про да ла и два из да ња из 
1984: ро ман U la bi rin tu (У ла ви рин ту) Бо ри са Па хо ра, сло ве нач ког 
пи сца из Ита ли је, и Коц бе ко ва књи га Peš če na ura (Пе шча ни сат), 
у ко јој су би ла об ја вље на ње го ва пи сма Па хо ру. По то њи је за хва
љу ју ћи Ма ти ци по стао јед на од цен трал них сло ве нач ких фи гу ра, 
и то на кон што је до бар део сво јих књи га мо рао об ја вљи ва ти у 
са ми зда ту, од но сно на кон што су ње го ве књи ге из да те у Тр сту сло
ве нач ке вла сти озна чи ле као не по жељ не. Не ка де ла су, чак и у вре
ме ну еко ном ске кри зе, то ли ко бр зо на ла зи ла свој пут до чи та ла ца 
да су из не на ђе ни Ма ти чи ни од бор ни ци с ра до шћу спре ма ли из
ве штај у ко јем је пи са ло да се про да ја је дин стве них при ме ра ка 
„про це њу је на око 600, што је из у зет но ви со ка број ка за ма ње од 
ме сец да на од об ја вљи ва ња”. Спо зна ја да се и зах тев ни јом ли те
ра ту ром мо же оства ри ти про фит по мо гла je при од лу ци да вре ди 
по но во штам па ти де ла из ра ни јих де це ни ја ко ја су би ла рас про
да та, али ко ја је чи та лач ка пу бли ка и да ље по тра жи ва ла. Ме ђу тим 
де ли ма би ло је мно го на сло ва из „Фи ло зоф ске би бли о те ке”. Тај про
грам је сто га био осве жен, и 1983. го ди не на ја вље но је из да ва ње 
но ве еди ци је „Словеначкa фи ло зоф ска ми сао”.

Ру ко вод ство Ма ти це сло ве нач ке одр жа ва ло је ко рек тан од нос 
са вла сти ма, али ни је би ло спрем но да сле ди све њи хо ве смер ни це. 
Због то га је до ла зи ло до крат ких спо је ва из ме ђу ру ко вод ства Ма
ти це сло ве нач ке и вла сти, што се на ро чи то ви де ло на при ме ру Хоф
ма но вог ро ма на Ноћ до ју тра. У том де лу ау тор се ба вио суд би ном 
та ко зва них „ин фор мби ро ва ца”, од но сно не чо веч ним по сту па њем 
ко му ни стич ких вла сти са они ма ко ји су по сле спо ра из ме ђу Ју го
сла ви је и Со вјет ског Са ве за би ли озна че ни као Ста љи но ве при
ста ли це, и ко ји су због то га би ли за тва ра ни и изо ло ва ни у кон цен
тра ци о ном ло го ру на Го лом ото ку. Већ од штам па на Хоф ма но ва 
књи га је но вем бра 1975, пре по ве зи ва ња, би ла укло ње на из штам
па ри је и та ко до по ла за вр ше на че ка ла рас плет сво је суд би не. По сле 
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му ко трп них пре го во ра, Хоф ма нов ро ман је нaкон не ко ли ко го ди
на, ка ко је то сли ко ви то опи сао Бо го Гра фе на у ер, „успе шно осло
бо ђен ’из за тво ра’.” До то га је до шло за хва љу ју ћи од луч ним ко
ра ци ма Ма ти це сло ве нач ке, ко ја се у је се њим ме се ци ма 1979. за
ла га ла за об ја вљи ва ње књи ге у пре го во ри ма са Со ци ја ли стич ким 
са ве зом рад ног на ро да Сло ве ни је, пре ци зни је са ње го вим пред
сед ни ком Ми тјом Ри би чи чем.

Књи ге ко је су ру ши ле та буе, од но сно књи ге ко је су у сло ве нач
ки кул тур ни про стор као рав но прав не уво ди ле че сто за по ста вље
не ау то ре из сло ве нач ке ди ја спо ре и хри шћан ске ко ре не кул тур не 
про шло сти, на и ла зи ле су на по зи тив не ре ак ци је кри ти ке и чи та
ла ца. Ме ђу тим, та кве но во сти исто вре ме но су уз не ми ра ва ле од ре
ђе не по ли ти ча ре на вла сти, ко ји у до ба јед но пар тиј ског по ли тич
ког мо но по ла ни су би ли на вик ну ти на то да на кул тур ној сце ни 
рав но прав но уче ству ју и оне иде је ко је ни су би ле по њи хо вом 
уку су. У ме ди ји ма су об ја вљи ва не оштре ре чи на ра чун не ких из
да ња Ма ти це сло ве нач ке, по пут Vr ta bo gov (Вр та бо го ва) Алој за 
Ре бу ле, об ја вље ног 1986. Бо го Гра фе на у ер је на сво ју ру ку од лу чио 
да не ре а гу је јав но на кри ти ке, „јер ни је же лео да јав ном по ле ми
ком иза зо ве по тен ци јал не про бле ме Ма ти ци”. Пред сед ни ку Со
ци ја ли стич ког са ве за рад ног на ро да Сло ве ни је Ми тји Ри би чи чу 
сто га је би ло по сла то лич но пи смо у ко јем је Гра фе на у ер, у за ње га 
ти пич ном кри тич ном и про ниц љи вом то ну и уз по зна ва ње ши ре 
те ма ти ке, ар гу мен то ва но од био на пад на књи гу Алој за Ре бу ле. 
Чи ње ни цу да је књи гу штам па ну у 2.000 при ме ра ка Ри би чич на пао 
у ча со пи су Де ло, чи ји је ти раж из но сио при бли жно 100.000 при ме
ра ка, Гра фе на у ер је ша љи во опи сао као „га ђа ње му ве то пом”.

Та буи су сре ди ном осам де се тих го ди на XX ве ка па да ли као 
до ми не. Ме ђу тим, уве ћан обим про да је и ве ли ко ин те ре со ва ње 
ши ре јав но сти за де ло ва ње Ма ти це сло ве нач ке ни су би ли до вољ ни 
за ра дост ње ног ру ко вод ства. У еко ном ској кри зи у ко ју је Ју го сла
ви ја ду бо ко за па ла не по сред но пред рас пад, уо би ча јен је био слу
чај да су по ли ти ча ри – ко ји су са ми би ли крив ци за ка та стро фа лан 
по ло жај дру штва у це ли ни – усме ра ва ли то ко ве нов ца из свих 
дру штве них под си сте ма у ре ша ва ње на го ми ла них еко ном ских 
про бле ма. Бо го Гра фе на у ер је на ге не рал ној скуп шти ни мар та 1988. 
за кљу чио свој пред сед нич ки ман дат у Ма ти ци сло ве нач кој, ко ји 
је са свим оправ да но оце њен као тре ћи вр ху нац у ње ном де ло ва њу. 

Да је Ма ти ца за и ста ис ту пи ла из окви ра уско гру де кул тур не 
ин сти ту ци је ко ја мир но уре ђу је зах тев на књи жев на де ла за ужи 
круг иза бра не пу бли ке по ка зао је смер ко јим је по шла на Ге не рал
ној скуп шти ни, на ко јој је до та да шњи пред сед ник Гра фе на у ер 
при вео свој ман дат кра ју. По ред уо би ча је них дру штве них пи та ња 
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о ко ји ма се, у скла ду са Ста ту том, ре дов но рас пра вља ло на Ге не
рал ној скуп шти ни, чла но ви Ма ти це сло ве нач ке овом при ли ком 
су ди ску то ва ли и о нај зна чај ни јем по ли тич ком до га ђа ју у др жа ви 
– пред ло гу ње них устав них ре фор ми. Усво је но је и по том об ја вље
но Са оп ште ње Ма ти це сло ве нач ке о про ме ни Уста ва. Упр кос то
ме што се за да ци Ма ти це сло ве нач ке као „’књи жев не, кул тур не и 
на уч не уста но ве’ ни су до ти ца ли не по сред ног по ли тич ког жи во та”, 
ка ко је пи са ло у уво ду, „осе ћа мо се ду жним да се за у зме мо за ова 
пи та ња ко ја су од нај о снов ни јег зна ча ја”, ста ја ло је у Са оп ште њу. 
Пред ло же ни устав ни аманд ма ни ни су, пре ма ми шље њу пот пи
сни ка Са оп ште ња Ма ти це сло ве нач ке, во ди ли до ре ше ња на го ми
ла них про бле ма у Ју го сла ви ји, не го су се из ме ђу цен тра ли стич ких 
и фе де ра ли стич ких прин ци па од лу чи ва ли за оне пр ве. Ау то ри ма 
Са оп ште ња су у устав ним ре фор ма ма не до ста ја ла не ка фун да мен
тал на пи та ња „ко ја су из вор на ше кри зе”. На пр вом ме сту је би ла 
де мо кра ти за ци ја жи во та и „од ре ђи ва ње кан ди да та за но си о це 
вла сти од до ле, од на ро да, а не од го ре, од ра зних ко ми си ја ко је 
ни ко ме ни су од го ва ра ле”. То је би ло мо гу ће „оства ри ти са мо вра
ћа њем не по сред них из бо ра као нај о снов ни је од ли ке чо ве ко вих 
по ли тич ких пра ва”.

На ла зе ћи да су пред ло же не устав не ре фор ме бе сми сле не и 
да не во де оства ри ва њу основ них људ ских пра ва и те мељ них кул
тур них по тре ба сло ве нач ког на ро да, Ма ти ца сло ве нач ка је на ста
ви ла и на до гра ди ла сво ју по ли ти ку ко ју је во ди ла већ де це ни ја ма. 
У про мен љи вим по ли тич ким окол но сти ма 20. ве ка, Ма ти ца је 
успе шно про на ла зи ла на чи не да сло ве нач ким чи та о ци ма обез бе ди 
што ква ли тет ни ја књи жев на и на уч на де ла. Сво ју ми си ју је по ку
ша ла да спро во ди у раз ли чи тим по ли тич ким си сте ми ма и др жав
ним окви ри ма, тра жи ла је mo dus vi ven di са раз ли чи тим вла сти ма 
и вла да ри ма, а при то ме је за др жа ла пра во да ја сно и јав но из ра зи 
сво је ста во ве, и да има по след њу реч у од лу ка ма ко је су се ти ца ле 
ње ног де ло ва ња.

* * *

На кон на ста вље них про ме на за ко но дав ства у са мо стал ној 
Сло ве ни ји, Ма ти ца сло ве нач ка по но во се на шла у не за вид ном 
по ло жа ју, бу ду ћи да но ва за кон ска ре гу ла ти ва о ра ду ове уста но
ве ни је у об зир узе ла спе ци фич но сти јед не та ко фун да мен тал но 
тра ди ци о нал не ин сти ту ци је. Пре пет го ди на, ру ко вод ство Ма ти це 
сло ве нач ке је про сла ву сво је сто пе де се то го ди шњи це ис ко ри сти ло 
ка ко би сло ве нач ку ад ми ни стра ци ју упо зо ри ло на ово, и у то ме је 
би ло успе шно. Над ле жна ми ни стар ства, Вла да, као и ува же ни 
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по кро ви тељ про сла ве ју би ле ја, пред сед ник Ре пу бли ке Сло ве ни је, 
има ли су слу ха и ис ка за ли су сво ју по др шку. На рав но, би ло је по
треб но пре ва зи ћи још не ко ли ко би ро крат ских пре пре ка, али је 
из гла са ва ње За ко на о Ма ти ци сло ве нач кој у Др жав ном са бо ру 
но вем бра 2017. по ка за ло да се Сло вен ке и Сло вен ци, упр кос свим 
раз ли ка ма, увек мо гу сло жи ти око од ре ђе них та ча ка. Јед на од њих 
очи глед но је би ла пре по зна ва ње зна ча ја Ма ти це сло ве нач ке, бу
ду ћи да ни је уо би ча је но да нај ви ши сло ве нач ки за ко но дав ни ор ган 
јед но гла сно до не се не ки за кон. По сла ни ци раз ли чи тих ми шље ња 
и ста во ва за јед нич ки су за кљу чи ли да се Ма ти ци сло ве нач кој из 
др жав ног бу џе та мо ра га ран то ва ти оно ли ко сред ста ва ко ли ко ће 
омо гу ћи ти рад уста но ве, ко ја је би ла при сут на у ве ћи ни исто риј
ских, зна чај них од лу ка о раз во ју сло ве нач ке кул ту ре.

Го ди не 2018. Ма ти ца сло ве нач ка је, у скла ду са За ко ном о Ма
ти ци сло ве нач кој, сту пи ла у но ву еру свог де ло ва ња, ко ја јој са да 
омо гу ћа ва ста бил ни ји рад не го што је то био слу чај пре не ко ли ко 
го ди на. Ово је на рав но са мо те мељ на ко јем ће на ста ви ти свој рад 
за цр тан од са мог осни ва ња – да, по пут пче ле у ко шни ци, у ри зни цу 
на род ног кул тур ног бо га ства уно си нај ду хов ни је, нај пле ме ни ти је 
и нај трај ни је од свог на ро да.*

Пре ве ли са сло ве нач ког 
Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић и Ми лош Јо цић

* Пре да ва ње одр жа но у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, при ли ком пред ста
вља ња Ма ти це сло ве нач ке, у Но вом Са ду, 13. фе бру а ра 2019. го ди не.




