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РА НИ ТО ДОР МА НОЈ ЛО ВИЋ

Фе ренц Не мет, У Ади је вом кру гу, прев. Ер на Зе ди, Град ска би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин” – За вод за кул ту ру вој во ђан ских Ма ђа ра, Зре ња нин –Сен та 2015

По сле чи та ња књи ге Фе рен ца Не ме та У Ади је вом кру гу, ко ја нам 
го во ри о три го ди не у жи во ту То до ра Ма ној ло ви ћа у Нађ ва ра ду (1907–
1910), би ће нам ја сни је Ма ној ло ви ће во пи та ње упу ће но Ти хо ми ру Осто
ји ћу – та да уред ни ку Ле то пи са Ма ти це срп ске – у пи сму од 31. ја ну а ра 
1914. го ди не. На и ме, Ма ној ло вић, ко ји је ус по ста вио са рад њу са Ле то
пи сом Ма ти це срп ске, пи та Осто ји ћа шта под ра зу ме ва под тим „на ше 
бе ле три стич ке ства ри”: да ли ми сли на срп ске пи сце, пре ча не, или ма ђар
ске пи сце?

Уз гред, на по ме ну то Ма ној ло ви ће во пи смо па жњу је скре нуо Ра
до ван По по вић у књи зи о То до ру Ма ној ло ви ћу Гра ђа нин све та – и ову 
књи гу Фе рен ца Не ме та мо же мо чи та ти као књи гу ко ја је пи са на у слич
ном кљу чу (до ку мент је у пр вом пла ну!), али ко ја се усред сре ди ла на ра ног 
Ма ној ло ви ћа – док је још Ти ва дар! (Има у ви ду Не мет чи та ву ства ра лач
ку би о гра фи ју на шег ју на ка; али га тај, ма ње ис тра же ни, пе ри од нај ви ше 
оку пи ра.) Јед но став но, у го ди на ма на ко је се кон цен три сао Фе ренц Не мет, 
То дор Ма ној ло вић иа ко пи ше и на не мач ком је зи ку, пот пу но при па да 
ма ђар ској књи жев но сти.

То дор Ма ној ло вић се на шао у Нађ ва ра ду, у је сен 1907. го ди не, да би 
по сле се дам го ди на не у спе шних сту ди ја у Бу дим пе шти – до вр шио сту
ди је пра ва. (У ме ђу вре ме ну је од слу жио и вој ни рок.) Као ни у Бу дим пе
шти, та ко ни у Нађ ва ра ду, Ма ној ло вић не по ка зу је ин те рес за сту ди је 
пра ва.

Ен дре Ади та да ни је у Нађ ва ра ду. У Нађ ва ра ду је ра дио као но ви
нар од ја ну а ра 1900. па све до ја ну а ра 1904. го ди не, ка да од ла зи у Па риз. 
А у вре ме док је Ма ној ло вић у Нађ ва ра ду, Ади је жи вео у Бу дим пе шти 
– уз по вре ме не од ла ске у Па риз. Ме ђу тим, у Нађ ва ра ду је оста вио ле по 
име, при ја те ље и по што ва о це ко ји не гу ју ње гов култ... И Ади оту да че
сто свра ћа у Нађ ва рад – „Па риз на оба ли Ке ре ша”.

Да кле, То дор Ма ној ло вић се пр во упо знао са Ади је вом по е зи јом 
– о то ме нам све до че ње го ви днев ни ци, пи са ни на не мач ком је зи ку – по том 
се упо знао са кул том Ен дреа Ади ја, па је тек он да упо знао са мог Ади ја!

У Нађ ва ра ду То дор Ма ној ло вић – већ од пр вог да на – ни је сам! (То 
да у Нађ ва ра ду ни кад ни је био сам је и не ко основ но осе ћа ње ко је се 
на ме ће по сле чи та ња ове књи ге.) Пи ше, цр та, мно го чи та (по не кад чи та 
за јед но са при ја те љи ма), по се ћу је из ло жбе и кон цер те, ре до ван је гост 
ка фа на и „за ве ре нич ких” се па реа, по чи ње да пре во ди Ади је ве пе сме на 
не мач ки је зик... Го то во ре дов но до че ку је ју тра... (Уз гред, је ди ни опи си 
у Днев ни ку су опи си ју та ра: „Пре ди ван, бле до плав, ми ри шља ви ју тар њи 
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ва здух ко ји шти па. Но ћас је па да ла ки ша. Све је све же”. Или: „Тму р но, 
ми ри сно ју тро. Ки ша. На кон ње ма ло осве же ње”.)

Али оно што је ва жно ре ћи, ти за ве ре нич ки се па реи, те тај не про
сто ри је у ко ји ма се оку пља ју мла ди пи сци, са мо су по при ште ли те рар
них пла но ва! Же ли се про ме на ли те ра ту ре – ни ка ко про ме на све та. 
Мла ди пи сци ра ту ју про тив кон зер ва тив не ли те ра ту ре и за ла жу се за 
де цен тра ли за ци ју кул тур ног жи во та. (Оно што је ин те ре сант но, ста ри 
их на па да ју у име од бра не „до мо ви не”, „мо ра ла”, „здра ве па ме ти”, „при
стој но сти”, а за њи хо ву ли те ра ту ру ка жу да је де струк тив на и про кле та. 
Тек са да нам по ста је ја сно због че га се Ма ној ло вић ни је оба зи рао на ли
те рар не на па де у Бе о гра ду по сле Пр вог свет ског ра та; јер, он је све то 
већ про шао у Нађ ва ра ду!) Ме ђу тим, то су го ди не ка да се пра ви рат, а не 
са мо ли те рар ни, већ слу ти. Анек си о на кри за и ца рин ски рат по тре са ју 
Евро пу, те је Ади, ко ји ви ше ви ди од тих без бри жних мла дих љу ди, ду
бо ко за бри нут. (Уз гред, Ади је био пот пу но на стра ни Ср ба и то је још 
ви ше збли жи ло ову дво ји цу ју на ка Не ме то ве књи ге. О Ни ко ли Па ши ћу, на 
при мер, Ади го во ри с по што ва њем, као о ве ли ком чо ве ку – док су ау стриј
ски и ма ђар ски ли сто ви, без из у зет ка, нај цр ње пи са ли о Па ши ћу!)

Али чо ве чан ство до та да ни је до жи ве ло ни је дан свет ски рат и пре
вла да ва уве ре ње да у мо дер ном све ту ра та ви ше не ће би ти, већ ће се сви 
не спо ра зу ми ре ша ва ти за зе ле ним сто лом.

А ти мла ди љу ди се де за ка фан ским сто ло ви ма, осни ва ју но ва удру
же ња, спре ма ју се за ве ли ка де ла, из да ју ан то ло ги је, ор га ни зу ју књи жев
не ма ти нее, пи ју, лум пу ју, не одва ја ју се јед ни од дру гих. Из ове пер спек
ти ве ла ко је ви дљи во да је тим мла дим љу ди ма нај ва жни је би ло – да су 
за јед но! Је сте ово књи га о Ади ју и То до ру Ма ној ло ви ћу; тач но је да су 
они у пр вом пла ну и да се сме њу ју као но си о ци глав не уло ге – али ако 
би смо из дво ји ли нај ва жни ји слој у овој књи зи, он да би то би ла хим на 
при ја тељ ству, хим на мла до сти (ко јој свет за пра во и је ди но при па да). Та 
ве за ност тих мла дих љу ди нај бо ље се ви ди по то ме што се те шко ра ста ју 
– тек ка да их ју тро при мо ра. (До ла зим у ис ку ше ње да још јед ном ци ти
рам опи се ју та ра из пе ра То до ра Ма ној ло ви ћа.)

Не ћу на во ди ти име на хол на по ва ца (Хол нап је удру же ње нађ ва рад
ских мла дих пи са ца на чи јем је че лу био Ади) – мно га од тих име на 
срп ским чи та о ци ма је два да ишта зна че (до бро је оту да што се на кра ју 
књи ге на ла зе основ ни би о граф ски по да ци уз ве ћи ну лич но сти ко је се у 
књи зи по ми њу, али ни је до бро што ма кар уред ни ци књи ге ни су до не ли 
и го ди ну ро ђе ња и смр ти Ве ре Пу тић, на при мер). Не ћу да кле на бра ја ти 
име на хол на по ва ца (Хол нап је на ма ђар ском „Су тра”), али же лим да 
до дам да се са не ки ма од хол на по ва ца Ма ној ло вић до пи си вао и ка сни је 
(исти на, не ре дов но – ма да не ће мо ис кљу чи ти ни ту мо гућ ност да су се 
не ка пи сма и из гу би ла), и да та пре пи ска, ко ју Не мет до но си на кра ју 
књи ге, бо ји ову књи гу не ком нео бич ном бо јом. Јер, ту је хим на при ја тељ
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ству до би ла јед ну опо ру бо ју. На и ме, све је тро шно, све про ла зи, све се 
оси па – а са да још је ди но та мла дост, то ус хи ће ње и по сто ја њем и ли те
ра ту ром, мо же да ста не у је дан спо менму зеј или не што слич но.

Нај ве ћи пе сник од свих хол на по ва ца је мр тав још од 1919. го ди не, а 
ње го ви при ја те љи и по кло ни ци по ку ша ва ју да са чу ва ју и ожи ве то вре ме.

То дор Ма ној ло вић је ра но чи тао Ади је ву по е зи ју. (Днев ни ци нам 
упра во о то ме све до че, ре кли смо то већ.) А Ади је пр ви ве ли ки пе сник 
ко јег је То дор Ма ној ло вић имао при ли ке да упо зна: упо зна ли су се 27. 
фе бру а ра 1908. го ди не. Већ при пр вом су сре ту по ста ју при ја те љи. Чи тао 
је Ма ној ло вић на том пр вом су сре ту сво је пре во де Ади је вих пе са ма на 
не мач ки је зик. (Тек ка сни је ће Ма ној ло вић пре во ди ти Ади ја на срп ски 
је зик.) Но, не са мо што је пре во дио Ади ја на не мач ки је зик већ се Ма ној
ло вић вр ло бр зо из бо рио за сво је ме сто у том књи жев ном кру гу; упра во 
он го во ри о по е зи ји хол на по ва ца. Пре ци зни је, уво ди пу бли ку у по е зи ју 
хол на по ва ца на јед ном књи жев ном ма ти неу.

Не ћу го во ри ти о нађ ва рад ским адре са ма То до ра Ма ној ло ви ћа. Али 
ћу по ме ну ти ка фе Ем ке, на ко ји му та ко ђе сти жу пи сма; а у том ка феу 
је и упо знао Ади ја. (Ем ке је скра ће ни ца за Удру же ње за кул ту ру Ма ђа ра 
у Тран сил ва ни ји – на шао сам тај по да так ван Не ме то ве књи ге.)

А не ко ли ко го ди на ка сни је, баш за хва љу ју ћи Ен дреу Ади ју, или 
Ан дри ји Ади ју, ка ко га је То дор Ма ној ло вић – не ви ше Ти ва дар – на зи
вао, наш ју нак ће ући у срп ску књи жев ност. На и ме, пр ви текст То до ра 
Ма ној ло ви ћа на срп ском је зи ку упра во је о Ади ју – об ја вио га је у Ле
то пи су Ма ти це срп ске.

И са да се по но во вра ћа мо Днев ни ци ма То до ра Ма ној ло ви ћа и при
чи да слу чај ност очи то не по сто ји. До ла зи мо до то га ко је је од срп ских 
пи са ца Ма ној ло вић је ди но чи тао у том нађ ва рад ском пе ри о ду. А нај ви ше 
чи та Ду чи ћа, пре во ди Зма ја, а по ми ње да је чи тао зби р ку пе са ма Вла ди
ми ра Ђор ђе ви ћа – ме ни у овом тре нут ку не по зна тог пи сца. (Ни Срп ски 
би о граф ски реч ник ми ни је по мо гао.)

И баш је Ду чић био по сред ник из ме ђу Ле то пи са Ма ти це срп ске 
и То до ра Ма ној ло ви ћа. Био је то леп ула зак То до ра Ма ној ло ви ћа у срп
ску књи жев ност. (Вра ти ли смо се та ко на по че так тек ста.) А он да, пре ко 
Кр фа, и ко нач но до ла зи у срп ску књи жев ност... Али та при ча је већ ис
при ча на. Као што је ис при ча на и при ча о Ду чи ћу и о то ме да онај ко ји је 
као мо то ис ти цао да је пред рат но оно од че га се ње го ва ге не ра ци ја де ли 
– о Ду чи ћу ни кад ни је пи сао као о пред рат ном пи сцу!

Ми ли вој НЕ НИН




