
Електронске изложбе 

Библиотеке Матице српске



Библиотека Матице српске приредила је 178

изложби у витринама. Од јануара 2011. године

изложбе се презентују у електронском облику, у

јавном каталогу Библиотеке.

Електронски каталози изложби трајно се

чувају на CD-у и доступни су у Библиотеци, а заједно

са штампаним каталозима досад постављених

изложби и на сајту www.bms.rs.



Изложбе БМС у 2023. години

(331) 9−29. јануар: Душан Матић (1898–1980) – 125 година од рођења

(332) 30. јануар ‒ 19. фебруар: Хиландар (1198‒2023) ‒ 825 година

(333) 20. фебруар – 12. март: Радоје Домановић (1873−1908) ‒ 150 година од рођења

(334) 13. март – 2. април: Милан Коњовић (1898‒1993) ‒ 125 година од рођења 

(335) 3–23. април: Атанасије Стојковић (1773‒1832) ‒ 250 година од рођења

(336) 24. април − 14. мај: Јубилеји штампаних србуља:

500 година Молитвеника горажданског (Горажде, 1523) 

460 година Триода цветног скадарског (Скадар, 1563)

(337) 15. мај – 4. јун: Надежда Петровић (1873−1915) – 150 година од рођења и Растко Петровић (1898‒1949) 

‒ 125 година од рођења

(338) 5–25. јун: Мића Поповић (1923–1996) ‒ 100 година од рођења

(339) 26. јун ‒ 16. јул: Михајло Марковић (1923–2010) – 100 година од рођења

(340) 17. јул – 6. август: Милка Ивић (1923–2011) ‒ 100 година од рођења

(341) 7–27. август:  Сретен Стојановић (1898‒1960) ‒ 125 година од рођења

(342) 28. август ‒ 17. септембар: Михаило Обреновић (1823−1868) – 200 година од рођења

(343) 18. септембар ‒ 8. октобар: Десанка Максимовић (1898‒1993) ‒ 125 година од рођења

(344) 9‒29. октобар: Антоније Исаковић (1923‒2002) ‒ 100 година од рођења

(345) 30. октобар ‒ 19. новембар: Шандор Петефи (1823‒1849) ‒ 200 година од рођења

(346) 20. новембар ‒ 10. децембар: Срби 1848 ‒ 175 година

(347) 11. децембар 2023 ‒ 8. јануар 2024: Федерико Гарсија Лорка (1898‒1936) ‒ 125 година од рођења



Библиотека Матице српске

Душан Матић

(1898–1980) 
Електронски каталог изложбе број 331

Нови Сад 

9−29. јануар 2023.



Библиотека Матице српске је на основу грађе из

својих збирки приредила изложбу поводом 125 година

од рођења српског писца Душана Матића.

Електронска изложба садржи попис изабраних

дела и литературе са сигнатурама.

Библиотека Матице српске 



Душан Матић

(1898–1980) 

Аутор: 

Снежана Николић

Скенирање, снимање и обрада фотографија

Софија Ђурђевић

Уредник 

Селимир Радуловић 



Душан Матић, познати српски песник, есејиста,

романописац, рођен је 31. августа 1898. године у

Ћуприји. Отац Мата био је чиновник, окружни благајник

и саветник финансија, те су се стално селили, по читавој

Србији, о чему је Матић оставио забелешке:

„Моји су Јагодинци по оцу Матеји, по мајци сам

Крушевљанин. Отац ми је био чиновник, окружни

благајник, саветник финансија и стално смо се селили из

једне окружне вароши у другу, по читавој Србији…

Родио сам се у Ћуприји, па је дошао Пирот, па Чачак,

Ниш, Шабац… Тада је такво време било.”

БМС II 513340



1917. године Матић је, заједно са Растком Петровићем,

који је такође преживео албанску голготу, као и Сретен

Марић, матурирао, а након тога је уписао студије

филозофије на Сорбони. Упознали су се са новим

таласом у француској књижевности, чији су

предводници били Андре Бретон, Пол Елијар, Луј

Арагон, Филип Супо, Тристан Цара…

БМС III 84552



П III 709

1920. године Матић се због болести вратио у Београд,

упознао је београдске писце Марка Ристића и Милана

Дединца, са којима је потом слушао предавања Богдана и

Павла Поповића. Исте те године Матић доноси у Београд

„надреалистички рецепт” за писање, који је претходне

године установио Андре Бретон.

1922. године покренут је часопис Путеви, у којем Матић

објављује своје песме и текстове.



1924. Матић је постао суплемент у Четвртој мушкој

гимназији у Београду када упознаје и младог,

амбициозног песника Монија де Булија, који о Матићу

оставља овакав запис:

„… У несрећни метод мојих читања Матић је унео неку

врсту педагошког реда, говорио ми је о Сорбони и

животу интелектуалца у Паризу, објашњавао Бергсона и

Пол Валерија. Упућивао ме је како да приђем литератури

од Валери Ларбоа до Гијома Аполинера, открио ми

значај – пресудан за читаву моју будућност –

надреализма и надреалистичке револуције.”

Исте године излази први број часописа Сведочанства, у

којем су српски модернисти и будући надреалисти

заједно објављивали своје текстове.

УК III 7608



БМС II 513340



1930. Крајем јануара у Београду објављен је

алманах Немогуће, око којег се формирала чувена

група писаца – надреалиста: Марко Ристић,

Душан Матић, Александар Вучо, Оскар Давичо,

Милан Дединац, Младен Димитријевић, Ване

Живадиновић-Бор, Ване Живадиновић-Ное,

Ђорђе Јовановић, Ђорђе Костић, Бранко

Миловановић, Коча Поповић, Петар Поповић и

Марко Ристић.

УК III 7608



УК III 7608 Колажи Душана Матића и Александра Вуча, 1930.

Колаж Душана Матића, Александра Вуча 

и Луле Вучо, 1930.



УК III 7608 ФГ III 271



1931. Матић се венчао са Јеленом (Јелом) Ристић,

кћерком професора Миодрага Ристића, директора

Четврте београдске гимназије.

БМС II 513340



Исте године излази први број 

гласила Надреализам данас и 

овде, најважнијег 

надреалистичког часописа, 

који је излазио у периоду 

1931–1932. године.

П III 827



БМС II 513340



1933. Из штампе излази књига песама Александра Вуча

Подвизи дружине „Пет петлића”, са предговором,

насловном страном, колажима и објашњењима Душана

Матића. У француском надреалистичком часопису Le

Surréalisme au service de la révolution (Надреализам у

служби револуције) излази Матићева песма „Мутан лов у

бистрој води”, у преводу Коче Поповића.

1935. Са Александром Вучом објављује социјалну поему

Марија Ручара. Књига је настала поводом суђења

црногорској радници Ружици Соукуп, удатој за Чеха.

Полиција је књигу забранила и уништила.

БМС I 16101



1941–1945. Други светски рат затиче га у Београду, где

је живео повучено, одбијајући сарадњу са квислинзима и

окупатором. Кратко време био је затворен у логору на

Бањици.

1952. У издању Просвете појављује се Матићева књига

чланака и есеја Један вид француске књижевности.

Крајем децембра примљен је у Комунистичку партију

Југославије.

БМС II 513340



Милан Дединац, Иво Андрић и Душан Матић шетају Калемегданом. Иза њих су Десанка Максимовић и Александар Вучо.

ФГ III 93



1954. У издању Просвете појављује се једна од најзначајнијих

Матићевих књига песама и текстова и једна од најутицајнијих

књига 50-их година – Багдала.

1956. Из штампе излази Матићева књига есеја Анина балска

хаљина, у издању Српске књижевне задруге.

1957. Објављује роман Коцка је бачена и добија награду

Удружења књижевника Србије.

1959. Матица српска у Новом Саду објављује књигу песама

Душана Матића Буђење материје након чега, годину дана касније,

добија Седмојулску награду СР Србије.

1961. Матица српска објављује Матићеву књигу чланака и есеја

На тапет дана. Захваљујући Матићевом заузимању, крушевачка

Багдала објављује у својој библиотеци Бретонов Манифест

надреализма (у преводу Леле Матић).

БМС II 513340



БМС III 84552Факсимил писма Душана Матића Драшку Ређепу.



Факсимил писма Душана Матића Драшку Ређепу. БМС III 84552



1963. На Стеријином позорју приказан је Матићев

драмолет Ружа ветрова, у извођењу Атељеа 212. Исте

године изабран је за члана Главног одбора Позорја.

1966. На свечаној седници Матице српске у Новом Саду

Матићу је уручена Змајева награда за целокупно

песничко дело. О Матићевој поезији говорио је Драшко

Ређеп.

Матица српска и Српска књижевна задруга у својој

библиотеци „Српска књижевност у сто књига” објављују

Изабране текстове Душана Матића.

На додели Змајеве награде у Матици српској 

CXCVI-44



БМС II 513340
БМС I 22941



„Ни живот, ни истина, ни поезија – све сам присније почињао да схватам – не налазе се никад

пред дилемом да их треба или провући кроз иглене уши једне једине уске и тескобне

концепције, ма колико иначе она била узвишена и пламена, или да буде предмет аљкаве и

прљаве брбљарије. Све ми се мање чинило да треба бирати, као да се ради о животу или о

смрти, између те игленоушне концепције поезије, и према томе и живота, и такозваних

„тричарија” живота. Између „немерљивих сила” живота и заноса и тих фамозних

„анзискарти” наше свакидашњице. Поезија сама и живот сам томе су ме свирепо учили. Ради

се пре о њиховом крвавом споју, магнету, трофазној струји: и то, и то, и то.”

Душан Матић



БМС II 513340



1968. Матићу је уручен Орден

заслуга за народ са златним венцем,

којим га је председник Републике

одликовао поводом 70-годишњице

живота.

1969. Из штампе излази Матићева

књига есеја Пропланак и ум, а

наредне године бива изабран за

редовног члана Српске академије

наука и уметности.

1975. У Паризу Бернар Ноел

објављује књигу Treize cases de

Journal о Душану Матићу. Добија

награду АВНОЈ, као „једна од

најистакнутијих личности наше

савремене књижевности”. БМС II 513340



1976. У Паризу, на

француском језику, у издању

Фата моргане излази

библиографско издање књиге-

есеја Бретон искоса, са

оригиналном графиком Хуан

Мироа, једног од највећих

савремених сликара.

1977. Нолит објављује

Матићеву књигу песама

Муњевити мир.

БМС II 513340



1980. Душан Матић је умро у 

82. години живота, дан уочи 

свог рођендана. У присуству 

истакнутих културних и јавних 

личности од Матића су се 

опростили Живорад 

Ковачевић, председник 

Скупштине града Београда, 

Иван В. Лалић, председник 

Удружења књижевника 

Србије, и Пеђа Милосављевић, 

у име Српске академије наука 

и уметности..

БМС II 513340



Легат – Спомен-соба Душана Матића у Народној библиотеци „Душан Матић”, у Ћуприји



ДЕЛА И ПРИЛОЗИ

(избор)



Р II 4102



БМС I 16101



БМС I 16101

Матићеви колажи из књиге Подвизи дружине „Пет Петлића”



БМС II 4699/1
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БМС III 413527 БМС III 441817



БМС II 522396



О ДУШАНУ МАТИЋУ 

РЕКЛИ СУ



„Наш надреалист Душан Матић има једну, додуше познију песму, која у наслову носи

надреалистички поклич: „Сломи све речи”! И ниједан наш надреалист није колико Душан

Матић тако помно и промишљено у дугоме свом песничкоме веку ломио речи и, знатно

више, померао и разглабао устаљене поретке у говорноме низу. Као марљиви часовничар,

Матић је стрпљиво расклапао и склапао речи, синтагме и реченице. Млади песник Матић,

понесен авангардним идејама, аналитички разлаже језичку материју, своју уметничку грађу

али у њој не налази и не активира оне информационе наслаге из којих се сва та материја и

састоји.”

Новица Петковић 



„Матић је, кажем, песник бдења. А бдење означава, представља, мислим да би најбоље

било рећи чини, спој песничке инспирације и филозофске луцидности који је за мене

највиша вредност Матићеве поезије, можда и највиша вредност поезије […] У основи

Матићеве поезије налази се једна филозофија, али не филозофија која се одева у

привлачно и шарено рухо песничких слика и метафора, већ филозофија која свој

најесенцијалнији израз налази у поезији. За мене, Матићева поезија је филозофија која тек

песничком сликом постаје конкретна, и поезија која се тек филозофијом ослобађа свега

сувишног.”

Јован Христић



„Матић је разређен, трепетљив, лелујав. Његово Ја нема у себи заснованости, нема

чврстине. И та сама његова чврстина као да је изван њега. Када ово Ја учествовања

проговори, оно иде по своју стварност изван себе, ка себи као неком Ти. Отуда

најзначајније песме овога песника (или најзначајнији његови стихови) написане су у

граматичком облику личне заменице другог лица једнине, реченицама којима се он обраћа

себи као том Ти које је изван њега али, парадоксално, у њему самом, као некаква

унутрашња спољашност или овострана оностраност, у непрестаним односима свакога

Ја и сваког Ти, као у некаквог незавршивој шаховској игри у којој нема ни победника ни

побеђеног.”

Радомир Константиновић



„Један од покретача и протагониста српског надреализма, Душан Матић је, без сумње, један од

најутицајнијих модерних српских песника и мислилаца. Није замислив ни један поглед на нашу

духовну и поетску мапу без присуства Матићеве искошене, неочекиване, парадоксалне

пројекције света, светлости и ноћи. Одиста, Матићево име и присуство деценијама већ јесу

синоними за модерну књижевну и филозофску мисао, за антологијске странице наше лирике,

нашег есеја и нашег романа.”

Драшко Ређеп



„Поетичке и мисаоне окоснице књижевности Душана Матића обилато су изрицане и

објашњаване њим самим, и у написима у којима преовлађује есејистички тон, и у лирским

остварењима, и у другим текстовима мешовите врсте – до жанровских омеђења, познато је,

овај писац није нимало држао. Матић се и са становишта данашњег књижевног поколења

исказује као доследни носилац једне књижевне доктрине која је одбијала да себе прихвати

као канонизовани стил, збир устаљених, освојених конвенција – покрет и мена били су

једина константа Матићевог поетичког опредељења.ˮ

Драган Хамовић



„Педесетих година, Матић је био најзрачнији симбол књижевног отварања. Данас схватам

колико је та филозофија отворености заиста Матићева, и колико она превазилази оквире

голог књижевног живота. Отвореност је прворазредна чињеница културе. Та отвореност у

Матића је вишеструка. Као млад човек Матић је прво за отворене облике филозофирања, за

интуицију и за прагматизам. Онда, негде између 1921. и 1922. настаје судбоносни Матићев

биографски скок. Од отворене филозофије он прелази ка отварању филозофије према другим

облицима живота, према акцији, према животу самом, према поезији. Матић – мислилац,

јесте културолошки акт отварања, сазнавања, луцидног свођења ствари. Матић – песник јесте

мисао која остварује свој идентитет у живљењу, у постојању, у језику тог постојања.”

Миодраг Павловић



„Матић није песник који за себе налази подстрек у језичком искуству народне књижевности;

он то свесно није и одлучно није. Он хоће поезију непосредну у исказивању мисаоности;

испитивању језика, а посебно врста речи у његовој поезији и у његовим есејима открило би да,

у језичком фонду нарочито, нема великих разлика између Матићеве поезије и његових есеја.

Избор речи је сродан, и међу овим речима, нашао би граматичар, преовлађују глаголи и

мислене именице. Покрет и мисао; акција и апстракција.”

Светлана Велмар-Јанковић


