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Е С Е Ј И

РА ДА СТА НА РЕ ВИЋ

НО ВА СЕ РИ ЈА „НЕ ВЕ НА” – КУЛ ТУР НОГ,  
КЊИ ЖЕВ НОГ И УМЈЕТ НИЧ КОГ ГЛА СИ ЛА  

ИЗ БУ ДИМ ПЕ ШТЕ

Срп ска штам па у Ма ђар ској има ду гу тра ди ци ју. Упу ће ни1 
ис ти чу да су упра во ту, у сје вер ној ди ја спо ри, Ср би по кре ну ли 
сво је пр ве но ви не. Де си ло се то о зна ме ни том ју би ле ју, на сто го
ди шњи цу Ве ли ке се о бе под па три јар хом Ар се ни јем Чар но је ви ћем, 
а сам пр ве нац, штам пан у Бе чу 1791, звао се Серб ски ја по све днев
ни ја но ви ни. 

На ред них де це ни ја из ла зи у Бе чу и Пе шти ви ше ли сто ва, али 
се и га се, та ко да је кон ти ну и тет са пр во бит ним срп ским но ви на ма 
оства рен тек упор ним за ла га њем Те о до ра Па вло ви ћа,2 под чи јим 
уред ни штвом се у Пе шти, по чев од 1838, об ја вљу ју, опет, два пу та 
не дјељ но, Серб ске на род не но ви не. 

 Жи вот ова кве ак ту ел не, днев но по ли тич ке срп ске штам пе у 
Ма ђар ској по сто ји, у но вом ви ду, и у про ми је ње ним по ли тич ким 
окол но сти ма, и у дру гој по ло ви ни 20. ви је ка. Та ко се, пре ко Де мо
крат ског са ве за Ју жних Сло ве на (ДСЈС), све до ње го вог уки да ња 
1990. го ди не, у Бу дим пе шти по ја вљу је гла си ло Ср ба, Хр ва та и 

1 О исто ри ји срп ских но ви на у Ма ђар ској по гле да ти: Ва си ли је Ђ. Кре стић, 
Исто ри ја срп ске штам пе у Угар ској 1791–1914, Но ви Сад 1980; Пе тар Ми ло ше
вић, „’Срп ске на род не но ви не’ да нас и не кад”, у: Да нас, ју че, пре кју че, Бу дим
пе шта 2008; Дра го мир Дуј мов, „За бо ра вље ни срп ски ли сто ви у Бу дим пе шти 
(1866–1914), дво је зич но срп скома ђар ско из да ње, Бу дим пе шта 2007 (на во ди мо 
пре ма при ка зу ове књи ге ко ји је на пи сао Пре драг Сте па но вић у Не ве ну за 2009. 
го ди ну, 11). О исто ри ји ра ни јег Не ве на по гле да ти ин тер вју Пе тра Ми ло ше ви ћа 
са Сто ја ном Ву ји чи ћем, зи ма 1985/86, под на сло вом „’Не вен’ – кон ти ну и тет 
пи са не ре чи”, ко ји је као фак си мил пре ни јет у Не ве ну за 2003. го ди ну, 11.

2 Те о дор Па вло вић, прав ник и но ви нар, пр ви фор мал но иза бра ни се кре
тар Ма ти це срп ске, ко ја је осно ва на у Пе шти 1826. го ди не.
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Сло ве на ца срод ног име на: На род не но ви не, чи ји је по сљед њи уред
ник био Мар ко Мар ко вић.

Те На род не но ви не су ујед но би ле ма тич ни лист Не ве на. Не
вен је осно ван 1982. на по зив глав ног уред ни ка Мар ка Мар ко ви ћа, 
ко ји је ујед но био и од го вор ни уред ник овог гла си ла по себ не на мје
не. Бу ду ћи да је био усмје рен на кул ту ру, књи жев ност и умјет ност, 
а не на днев ну по ли ти ку, при род но је што је пред сјед ник уре ђи
вач ког од бо ра Не ве на по стао во де ћи пје сник сје вер не ди ја спо ре, 
Сто јан Ву ји чић. 

Као при лог На род них но ви на за књи жев ност и кул ту ру Не вен 
од 1982. до 1988. из ла зи по вре ме но, а ње гов уре ђи вач ки од бор по ред 
по ме ну тих чла но ва чи не још Ми јо Ка ра гић, Пе тар Ми ло ше вић, 
Пре драг Сте па но вић и Ђу ро Шар кић. 

По уки да њу Де мо крат ског са ве за Ју жних Сло ве на пре ста ју да 
из ла зе и На род не но ви не, па Ср би у Ма ђар ској по но во ожи вља ва
ју, и то на ва жну двје ста го ди шњи цу – 1991, тра ди ци ју пр во бит них 
срп ских на род них но ви на, као што ће ка сни је под кро вом тих 
сво јих но ви на из но ва по кре ну ти и но ву се ри ју Не ве на. 

Из да вач Срп ских на род них но ви на, ко је са тим име ном из ла зе 
у Бу дим пе шти од 1991. до 2009, по ста је Срп ски де мо крат ски са вез, 
глав ни уред ник је до 1999. Пе тар Ми ло ше вић, а на кон ње га Ми лан 
Сте па нов. Од 2009. тра ди ци о нал не но ви не, са тра ди ци о нал ним 
за гла вљем и ру бри ка ма, за мје њу је но ви лист, до бив ши и дру го име: 
Срп ске не дељ не но ви не. Из да вач је Са мо у пра ва Ср ба у Ма ђар ској, 
док је глав ни и од го вор ни уред ник Дра ган Ја ко вље вић.

По што су се, да кле, де ве де се тих го ди на 20. ви је ка рас па ле 
за јед нич ке ју жно сло вен ске ор га ни за ци је, та мо шњи Ср би су се 
пре стро ји ли, те је и у обла сти кул ту ре ство ре на мо гућ ност да се 
по кре не но ва се ри ја Не ве на. По чи ње он сим бо лич но да из ла зи 2003, 
тач но на два де се то го ди шњи цу по кре та ња исто и ме ног прет ход ног 
ли ста чи јим уре ђи вач ким од бо ром је у оно ври је ме пред сје да вао 
Сто јан Ву ји чић. И упра во у ду ху Сто ја на Ву ји чи ћа, а за раз ли ку 
од Срп ских не дељ них но ви на, но ви Не вен ни је ми је њао ни име, ни 
за гла вље, не го их је, на про тив, до сљед но са чу вао. Тим пу тем су 
чла но ви уред ни штва но ве се ри је Не ве на, Пе тар Ми ло ше вић, Ми
лан Сте па нов и Пре драг Сте па но вић, ис та кли свој про грам: да у 
сва ком по гле ду, упор но и ис трај но, одр жа ва ју тра ди ци ју, од но сно 
кон ти ну и тет дра го цје не, ви ше вје ков не срп ске кул ту ре, књи жев
но сти и умјет но сти у Ма ђар ској. Иде ја за по кре та ње но ве се ри је 
ли ста је по те кла од јед не по себ не – у тој обла сти, по ка за ће се, 
те мељ не – на ци о нал не ин сти ту ци је, осно ва не 1988. у Бу дим пе шти, 
а то је За ду жби на Ја ко ва Иг ња то ви ћа.
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У исто ври је ме, 2003, би ла је пр ва го ди шњи ца смр ти Сто ја на 
Ву ји чи ћа. Он је, уо ста лом, био за слу жан и за осни ва ње За ду жби
не,3 ко ја је са пре стан ком из ла же ња прет ход ног ју жно сло вен ског 
Не ве на по ста ла но ви осло нац за да љу кул тур нокњи жев ну и умјет
нич ку дје лат ност ње го вих са рад ни ка а за тим и на сљед ни ка. Сто
га је пр ви број но ве се ри је Не ве на ско ро у цје ло сти ње му по све ћен, 
али је пре ко ње га по све ћен и исто ри ји са мог ли ста. Јер – на слов на 
стра на но вог, мај ског Не ве на из 2003. до но си на слов ну стра ну 
сво је вре ме ног Не ве на из ма ја 1984. го ди не (опет сим бо ли ка: Сто
јан Ву ји чић је ро ђен 15. ма ја 1933), ко ја пак до но си на слов ну стра ну 
јед ног мно го, мно го ста ри јег Не ве на, штам па ног 1884. у Ба ји, ко ји 
је уре ђи вао Бу ње вац Ми јо Ман дић у Каћ ма ру. 

Ду бо ко се же пам ће ње сје вер ног ра си ја ња! Да би се оно ис по
љи ло, при ми је ње на је у но вом Не ве ну, ка ко ви ди мо, јед на ком плек
сна умјет нич ка фор ма – фор ма окви ра. Иде се пу тем на слов не 
стра не из јед ног у дру ги и у тре ћи, нај ста ри ји оквир. Да ле ка про
шлост пре сли ка ва се на са да шњост, а ова по ста је пу то каз за бу ду ће 
ври је ме. 

Ли ри ка

На тај фор ма лан на чин као да је озна че на и са ма су шти на пое
зи је Сто ја на Ву ји чи ћа, ко ју у бо га том из бо ру, об у хва тив ши обје 
ства ра лач ке фа зе, пред ста вља по чет ни број но ве се ри је Не ве на. 
Фор ма но ви на са о бра же на је са др жа ју, свр сис ход на је и има по себ
ну пу но ћу на тај на чин што Ву ји чи ће ва по е зи ја ис ка че из окви ра 
(ма ђар ске) сва ко дне ви це и ура ња, пу тем ма тер њег је зи ка, у пра

3 Осни ва чи За ду жби не Ја ко ва Иг ња то ви ћа и пот пи сни ци осни вач ког 
пи сма (ста ту та) би ли су: Сто јан Ву ји чић, др Ра до мир Ла стић, др Пре драг Сте
па но вић, др Ол га Обре но вић и др Пе тар Ми ло ше вић. Из вје штај „Два де сет го
ди на у слу жби кул ту ре Ср ба у Ма ђар ској” о ра ду За ду жби не, од ини ци ја ти ве 
Сто ја на Ву ји чи ћа да она бу де осно ва на сто го ди на по сли је смр ти Ја ко ва Иг ња
то ви ћа, па пре ко уру чи ва ња пр ве ме да ље са ли ком Ја ко ва Иг ња то ви ћа До бри ци 
Ћо си ћу и Жи во ји ну Бо шко ву, пост хум не до дје ле од ли ко ва ња Вељ ку Пе тро ви ћу 
и Ми ла ну Ка ша ни ну, ор га ни зо ва ња све ча но сти по све ће не три ста го ди шњи ци 
Ве ли ке се о бе, отва ра ња Му зе ја Епар хи је бу дим ске, ор га ни зо ва ња при ред би по
во дом сто го ди шњи це ро ђе ња Иве Ан дри ћа (1992), пе де се то го ди шњи це смр ти 
Јо ва на Ду чи ћа (1993), сто го ди шњи це ро ђе ња Ми ло ша Цр њан ског (1993), уру
чи ва ња на гра де За ду жби не Сто ја ну Ву ји чи ћу, Пе тру Ми ло ше ви ћу, Пре дра гу 
Сте па но ви ћу, про мо ци је дје ла Дин ка Да ви до ва, Ко сте Ву ко ви ћа, Ми ла на Сте
па но ва и Во ји сла ва Га ли ћа (1995), оби ље жа ва ња 175. го ди шњи це ро ђе ња Јо ва на 
Јо ва но ви ћа Зма ја (1988), уру чи ва ња на гра де Сте ва ну Ра ич ко ви ћу (1999), па све 
до из бо ра но вог пред сјед ни ка За ду жби не на кон смр ти Сто ја на Ву ји чи ћа, Ра до
ми ра Ла сти ћа, од бо ра за до дје љи ва ње на гра да (под пред сјед ни штвом Пре дра
га Сте па но ви ћа) и од бо ра за из да вач ку дје лат ност (под пред сјед ни штвом Пе тра 
Ми ло ше ви ћа), и та ко ре дом – под нио је да на шњи пред сјед ник За ду жби не, др 
Ра до мир Ла стић (ви ди Не вен за 2009 го ди ну, 2–3). 



797

знич ну, ре ли ги о зну и ду бо ку (срп ску) ин ти му. Као при мјер на во
ди мо од лом ке из пје сме „Опро штај на” из збир ке Рас то че ње (1972), 
упра во она ко ка ко је чи та мо у Не ве ну 2003: 

пи је мо ви но цр но као коб
ки да мо по га че бе ле иш че за ва ју ћих да на
ур ла мо и ша пу ће мо
по ји мо све ча но тро па ре
и пра ста ре пе сме
по кај не и раз у зда не
ис ку пљу је мо се
(...)
ћут ке по ла зи мо та да
и це ли ва мо се
гр ли мо не мо
у под све сној слут њи
пред сто ји ли нам још су срет ко ји
за истим тр пе за ма љу ба ви
где су у сет ном по ме ну ва зда сви с на ма
и пи ју истом ме ром
и где сви ми 
по ти ште но је ња ва мо
као на ша ус хи ће на
бе сна
пе сма

На истим стра ни ца ма Не ве на да ти су4 чи та о ци ма, по пр ви пут, 
и на по ред но са по е зи јом из пр ве фа зе, не ки чак у ру ко пи су, сти хо
ви Сто ја на Ву ји чи ћа из за о став шти не, а на ста ли су то ком ње го вог 
бо рав ка у Њу јор ку де ве де се тих го ди на. Ови сти хо ви, са бра ни под 
на сло вом Мен хе тен ска при ви ђе ња, ис по вјед ни су и са мот нич ки. 
Не ма ју ви ше об ред ни ка рак тер уну тар ма њин ске за јед ни це. Ис пи
са не у да љи ни, тек као ис ки да ни, крат ки од бли је сци, Сто ја но ве 
по сљед ње пје сме ево ци ра ју већ оно стра не пре дје ле:

ПУ ЧИ НА ТИ ШИ НЕ

све што над жи ви смрт
из дај ство ћу та ња
ве ли ки по топ

4 Уп. Пе тар Ми ло ше вић, „Од Рас то че ња до Мен хе тен ских при ви ђе ња. 
Пе сни штво Сто ја на Ву ји чи ћа”, Не вен, 2003, 6–7.
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бо ље је ако се на ла зи мо 
ме ђу про га ња ни ма
не го ме ђу про го ни те љи ма

про кри јум ча рим ис под ка па ка ви да
оста ће мо је ћу та ње

да одем из жи во та
из ми че
што је чи ни ло мој жи вот
сме стим у сво је ср це као у ко ра бљу.

И у на ред ном бро ју Не ве на (2004) уред ни ци су при ми је ни ли 
фор му окви ра на на слов ној стра ни. А и раз ло зи за та кав по сту пак 
су јед на ко увјер љи ви као што су би ли у пр вом бро ју но ве се ри је. 
Јер, опет је озна чен је дан ва жан ју би леј: два де сет го ди на од об ја
вљи ва ња дви је ан то ло ги је пје са ма срп ских и хр ват ских ау то ра у 
Ма ђар ској. На слов на стра на овог бро ја ли ста об ли ко ва на је та ко 
да је у њу умон ти ра на на слов на стра на јед не од ан то ло ги ја, да би 
у њу, у ма њем фор ма ту, би ла угра ђе на на слов на стра на дру ге ан то
ло ги је. Обје ан то ло ги је при ре дио је Пе тар Ми ло ше вић, ко ји је за 
овај број Не ве на на пи сао ме мо ар ски есеј о зна ча ју на ве де них збир ки 
за књи жев ни жи вот на ше ди ја спо ре у Ма ђар ској, а сво ја емо тив на 
сје ћа ња на ври је ме ка да је при пре мао ан то ло ги је пе дант но је до
пу нио ста ти стич ким по да ци ма о за сту пље ним ау то ри ма, го ди ни 
и мје сту њи хо вог ро ђе ња, као и бро ју и вр сти до та да об ја вље них 
дје ла. 

Не ка се зна и не ка се пам ти. Ан то ло ги ја Где пре ста је глас? 
до би ла је на слов по исто и ме ној пје сми Дра го ми ра Дуј мо ва, у њој 
су об ја вље ни сти хо ви де се то ри це нај мла ђих ау то ра и штам па на 
је у Бу дим пе шти, док је ан то ло ги ја На дру гој оба ли на зва на та ко 
по пр вој пје сми из збир ке Рас то че ње Сто ја на Ву ји чи ћа. Она је су
мар на, са др жи тек сто ве ста ри јих и нај мла ђих књи жев ни ка, укуп но 
њих де вет на ест, и штам па на је у Ср би ји. 

Не ма го то во ни јед ног бро ја но ве се ри је Не ве на а да у ње му 
ни су об ја вље ни но ви сти хо ви срп ских пје сни ка из Ма ђар ске. То 
су: Дра го мир Дуј мов, Јо лан ка Ти шлер, Во ји слав Га лић, Вик тор 
До бро ми ро вић, Гр га Олах, Да ни ца Бр цан, Ка та ри на Ве сић Ву ја ко
вић, Ре на то Ву ја ко вић, Дра ган Ја ко вље вић, Ми лан Ђу рић, Бен це 
Ак наи, Јо ва на Ве чић, Ни ко ла Ла стић, Пе тар Ми ло ше вић. У бро ју 
за 2007, као и за 2008. го ди ну, пред ста вље на је још јед на ан то ло
ги ја тро је мла дих пје сни ка у из да њу Ра ди о ни це „Вен цло вић” из 
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Бу дим пе ште.5 На слов ан то ло ги је Пе сма бу дил ни ка (2007) по ти че 
од исто и ме не пје сме Гр ге Ола ха, док су дру га два ау то ра Да ни ца 
Бр цан и Вик тор До бро ми ро вић.6 За тим у бро ју за 2008. го ди ну 
Пе тар Ми ло ше вић тек стом „Аго ни ја и сјај пе ри фе ри је” под сје ћа 
чи та о це на са мо стал ну збир ку пје са ма Во ји сла ва Га ли ћа Вер то град 
на Ду на ву, об ја вље ну при је пет на ест го ди на у Бу дим пе шти (Из дан, 
1993), ис так ну тог, ре пре зен та тив ног срп ског ли ри ча ра у Мађар ској 
и јед ног од мо гу ћих на сљед ни ка Сто ја на Ву ји чи ћа. По ри је клом из 
све ште нич ке по ро ди це, Во ји слав Га лић је за вр шио бо го сло ви ју у 
Срем ским Кар лов ци ма и сту ди рао те о ло ги ју у Бео гра ду, а на кон 
по све ћи ва ња слу жио као све ште ник у Сен тан дре ји. Ње го ва пје сма 
„Вер то град на Ду на ву”, по ко јој је и збир ка до би ла на слов, по све
ће на је Сен тан дре ји, род ном мје сту Ја ко ва Иг ња то ви ћа, и ду хов ном, 
ду шев ном и етич ком цен тру сје вер ног срп ског ра си ја ња:

II

у вер то гра ду Чар но је ви ћа бо ра вим
ме ђу сво ји ма сам из ме ђу са мих
са ли ца оти рем из дај нич ку сре ћу
раз ду жен опа нак са бра та и дру га
са ка том хо ду спре ма пр ти ну

ба шти ним око са мо да га скло пим
без дет но опи рем се утри ни сна
још са мо па зим да ка ко про шлост сво ју 
не по га зим и у хо ду за трем се бе
као се ме ма кар за дру гог кли ја

III

још нам се чи ни да је ме се чи на же ља
а ис под се дам кр сто но сних ки па ри са
у на шем вр ту ста рост пре трг ну та
са за тра вље не хум ке по гле дом ис пра ћа 
де цу ко ја за у век од ла зе из вер то гра да
и не ста ју на ру бу из да је7

5 Ра ди о ни ца „Вен цло вић” је осно ва на 2007. го ди не. Уред ник је Пе тар Ми
ло ше вић. Пе сма бу дил ни ка, у под на сло ву „Ан то ло ги ја мла дих срп ских пе сни ка 
у Ма ђар ској”, пр ва је пу бли ка ци ја Ра ди о ни це „Вен цло вић”. 

6 При каз ове ан то ло ги је нај мла ђих срп ских пје сни ка у Ма ђар ској, под 
на сло вом „Ми сли о ’Пе сми бу дил ни ка’”, пи ше Ни ко ла Ла стић у Не ве ну за 2008. 
го ди ну, 4.

7 Ци ти ра но пре ма: На ша по е зи ја у ди ја спо ри, Са ра је во 1991, 111.
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Сен тан дреј ска те ма

Сен тан дре ја је не пре су шна умјет нич ка ин спи ра ци ја и те ма 
да на шњих по то ма ка на ро да ко ји се на че лу са Чар но је ви ћем 1690. 
го ди не та мо исе лио, али та ко ђе и мно гих ства ра ла ца у ма ти ци, 
ода кле је због на ле та тур ске вој ске до би је га и се о бе до шло. По че так 
но вог жи во та Ср ба у Сен тан дре ји, и уло гу па три јар ха и на род ног 
стар је ши не Ар се ни ја Чар но је ви ћа у то ме, опи су је Ди ми три је Е. 
Сте фа но вић у при ло гу за Не вен 2006. на сље де ћи на чин: 

Па три јарх се са сво јом прат њом и број ним на ро дом сме стио 
у опу сте лу Сен тан дре ју на Ду на ву, за пра во, на по чет ку свог бо рав
ка на под руч је бли зу то га ме ста, ко је се до да нас зо ве Збег. Не што 
ка сни је се пре се лио у са му Сен тан дре ју, где је убр зо по сле Ве ли ке 
се о бе од ка ме на по диг ну та Са бор на или Бе о град ска цр ква. У бли
зи ни цр кве и да нас се на ла зи згра ди ца („па три јар ше ско” зда ње) за 
ко ју се у пре да њу ка же да је у њој би ла па три јар хо ва „ће ли ја”. Успо
ме на на па три јар ха у Сен тан дре ји, пре ма на род ном пре да њу, чу ва 
се и у на зи ву јед ног из во ра во де „Ста ра во да”, то јест „Ста ро га 
во да”. На ме сто те че сме би оста ре ли је рарх до ла зио да одах не од 
бри га ко јих је би ло на пре тек. По што је че сто био на пу ту, од ла зио 
је из гра ди ћа на Ду на ву и вра ћао се у ње га. Јед ном при ли ком беч ке 
вла сти су хте ле да му огра ни че ју рис дик ци ју са мо на Сен тан дре ју 
и ње го ву око ли ну. На се вер ном из ла зу из тог ме ста сто ји крст („ви
но гра дар ски”) за ко ји се го во ри да се па три јарх уо чи од ла ска у Беч, 
где се убр зо упо ко јио, на том ме сту по след њи пут ви део са Сентан
дреј ци ма. Ве ли ки успон Сен тан дре је то ком 18. ве ка мно го ду гу је 
па три јар хо вом ра ни јем бо рав ку у њој.8

У Сен тан дре ји по сто ји се дам цр ка ва (код Га ли ћа, лир ски, 
„се дам кр сто но сних ки па ри са”), ко је су Ср би по ди гли кад су би ли 
у успо ну у 18. ви је ку. Ме ђу тим, пре да ње ка же да су пр во на бр зи
ну по ди гли др ве ну цр кву на оба ли Ду на ва ка ко би у њој чу ва ли 
мо шти ца ра Ла за ра ко је су у се о би по ни је ли са со бом. Крај те 

8 Уп. Не вен, де цем бар 2006; У ру бри ци Три ста го ди на од упо ко је ња па
три јар ха Ар се ни ја Чар но је ви ћа: Ди ми три је Е. Сте фа но вић, „До пра ти ше Ар сен 
па три а ра”, 10.

До да је мо да о по но вље ном из бје гли штву, тј. о окол но сти ма ко је су до ве ле 
до Дру ге ве ли ке се о бе Ср ба, као и о бјек ству па три јар ха Ар се ни ја IV Ша ка бен те 
1737. из Пе ћи у Угар ску, а по во дом 260 го ди на од ње го вог упо ко је ња, исти ау тор, 
Ди ми три је Сте фа но вић, пи ше у Не ве ну за 2008. го ди ну. Уз свој текст Сте фа но
вић при ла же за пис о том дра ма тич ном до га ђа ју из пе ра оче ви ца и уче сни ка, 
па три јар хо вог про то син ђе ла Па р те ни ја Па вло ви ћа. При ло же ни до ку мент, на
пи сан на цр кве но сло вен ском, Сте фа но вић да је у пре во ду на са вре ме ни срп ски 
је зик, исто, 10.
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цр кве Све тог Лу ке ра ди ла је пре пи си вач ка ра ди о ни ца под ру ко
вод ством Ки при ја на Ра ча ни на. До шав ши из ма на сти ра Ра ча по крај 
Дри не у Сен тан дре ју, он и ра чан ски мо на си на ста ви ли су књи жев
ну и ико но пи сач ку дје лат ност. Про зван по свом ма тич ном ма на
сти ру Ра ча нин, Ки при јан је у но вој сре ди ни ра дио и на опи сме
ња ва њу на ро да, у ко јем по слу се ка сни је ис та кла, оста вив ши и као 
умјет ник не из бри сив траг, јед на нео бич на, та јан стве на лич ност 
– Га врил Сте фа но вић Вен цло вић. 

Вен цло ви ћа смо ми, чи та о ци, нај при је упо зна ли за хва љу ју ћи 
књи жев ни ку Ми ло ра ду Па ви ћу: ле ген де, бе сје де и пје сме9 овог 
на шег ства ра о ца с по чет ка 18. ви је ка об ја вио је Па вић, на осно ву 
обим не ру ко пи сне за о став шти не, са да већ дав не 1966. го ди не. Али 
је Вен цло ви ћа Па вић овје ко вје чио и као ли те ра р ног ју на ка у не 
та ко дав но об ја вље ном ро ма ну Дру го те ло (2006), чи ји од ло мак 
мо же мо да чи та мо у јед ном од бро је ва но ве се ри је Не ве на.10 Ме
ђу тим, Вен цло ви ћа као ре фор ма то ра и јед ног од нај ра ни јих уте
ме љи ва ча срп ског књи жев ног је зи ка на осно ва ма жи вог на род ног 
го во ра от кри ва нам, у пра вој, истин ској ве ли чи ни, тек књи га Вен
цло ви ћев сен тан дреј ски бу квар 1717. Фо то тип ско из да ње Вен цло
ви ће вог бу ква ра11 са раш чи та ним тек стом и са вре ме ним пре во дом 
при ре ди ла су и на пи са ла про прат не сту ди је дво ји ца струч ња ка, 
То ми слав Јо ва но вић и Ди ми три је Е. Сте фа но вић, док је дје ло у 
би бли о те ци „Ба шти на” об ја ви ла Ра ди о ни ца „Вен цло вић” из Бу дим
пе ште12 за јед но са из да ва чем Ар те из Бе о гра да, 2013. го ди не. 

На слов на ко ри ца Вен цло ви ће вог Бу ква ра на шла се, на рав но, 
на на слов ној стра ни Не ве на, исте го ди не ка да је и књи га об ја вље на. 
Скло ни смо да вје ру је мо да је ово ка пи тал но дје ло ну жно мо ра ло 
да по тек не (шта је ов дје узрок, а шта по сље ди ца?) баш од оног 
из да ва ча у чи јем се ам бле му на ла зи в(иј)енац ко ји је, при је три 
ви је ка, на цр тао Га врил Сте фа но вић, као ли ков ни вид свог пре зи
ме на пре ве де ног са грч ког на срп ски је зик, као што је и ам блем са 
кру жним на пи сом Ра ди о ни ца „Вен цло вић” у да том мо мен ту ну жно 
мо рао да бу де при ка зан, у мак си мал ном уве ћа њу, на на слов ној стра
ни но ве се ри је Не ве на!13

9 Га врил Сте фа но вић Вен цло вић, Цр ни би во у ср цу, из бор, пред го вор и 
ре дак ци ја Ми ло рад Па вић, Бе о град 1966.

10 Ви ди: Ми ло рад Па вић, „Дру го те ло”, Не вен, 2009, 6–7.
11 У на у ци се ду го ми сли ло да је Бу квар из 1717. на пи сао Ки при јан Ра ча нин, 

да би се тек у но ви је ври је ме до ка за ло да је ау тор ње гов нај бо љи уче ник, Га врил 
Сте фа но вић. Уп. То ми слав Јо ва но вић, „Сен тан дреј ски бу квар на раз ме ђи епо ха”, 
у: Вен цло ви ћев сен тан дреј ски бу квар 1717, Бу дим пе шта –Бе о град 2013, 329–340.

12 Вен цло ви ћев Бу квар је пр ва пу бли ка ци ја из еди ци је „Ба шти на” Ра дио
ни це „Вен цло вић”.

13 Не вен за 2007. го ди ну. Ам блем су осми сли ли и ре а ли зо ва ли Пе тар Ми
ло ше вић и Ми лан Ђу рић.
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О ле ген дар ним вре ме ни ма и лич но сти ма Сен тан дре је пи са
ли су,14 и на ста ви ли15 да пи шу, и са вре ме ни срп ски пје сни ци и 
књи жев ни ци из Ма ђар ске. Ми ло ше ви ће ва збир ка по е зи је из 1990. 
го ди не, Се нан дреј ски ти пик, са др жи два ци клу са по све ће на Ве ли
кој се о би и Сен тан дре ји. А сам Вен цло вић је је дан од ли ко ва Ми
ло ше ви ће вог ро ма на Ми же Сен тан дреј ци.16 Из да нак две ју Се о ба, 
Вен цло вић нам је при ка зан као сли кар ико на и као не при зна ти 
умјет ник, ме ђу тим, ро ма но пи сац га, на осо бен на чин, у ско ку кроз 
ви је ко ве, пред ста вља и као на шег са вре ме ни ка, док ро ма неск на 
Сен тан дре ја, у још ве ћем ско ку, сем зе маљ ског за до би ја и бе смрт ни 
лик срп ске Атлан ти де. 

Та кву јед ну над ре ал ну ви зи ју Сен тан дре је ство рио је и Вељ ко 
Ми хај ло вић, ака дем ски сли кар из Бе о гра да, у но вом17 ци клу су, под 
на сло вом: „СЕ О БЕ – Ра ча – Сен тан дре ја”, и при ка зао је на из ло
жби 2008. го ди не у Град ској га ле ри ји у Сен тан дре ји. На отва ра њу 
из ло жбе го во рио је пје сник Во ји слав Га лић, на по ми њу ћи да сли
ке Вељ ка Ми хај ло ви ћа уви јек до жи вља ва као по е зи ју, те да се у 
ње го вим цр та ним пје сма ма ко је го во ре о цр ква ма и све ти те љи ма 
мо же от кри ти онај умјет нич ки став по ко ме су на кра ју сви ви је ко
ви и сви љу ди спо је ни у бу дућ но сти.18 У по твр ду та квог чу де сног 
дје ло ва ња умјет но сти, из над гра ни ца про сто ра и вре ме на, го во ри 
чи ње ни ца да је по сли је из ло жбе у Сен тан дре ји Ми хај ло ви ћев но ви 
сен тан дреј ски ци клус сти гао у Ра чу. Из ло жбу је отво рио Ми ло
ше вић, ре кав ши да у исто риј ском вре ме ну Сен тан дреј ци не ста ју 
са сце не, али да се вра ћа ју на дру га вра та, на сли кар ску сце ну у 
ви шим ви зу ел ним пред је ли ма, све ча но ко ра ча ју по кро во ви ма и 
фа са да ма, и тор же стве но хо да ју у не бу.19 Тре ба ли уоп ште спо ми

14 Под сје ћа мо на Иг ња то ви ће ве ро ма не Ва са Ре шпект и Ве чи ти мла до
же ња, као и на ње го ве ме мо ар ске успо ме не на дје тињ ство у Сен тан дре ји. У 
на пи су „Сен тан дре ја у срп ској књи жев но сти” (у књи зи Да нас, ју че, пре кју че, 
Бу дим пе шта 2008) о то ме оп шир но пи ше Пе тар Ми ло ше вић. Сем Иг ња то ви ћа 
у тек сту су при ка за ни и дру ги ау то ри ко ји су пи са ли о Сен тан дре ји: Сто јан 
Ву ји чић и ње го ва Пе сма Ла за ри ца, по све ће на Сен тан дре ји и кне зу Ла за ру, из 
ма ти це: Ми лош Цр њан ски и ро ман Днев ник о Чар но је ви ћу, ци клус пје са ма „Че
ти ри зво ни ка у СентАн дре ји” Ми ло ра да Па ви ћа об ја вље них у збир ци Па лимп
се сти, и пје сма Вас ка По пе „Сен тан дре ја”. Ово ме спи ску до да је мо сти хо ве Мио
дра га Па вло ви ћа, „Све ти Ан дри ја, апо стол Сло ве на”, „Ве ли ка се о ба Ср ба ља” 
и „Хо до ча сник на рас кр шћу”, ко ји су об ја вље ни у Не ве ну за 2014. го ди ну, 3. 

15 Уп. Дра го мир Дуј мов, Са бља у је зи ку. Од ло мак из ро ма на са опи сом 
Вен цло ви ће вог дје тињ ства об ја вљу је Не вен, 2014, 9.

16 Пе тар Ми ло ше вић: Ми же Сен тан дреј ци, Ма ти ца срп ска – Из дан, Но ви 
Сад – Бу дим пе шта 1997. О дје лу, у скло пу те мат ског бло ка о по ро дич ном ро
ма ну, по гле да ти: Ра да Ста на ре вић, „Је дан по ро дич ни ро ман”, Не вен, 2005, 8–9.

17 По сто је на и ме два ци клу са сли ка Вељ ка Ми хај ло ви ћа о Сен тан дре ји. Пр ви 
гра фич ки ци клус је ура дио 1989, о че му го во ри Ко ста Ву ко вић, в. Не вен, 2008, 3. 

18 Исто, па ра фра за Га ли ће вих ри је чи.
19 Исто, па ра фра за Ми ло ше ви ће вог го во ра.
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ња ти да се на на слов ној стра ни Не ве на 2008. го ди не на шла јед на од 
Ми хај ло ви ће вих сли ка гдје се при ка зу је над ре ал на Сен тан дре ја?

Ве ли ка се о ба, па три јарх Ар се ни је Чар но је вић и Вен цло вић 
по но во су ожи вје ли, у но вом свје тлу, на плат ни ма сли ка ра Да ни ла 
Вук са но ви ћа, ко ји је 2015. го ди не, у ор га ни за ци ји Му зе ја Срп ске 
пра во слав не епар хи је бу дим ске, имао из ло жбу у Сен тан дре ји. О 
из ло жби у Не ве ну за ту го ди ну пи ше Ко ста Ву ко вић, ука зу ју ћи 
на ин спи ра тив ну двој ност Вук са но ви ће вих сли ка, на ко ји ма се 
су сре ћу и ми је ша ју мо ти ви ћи рил ских сло ва и де та љи из срп ских 
ру ко пи сних књи га са ко ла жним апли ка ци ја ма, чак и ре про дук ци
ја ма му зеј ских екс по на та, чи ме се ра ђа од ре ђе на тен зи ја и екс пре
сив ност у ли ков ном из ра зу, од но сно до ла зи до „(с)ли ков не об но ве” 
тра ди ци је. На из ло жби су при ка за на и два пор тре та, лик Па три
јар ха и лик Вен цло ви ћа, а Ву ко вић нам о њи ма да је вр ло ври јед но 
ту ма че ње ка да ка же да је као пред ло жак за пор трет па три јар ха 
Ар се ни ја III Чар но је ви ћа по слу жи ла по зна та и че сто пу бли ко ва на 
пред ста ва ко ја је на сли ка на у скло пу јед не ико не Хри ста Ар хи је
ре ја, у пр вим го ди на ма 18. ви је ка, а да је ипак пор трет на сли кан 
у по пр сју и ка ко из ра ња ис пред пла ве по за ди не са тек на зна че ним 
ћи рил ским сло ви ма. Слич но то ме, и дру ги пор трет по ла зи од Вен
цло ви ће ве илу ми на ци је у ру ко пи сној књи зи из пр ве по ло ви не 18. 
ви је ка, ко ју је Ми ло рад Па вић ра зу мио као мо гу ћи иде а ли зо ва ни 
Вен цло ви ћев ау то пор трет, да би да на шња сли ка ука за ла на све
стра ну, вре мен ску и ми са о ну, са мо ре флек си ју не са мо Па ви ћа већ 
и ау то ра Вук са но ви ћа.20 

Про за

По чев од пр вог бро ја но ве се ри је, Не вен упо зна је чи та о це са 
нај но ви јим про зним оства ре њи ма срп ских пи са ца у Ма ђар ској, 
би ло да пре но си ди је ло ве из њи хо вих још нео бја вље них дје ла, би ло 
да да је при ка зе и кри тич ке освр те на дје ла што су иза шла из штам
пе. По што про зни ау то ри на ше сје вер не ди ја спо ре ни су број ни, 

20 Из ло жба Да ни ла Вук са но ви ћа има ла је, са да је већ ја сно и за што, на зив 
„Пла ви круг (с)ли ков на об но ва”. То је ујед но и на слов ин тер пре та ци је из ло же
них сли ка из пе ра Ко сте Ву ко ви ћа, чи је ри је чи ов дје ско ро до слов це пре но си мо. 
Ви ди Не вен, 2015, 12.

Ли ков ни при каз Сен тан дре је дао је на ори ги на лан на чин и Пе тар Ми ло
ше вић. Пре то чив ши свој ро ман Ми же Сен тан дреј ци у по зо ри шни пер фор манс 
Опе ло Гла ва те На те, по је ди не при зо ре и ју на ке је и ли ков но пред ста вио, што 
се мо же раз гле да ти у Не ве ну за 2014. го ди ну. Ра ди се о мон та жи цр те жа и фо то
гра фи је: на јед ној од сли ка при ка зан је Ја ков Иг ња то вић у крат ким пан та ло на
ма, док се на на слов ној стра ни тог бро ја Не ве на на ла зи ве ли ки је дре њак, чи је 
нај ви ше уз ви јо ре но је дро пред ста вља сли ку Па је Јо ва но ви ћа „Се о ба Ср ба ља”. 
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чи та о ци има ју мо гућ ност да пре ко Не ве на пра те њи хов рад из 
го ди не у го ди ну. А у Не ве ну на сту па ју са ми ти ау то ри и као пи сци, 
и као кри ти ча ри, а, пре ко ин тер вјуа ко ји се об ја вљу ју на зад њој 
стра ни ли ста, и као ту ма чи соп стве них при ча и ро ма на. 

Пре драг Сте па но вић, по зна ти наш при по вје дач из Ма ђар ске, 
об ја вљи вао је свој ро ман Жи вје ти на гра ни ци у на став ци ма у Срп
ским на род ним но ви на ма, да би јед но по гла вље за тим све ча но 
иза шло у пр вом бро ју но ве се ри је Не ве на, 2003. го ди не. На слов и у 
Не ве ну гла си „Жи вје ти на гра ни ци”, а под на слов „Бол ман ци – ве
ли ки и ма ли”. Ка да про чи та мо ову при чу о Бол ман ци ма, са за до
вољ ством кон ста ту је мо да је, иа ко дио ве ће еп ске тво ре ви не, она 
та ко вје што уоб ли че на да мо же и са мо стал но да сто ји. Дје ло спа да 
у тзв. „ствар но сну про зу”: глав ни лик ко ји при ча о сво јим пре ци
ма и о про шлим вре ме ни ма по сто јао је и у ствар но сти. Ствар но 
му је и име: Ђу ка Бол ма нац. Осим то га, и сви дру ги ли ко ви, по чев 
од пра дје де (у при чи, ло кал но: „прам дје да”) Сте ва на ко ји се из 
Бол ма на пре се лио у Мо хач и због то га му је ци је ла по ро ди ца од 
та да па на да ље би ла зна на као Бол ман ци, пре ко ње го вих си но ва 
Ђор ђа и Јо це, и њи хо вих си но ва Ко сте, Си ме, Ни ке и Са ве, про зва
них ве ли ким Бол ман ци ма, и Ла зе, Са ве, Јо ца на, Си ме, Иси до ра, 
због оче вог ни ског ра ста, ко ји су на сли је ди ли, по зна ти као ма ли 
Бол ман ци, све до Ђу ке Бол ман ца, си на Ни ки ног, ко ји се ја вља и 
као при по вје дач, и, још да ље, све до ли ка ко ји ту по ви јест сво га 
де детет ка Ђу ке слу ша и би ље жи, – да кле, сви су ти ли ко ви при
пад ни ци ствар них, а не из ми шље них по ро ди ца. При ча је за ни мљи
ва због то га што је пра дје да био пр гав, „пр жен ца”, у че му су га на
сли је ди ли ма ли Бол ман ци, ода кле опет про ис ти че низ не за бо рав них 
до го дов шти на и ле ген ди, док је, с дру ге стра не, Ђу кин про по вје
дач ки дар, ње гов из вор ни го вор о тим дав ним а дра гим и уз бу дљи
вим до га ђа ји ма, с пу но ста рих, ори ги нал них и уз бу дљи вих из ра за, 
ва ђе них, нај че шће, из ије кав ског зден ца (упо ре ди ти на слов: Жи вје ти 
на гра ни ци) пре по знао, и ау тен тич но га пре нио,21 је дан та ко ђе да
ро вит при по вје дач ки лик из при че, у ко ме не пре по зна је мо ни ког 
дру гог до – пи сца Пре дра га Сте па но ви ћа. 

Ли ко ви Сте па но ви ће ве при че ни су, да кле, они по пут Ни ко ле
ти не Бур са ћа за ко га тек на га ђа мо да га је пи сац, за јед но с име ном 
и пре зи ме ном, до слов це пре сли као из ствар но сти у фик ци ју, већ 

21 Пре драг Сте па но вић је по про фе си ји лин гви ста. Ње го ва док тор ска ди
сер та ци ја Го во ри Ср ба и Хр ва та у Ма ђар ској – што кав ско на реч је иза шла је у 
Ср би ји 1994, а при је то га, 1986, об ја вље на је на ен гле ском је зи ку. У Бу дим пе шти 
му је 2000. го ди не штам па на књи га Го во ри Ср ба и Хр ва та у Ма ђар ској. Био је 
про фе сор на Ка те дри за сла ви сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та Етвеш 
Ло ранд у Бу дим пе шти.
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су то она кве, уи сти ну ствар не лич но сти, са сво јим ствар ним име
ни ма и суд би на ма, ка кве сре ће мо у јед ном дру гом Ћо пи ће вом 
дје лу, у Теф те ру. Ипак, ту по сто ји бит на раз ли ка. Сте па но ви ће ва 
при ча о Бол ман ци ма је дио јед ног ро ма на, док Ћо пи ћев Теф тер не 
при па да фик тив ној про зи. Ка ко би ускла дио два под јед на ко ва жна 
аспек та тек ста, до ку мен тар ноби о граф ски и ли те рар ноумјет нич
ки, Сте па но вић је ду го ра дио на фор ми. Ре зул тат тих на по ра је да 
у ко нач ној вер зи ји, ко ја се по ја ви ла под но вим на сло вом Жи ве ти 
у Мо ха чу тек 2006. го ди не,22 има мо два на ра то ра ко ји при ча ју у 
пр вом ли цу, али ро ман са да над ви су је по је ди нач ну по ви јест о про
шло сти јед не по ро ди це и за ла зи у не у хва тљи ва, за мр ше на под руч ја 
жи во та Ср ба у по гра нич ним обла сти ма из ме ђу дви је др жа ве, ма
ђар ске и срп ске, од по ло ви не 19. до по сљед њих де це ни ја 20. ви је ка. 

О ко нач ној фор ми ро ма на ау тор ка же: „Ђу ки но ка зи ва ње сам 
ста вио у оквир ко ји сам дао ја. Оквир це ле по ве сти чи не пр во и 
по след ње по гла вље, али и по је ди не при че уну тар це ли не има ју 
сво је ма ле окви ре ко ји их на не ки на чин по ве зу ју. За сам си же сам 
гле дао да оста не што ори ги нал ни ји, да се у ње му са чу ва што ви ше 
од из вор ног ка зи ва ња уну тра шњег при по ве да ча. (...) На рав но у 
пот пу но сти се то ни је мо гло оства ри ти, али у ве ли кој ме ри је сте.”23 
Ко ли ко је пи сцу Сте па но ви ћу, по ред фор ме, ипак би ло ва жно да 
се са чу ва ју не по бит на свје до чан ства о про шло сти Ср ба у Ма ђар
ској и он да ка да њих та мо ви ше не бу де би ло, ви ди мо по то ме што 
је на кра ју књи ге при ло жио фо то гра фи је ли ца и при по вје да ча у 
ро ма ну: сли ку Ђу ке Бол ман ца, ње го ве же не На та ли је ро ђе не Шу
ма но вић, сли ку на дан њи хо вог вјен ча ња, сли ку њи хо ве ћер ке Еми
це, и Еми це са му жем Ми шком Ко зи ћем, Ђу ке са дје да Ми ла ном 
и уј ка Јак шом, фо то гра фи је дје да Ми ла на Па ни ћа са же ном Ве
ри цом ро ђе ном Шу ма но вић, њи хо ве ћер ке Да ни це, и, на кра ју, 
про то је ре ја Ра до ва на Сте па но ва, ко ји је у бра ку са Да ни цом до био 
си на Пре дра га Сте па нов(ић)а.

Сте па но вић је ро дом из Мо ха ча, дје тињ ство је про во дио код 
сво је па ор ске род би не, слу шао и упио њи хов је зик, упам тио пра
зни ке и оби ча је, уче ство вао у про сла ви Бо жи ћа, вер те пу, бер би 
гро жђа, за ра на за пи си вао њи хо ве при че да би оне, те при че из ма
ђар ског ди је ла Ба ра ње, из ју жних по гра нич них на се ља бли зу Ду
на ва, при че ко је су со бом по ни је ли и оп тан ти ка да су се по но во и 

22 Ро ман је иза шао у из да њу Удру же ња књи жев ни ка Ср би је и За ду жби не 
Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Бе о град–Бу дим пе шта 2006.

23 Уп. ин тер вју са Пре дра гом Сте па но ви ћем у Не ве ну за 2005. го ди ну, 12. 
По дроб ни ју ана ли зу ро ма на, за јед но са уло гом двој не на ра ци је, као и дво ја ких 
вре мен ских рав ни, под на сло вом „Ствар на про за”, од Пе тра Ми ло ше ви ћа, на
ла зи мо у Не ве ну за 2006. го ди ну, 8.
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у обр ну том прав цу пре се ља ва ли из јед не у дру гу др жа ву, из Мо
ха ча у Бе ли Ма на стир, из Ме ди не у Ло ја ни це, на пу ту од Шап ца 
за Ва ље во, да би све то исто риј ско и је зич ко бла го ствар ни пи сац 
пре то чио у књи ге ко је да нас има ју пре да не по кло ни ке и у ов да
шњој ма ти ци. По сли је мо хач ког ро ма на Сте па но вић об ја вљу је 
збир ку при по ви је да ка Усуд не ре чи.24 Чи ни је де вет при ча. Све су 
оне об ја вље не већ ра ни је, осим јед не ко ја се ов дје по ја вљу је пр ви 
пут. Зо ве се „Сре тан чо јек” и чи та о ци у њој про на ла зе истин ско 
обо га ћи ва ње ро ма на Жи ве ти у Мо ха чу, јер је та мо шњој при чи о 
дје датет ку Ђу ки Бол ман цу са да при са је ди ње на при ча о пи шче
вом дје ду Ми ла ну Па ни ћу. И овај лик, као и онај у ро ма ну, при
по ви је да у пр вом ли цу, о свом жи вот ном пу ту, по чев од мла до сти 
и оца Јак ше до са мо стал не бор бе за сти ца ње има ња, ку ћа, са ла ша, 
ви но гра да, сто ке, гу бит ка имо ви не у но вом по рет ку по сли је Дру
гог свјет ског ра та, и, ко нач но, до по нов ног опо рав ка и по вра ћа ја 
има ња, ка да, као сре ћан чо вјек, у ста ро сти и пен зи ји мо же сво јим 
бли жњи ма, истим они ма ко је зна мо из ро ма на, тет ку Ђу ки, уја ку 
Јак ши и зе ту Ми шки, да при ча о све му то ме. При ча дје да Ми ла на 
је пре пу на жи во та. Из ње дре на из јед ног да ха, сна жно, моћ но са зда
на, пред ста вља нај бо љи при мјер Сте па но ви ће вог при по вје дач ког 
мај стор ства.

У од но су на ту жи вот ну па ор ску при чу, дру га јед на, мо жда 
и по зна ти ја Сте па но ви ће ва при ча, „Смрт цим ба ли ста Пи ште”, 
ко јом се за вр ша ва збир ка Усуд не ре чи, дје лу је до не кле шту ро. 
На ста ла 1974, спа да у ра ну фа зу Сте па но ви ће вог ства ра ла штва. 
У њој се пред ста вља лик мла дог под о фи ци ра ко ји из би је са уби ја 
ци ган ског сви ра ча јер му се овај не да по ко ри ти. Због ове при че, 
за сно ва не та ко ђе, као и дру ге, на исти ни том до га ђа ју, ау тор је у 
ма ти ци, гдје је при ча пр ви пут и об ја вље на, био на пад нут као по
ли тич ки не по до бан, јер је на вод но ру шио углед ју го сло вен ске 
вој ске. Ство ре на је пра ва афе ра, ко ја је ау то ра ве о ма по го ди ла. 
Али, гле да но из да на шње пер спек ти ве, на па ди до ма ће зва нич не 
кри ти ке на Пре дра га Сте па но ви ћа пред ста вља ју тек за гри ја ва ње 
и за лет пред јед ну још ве ћу хај ку, овај пут на Да ни ла Ки ша. 

Ме ђу тим, и у дру гим зе мља ма има мо слич них при мје ра. У 
Ау стро у гар ској је на пре ла зу ви је ка до шло до осу де и про го на ау то
ра Ар ту ра Шниц ле ра по во дом те мат ски слич не при по ви јет ке о под
о фи ци ру Гу стлу: обје при по ви јет ке и обје не га тив не а ти пич не 

24 Об ја вље на 2008. у из да њу Ра ди о ни це „Вен цло вић” из Бу дим пе ште и 
На род не књи ге из Бе о гра да. Дви је при че од њих де вет, „Из гу бље ни гроб” и 
„Смрт цим ба ли ста Пи ште”, иза шле су у но вој се ри ји Не ве на, 2004, од но сно 2007. 
го ди не. О збир ци да ју при каз и ту ма че ње Ибра хим Ха џић („Чу вар оби ча ја и 
је зи ка”) и Ан ђел ко Ер де ља нин („Жи ве ти и не ста ја ти”) у Не ве ну 2010, 10. 
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лич но сти из офи цир ског ми љеа, и Шниц ле ро ва и Сте па но ви ће ва, 
иза зва ле су бу ру у јав но сти упра во за то што су раз от кри ва ле не
ми лу исти ну о ску че ном са мо љу бљу и се бич но сти љу ди ко ји при
па да ју по вла ште ном дру штве ном сло ју. Код Шниц ле ра под о фи цир 
Густл до ла зи у кри зу ка да ње го ву ис пра зну част по ври је ди је дан 
пе кар, а код Сте па но ви ћа тај су коб уми шље ног под о фи ци ра са сви
ра чем Ци га ни ном еска ли ра у уби ство. Та мо пе кар из не над но уми
ре од ин фарк та, па Густл мир но мо же да на ста ви свој бес ко ри сни 
жи вот, док ов дје син си ро ма шног и бе зна чај ног оца, тек што је 
уна при је ђен у офи цир ски чин, гу би кон тро лу над со бом и на кон 
без раз ло жног чи на уби ства схва та да је ти ме и ње го вом жи во ту 
на гло до шао крај. И са при по вје дач ке тач ке гле ди шта, што је за пра
во од пр во ра зред не ва жно сти, ове при че су срод не. У По руч ни ку 
Гу стлу Шниц лер до сљед но ко ри сти тех ни ку уну тра шњег мо но
ло га, а Сте па но вић је при по ви је да ње ста вио у уста уби це цим ба
ли ста Пи ште, под о фи ци ра Јо ва на.25

На ред ни про зни пи сац о ко ме ће мо го во ри ти, Пе тар Ми ло
ше вић, ро ђен је у Ка ла зу, не да ле ко од Сен тан дре је, а сје вер но од 
Бу дим пе ште. Он 2012. об ја вљу је у Не ве ну од ло мак из ро ма на о 
Ка ла зу.26 По што је на кон ду го го ди шњег ра да за вр шен, ро ман под 
на сло вом Ти ња Ka laz из ла зи 2013. го ди не у из да њу Аго ре из Зре
ња ни на и За ду жби не Ја ко ва Иг ња то ви ћа из Бу дим пе ште. 

Од лом ци ро ма на об ја вље ни у Не ве ну са бра ни су у дви је гру пе: 
пр ва су „Ка ла шки раз го во ри”, а дру га „Ка ла шки там бу ра ши”. Ис ку
сни јем чи та о цу од мах па да у очи да је је дан одје љак ка зан у тре ћем 
ли цу (ау тор), а дру ги у пр вом ли цу (ја). Ти ме су већ са ми од лом ци 
на го ви је сти ли два ви да на ра ци је ко ји ће до сљед но и на из мје нич но 
би ти спро ве де ни у све у куп ном ро ма ну. Ово на че ло двој ног при
по ви је да ња је у ро ма ну још на гла ше ни је јер су ди је ло ви тек ста са 
јана ра то ром пи са ни ћи ри ли цом, а они дру ги, са ау то ромна ра то
ром, на пи са ни су ла ти ни цом. Да кле, ћи ри лич нола ти нич ни на слов 
дје ла ни смо на ве ли по гре шно. Мо же мо са мо да до да мо да је та ко 
на пи са но и пи шче во име на ко ри ци књи ге, али у обр ну том,27 

25 Не са мо у ро ма ну Жи ве ти у Мо ха чу, и не са мо у при чи „Смрт цим ба
ли ста Пи ште”, већ и у дру гим при по ви јет ка ма из збир ке Усуд не ре чи ау тор 
зна лач ки ко ри сти тех ни ку при по ви је да ња у пр вом ли цу, што му омо гу ћу је да 
бу де крај ње увјер љив. То је слу чај и са „Бо жић ном при чом”, на по чет ку збир ке 
(у ко јој сре ће мо исте мо хач ке ју на ке као у ро ма ну: ау то ра, овај пут, ка ко из 
пер спек ти ве дје те та при ча о сво јим до жи вља ји ма у Мо ха чу, дје да Ми ла на, дје да
тет ка Ђу ку и дје дауја ка Јак шу), та ко ђе је то слу чај и са при чом „Аф га ни стан, 
Па ки стан”, док прет по сљед ња при по ви јет ка, „Го ле ми ја ди јед ног уни ја та” има 
об лик пи сма. 

26 Уп. Пе тар Ми ло ше вић, „Из ро ма на о Ка ла зу”, Не вен, 2012, 6–7.
27 Сли чан ти по граф ски екс пе ри мент на ла зи мо и у пр вом пи шче вом ро

ма ну (1994). Та мо су на сло ви по гла вља пи са ни час јед ним, час дру гим пи смом, 
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ла ти нич ноћи ри лич ном ре до сли је ду: Pe tar Ми ло ше вић. Та до сљед
но спро ве де на ти по граф ска двој ност ро ма на као да с јед не стра не 
ука зу је на чи ње ни цу да је пи шчев отац био стро ги ло ги чар, да је 
у гим на зи ји пре да вао ма те ма ти ку, док би с дру ге стра не вир ту о зна 
игра са пи сми ма и са на ра ци јом има ла да про ис ти че из умјет нич ке 
при ро де пи шче вог де де Вељ ка, у чи јој се ку ћи и ро дио, рад ни ка и 
се ља ка, али у су шти ни умјет ни ка – там бу ра ша у ка ла шком ор ке стру. 

Те ма умјет но сти, ре кли би смо, из ди же се у ро ма ну, ме ђу тим, 
она је за сно ва на на фак ти ма, ко ји су опет не ка да ствар ни, а не ка
да из ми шље ни. Ствар ни, до ку мен тар ни вид ро ма на ви дљив је већ 
у од лом ку из Не ве на, ма да он исто вре ме но об у хва та и онај дру ги, 
су прот ни вид. Текст у Не ве ну за по чи ње на и ме ова ко: 

Јед не про лећ не ве че ри у ка ла шком клу бу по сле пред ста вља ња 
књи ге Ми ла на Не дељ ко ва Из про шло сти Ср ба у се лу Ка ла зу (2003) 
раз ви ла се ди ску си ја о оно ме што је из књи ге из о ста ло, че га не ма 
у исто риј ским до ку мен ти ма, ле то пи си ма и ма ти ца ма, али жи ви у 
пам ће њу и усме ном пре да њу, а жи ве ће са мо док бу де пам ће ња и усме
ног пре да ња (уса на за пре да ње).28 

Дру га чи ње ни ца је да при лог у Не ве ну на кра ју до но си фо то
гра фи ју са чла но ви ма ка ла шког ор ке стра. Сни мље на је 1930, ис под 
фо то гра фи је су на пи са на ствар на име на му зи ча ра, a де да Ве ли мир, 
са там бу ром у ру ци, сје ди у пред њем ре ду.29

Да, али ко су пре ци де да Вељ ка? То пи ше у књи зи Ми ла на 
Не дељ ко ва о Ка ла зу, спо ме ну тој у ро ма ну, гдје се на ла зи по да так 
да је у Ка ла зу мно го при је Ве ли ке се о бе би ло за би ље же но де вет 
срп ских по ро ди ца, и Не дељ ков их по и ме ни це на бра ја. И ка ко се из 
те чи ње ни це при ча у ро ма ну раз ви ја, про ду бљу ју ћи се и ши ре ћи 
у „не чи ње нич ном” прав цу, та ко се пред чи та о цем све ви ше и ви ше 
отва ра је дан фан та сти чан сви јет: де вет по ро ди ца је у ства ри сед
мо чла ни ор ке стар ко ји је са осмим чла ном, ци ган ском пје ва чи цом, 
и де ве тим чла ном, бир та шем, сти гао ту ра ни је не го Чар но је ви ће ви 
Ср би!

На тај на чин, пре ко ци ган ске пје ва чи це, пи сац гра ди основ 
за те му Ко шта не. Цен трал ну те му. Јер, пр во бит но се ро ман и звао 
Ка ла шка Ко шта на. Ме ђу тим, иа ко би мо гла из гле да ти пот пу но 

ри је чи тек ста по ми је ша ним пи смом, док на слов из гле да ова ко: Пе тар Mi lo se vits, 
Lon don, По маз. И из да вач је мје шо вит: Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, Római Kiadó, 
Bu da pest.

28 В. Не вен, 2012, 6. У ро ма ну је овај текст на пи сан ла ти ни цом, 61.
29 Исту фо то гра фи ју на ла зи мо, за јед но са још пет фо то гра фи ја, на пред

њој ко ри ци књи ге у из да њу Аго ре.
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фан та стич но, те ма ка ла шке Ко шта не се од по чет ка те ме љи на не
обич ној али исти ни тој ре ал но сти. Ро ман на и ме баш та ко, ре а ли
стич но, и за по чи ње: 

На сце ну уле ћу де вој ке у шал ва ра ма, пред во ђе не крх ком гим
на зи јал ком – мо јом ку зи ном.

Та ко је по че ла Ко шта на у из во ђе њу уче ни ка пе штан ске срп
ско хр ват ске гим на зи је на „Фе сти ва лу по зо ри шних ама те ра, Пе чуј 
1986”.

Се део сам у жи ри ју – као Про ме теј. Је тра угро же на, а би фе 
да ле ко.30

Ис под на сло ва ро ма на пи сац је ста вио жан ров ску од ред ни цу, 
а у ства ри дје ло не при па да уо би ча је ном жан ру, јер да је та ко, од
ред ни ца не би гла си ла „Ли те рар но де ло”. Шта то зна чи? Дје ло са
чи ње но од сло ва? Исто та ко ово дје ло не мо же би ти јед но стра но 
увр ште но ни у ка те го ри ју ау то би о граф ског ро ма на, јер на кра ју 
књи ге, у „Бе ле шци о ау то ру”, сто ји са мо јед на ре че ни ца: „Ро ђен 
је у Ка ла зу где се од и гра ва овај ро ман.” Ком по зи ци ја ро ма на је 
сље де ћа: он се са сто ји из два ве ћа ди је ла под јед на ке ду жи не; ти 
се ди је ло ви уну тар се бе раз ви ја ју кроз ви ше кра ћих при ча ко је 
има ју и сво је на сло ве; пр ви дио се зо ве „Ка ла шка Ко шта на”, а дру
ги има на слов „Ka laš ki raz go vo ri”; на ред на тре ћи на ро ма на об у хва
та још че ти ри на сло ва: „Пост скрип тум”, „Ка ла шке чи ту ље”, „San 
i Film”, „Кр пи це из текстстил не ра ди о ни це”; на са мом кра ју се 
на ла зе „До да ци” (би бли о гра фи ја и рјеч ник ма ње по зна тих ри је чи).

Не ће мо се упу шта ти у по је ди нач но освје тља ва ње ни тих ди
је ло ва ни цје ли не Ми ло ше ви ће вог ро ма на. Умје сто то га ис ти че мо 
да де ло Ти ња Ka laz тре ба по сма тра ти у скло пу Ми ло ше ви ће вих 
те о риј ских на пи са о оној вр сти ви ше слој не про зне фик ци је ко јој 
при па да ју још од дав ни на по зна та и чу ве на дје ла по пут Оди се је 
или Дон Ки хо та, али и она мо дер на ли те рар на оства ре ња, Свиф
тов Гу ли вер, Хоф ма нов Ма чак Мур, Сте ри јин Ро ман без ро ма на, 
за тим ро ма ни Се лин џе ра, Бул га ко ва, Кор та са ра, Цр њан ског са 
Днев ни ком о Чар но је ви ћу, па се њи ма он да при дру жу ју Да ни ло Киш 
и Естер ха зи са сво јим по ро дич ним три ло ги ја ма.31 Овој дво ји ци 

30 Пе тар Ми ло ше вић, Ти ња Ka laz, Аго ра – За ду жби на Ја ко ва Иг ња то ви ћа, 
Зре ња нин –Бу дим пе шта 2013, 7.

31 Уп. П. Ми ло ше вић, „Де(ре)кон струк ци ја по ро дич ног ро ма на (Киш и 
Естер ха зи)”, у: Од де се тер ца до хи пер тек ста, Бу дим пе шта 2007. Текст је прет
ход но об ја вљен у Не ве ну, 2005, 4–5. Уз текст, што је на ро чи та, екс клу зив на ври
јед ност Не ве на, при ло же на су два до ку мен та: фо то гра фи ја Да ни ла Ки ша пред 
џи нов ским пје шча ни ком у Па ри зу и пр ва стра ни ца пи сма Ки шо вог оца, ори ги
нал ни ру ко пис на ма ђар ском је зи ку, пи сма ко је је Киш унио у свој ау то би о граф ски 
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по сљед њих свој стве но је да су ди је ло ви њи хо вих ро ма на раз ли
чи ти у по гле ду фор ме,32 да су упра во њи хо ви по ро дич ни ро ма ни 
на гла ше но ау то би о граф ски, да бит ну уло гу у при чи игра ју по ро
дич ни до ку мен ти, и то, ба рем ди је лом, ствар ни. Али, по ред и по
врх то га, да Киш и Естер ха зи „от кри ва ју (ау то)би о гра фи ју као 
двој но оси гу ра ње: као чвр сту и нео спор ну ве зу с ре ал но шћу, али 
ујед но и као те рен сло бод ног ба ра та ња, до гра ђи ва ња и из ми шља ња 
(јер не пи шу ме мо а ре)”.33

Тај тип ро ма на Ми ло ше вић про мо ви ше као трикро ман.34 И 
упра во у ту вр сту се убра ја и ње гов ро ман Ти ња Ka laz. У ње му се, 
слич но Естер ха зи је вим по ро дич ним ро ма ни ма, ни жу раз ли чи ти 
сло је ви фраг ме на та, а да се цје ли на ипак на зи ре у по за ди ни. Но 
уоч љив је још је дан мо ме нат и код Естер ха зи ја и код Ки ша и код 
Ми ло ше ви ћа, а то је умно жен фо кус при по ви је да ња. Па ка да Ми
ло ше ви ћев на ра тор уче ству је у до га ђа ји ма, он да он при по ви је да 
у пр вом ли цу (ја: „Ка ла шка Ко шта на”), а ка да исти тај на ра тор 
при по ви је да у тре ћем ли цу, он да он мо же да го во ри и из фо ку са 
уче сни ка у до га ђа ји ма и из фо ку са опи си ва ња тих до га ђа ја (ау тор: 
„Ka laš ki raz go vo ri”). Ипак не сми је мо смет ну ти с ума да су и је дан 
и дру ги са мо два ви да јед ног те истог на ра то ра и да при па да ју сви
је ту фик ци је, а да се из над свих фик тив них на ра ци ја уз ди же њи
хов истин ски тво рац, а то зна чи – ствар ни, ре ал ни пи сац.

У ро ма ни ма ове вр сте по ја ви се не кад ау то би о граф ски лик 
ко ји је жен ског ро да, иа ко је ре ал ни пи сац су прот ног по ла. Да кле, 
опет је дан трик.35 Ана лог но то ме, код са мог Ми ло ше ви ћа на и ла
зи мо на нео бич не при мје ре ми је ша ња фик тив них и не фик тив них 
жан ро ва. Он, ре ци мо, и у пу то пи сни текст ко ји сам по се би, ка ко 
то ту ма чи Ке те Хам бур гер, не при па да фик ци ји, уба цу је ли ко ве 
ко ји не по сто је у ствар но сти, или бар не ма мо са зна ња о њи хо вом 
по сто ја њу. У пу то пи су По се та ча роб ном бре гу, об ја вље ном у Не
ве ну 2010, Ми ло ше вић опи су је свој од ла зак у Да вос да би по сје тио 
са на то ри јум у ко јем се од ви ја рад ња Ма но вог ро ма на Ча роб ни брег. 
Овај пу то пис, ме ђу тим, ма да је за сно ван на ствар ном до га ђа ју, 
има исто вре ме но и оби љеж ја фик ци је, са мим тим што се у ви ду 
ди ја ло га и од но са из ме ђу ствар ног пи сца и ње го ве не ствар не са пут

ро ман Пе шча ник. Овај број Не ве на ујед но оби ље жа ва се дам де се то го ди шњи цу 
ро ђе ња Да ни ла Ки ша. Уп. Пе тар Ми ло ше вић, „Киш 70” и Пре драг Сте па но вић, 
„Фраг мен ти о ’Ен ци кло пе ди ји мр твих’”, 2–3. 

32 Исто, 223.
33 Исто, 226. 
34 В. „Срп ски ’трикро ман’. Про мо ци ја тер ми на и ком па ра тив на ски ца са 

срп ским при ме ри ма”, у: Од де се тер ца до хи пер тек ста, 228–236. 
35 Уп. Ми ло ше ви ћев при мјер Ми кло ша Ме се ља и ње го вог ро ма на Смрт 

атле те, гдје пи сац ко ри сти жен ског при по вје да ча. У: „Срп ски трикро ман”, 234.
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ни це, го спо ђе Али не, ре кон стру и ше на ли цу мје ста од нос ма дам 
Шо ша и Хан са Ка стор па из Ма но вог ро ма на. Уз текст пу то пи са 
Ми ло ше вић је при ло жио сли ку Да во са „с бал ко на со бе бр. 34”, што 
пи ше ис под сним ка, а за тим и сво ју фо то гра фи ју ка ко се на бал ко
ну ис пру жио на ле жаљ ци ка кве ко ри сте ју на ци Ма но вог ро ма на. 
И шта ви ди мо? Ви ди мо, са сли ке, гдје се ре ал ност пре ру ша ва у 
ту ђи ро ман. Осим то га, у пу то пи су се на по чет ку и на кра ју спо ми
ње лик са не ствар ним име ном Хи пер бо ре јац. Ко се кри је иза тог 
име на, не зна мо, је ди но зна мо да је пи шчев при ја тељ, да је за љу
бље ник у Ма нов(е) ро ман(е) и да је адре са на ко ју му ау тор ша ље 
раз глед ни цу из Да во са у Бу дим пе шту, о че му нас оба вје шта ва на 
кра ју при че, да је та адре са, иа ко ни је на ве де на у тек сту, мо жда 
ствар на, па да је и раз глед ни ца из Да во са сти гла до ствар ног при
ма о ца. Би ло ка ко би ло, ли ко ви по пут Али не и Хи пер бо реј ца не 
мо гу се сре сти у ина че вр ло мо дер но и ма што ви то и рас пје ва но 
са зда ном Хај не о вом ствар ном Пу то ва њу по Хар цу.

У Ми ло ше ви ће вој при чи, об ја вље ној та ко ђе у Не ве ну, под 
на сло вом „На по след њем пре да ва њу”, те ма ти зи ра се ујед но са 
ис при ча ним до га ђа ји ма и сам фе но мен трикро ма на. Мо то при че 
је је дан ци тат, не пот пу но та чан, по ри је чи ма ау то ра: „Сва ли ца 
по ме ну та у овој при чи, жи ве, или су жи ве ла у ствар но сти. У овој 
књи зи, ме ђу тим, сва њи хо ва де ла, ка рак те ри, и ре чи, пре тво ре ни 
су у ли те рар не кре а ци је ко је не ма ју ве зе ни са јед ним ли цем у ствар
но сти, не го пред ста вља ју ире ал не фик ци је пре ма пи шче вој по тре
би за при чу о про шло сти (Ми лош Цр њан ски: ’Код Хи пер бо ре ја
ца’)”.36 При ча се од ви ја на пе штан ском фа кул те ту, на ко ме је ствар ни 
ау тор пре да вао срп ску књи жев ност. И раз гле да ју се, по во дом све
ча ног про мо ви са ња ау то ро ве те о ри је о трикро ма ну (sic!), не ке 
ста ре фо то гра фи је, а на јед ној се ви ди Бор хес, пи сац свјет ски чу
ве них трикпри ча. За тим се, тра гом фо то гра фи је, при ча из Пе ште 
и из са да шњо сти пре мје шта у је дан дав ни до га ђај, на дру гом не ком 
фа кул те ту, оном у Стра збу ру, гдје сe као Бор хе сов са го вор ник 
ја вља је дан по то њи из вр стан пи сац трикро ма на, Да ни ло Киш, ко ји 
је не ко ври је ме уи сти ну и био лек тор у Стра збу ру. И у овој при чи 
се по но во ја вља Али на. Оста је тај на, и не би ни ва ља ло да је друк
чи је: ко је она?37

И Дра го мир Дуј мов (ро дом из Сен те ша) ис ти че се као ре до
ван са рад ник но вог Не ве на. По чео је ис пр ва као пје сник, да би од 
по чет ка 21. ви је ка, во ђен Ан дри ће вим ис ку ством, пи сао ис кљу чи во 
ро ма не и при по ви јет ке. По е зи ја му је по ста ла су ви ше ти је сна, ка ко 

36 Не вен, 2015, 8.
37 На лик Али не пр ви пут на и ла зи мо у Ми ло ше ви ће вом ро ма ну Web sajt

sto ri, ин тер нетро ман, На род на књи га / Ал фа – Из дан, Бе о град –Бу дим пе шта 2002.
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је из ја вио у ин тер вјуу за Не вен.38 Дуј мов об ра ђу је исто риј ске те ме 
из жи во та Ср ба у Ма ђар ској. При то ме се и он осла ња на чи ње ни
це, ко је му слу же као ко стур за при чу. У ро ма ну Воз са ве сти (2005, 
2009) Дуј мов при по ви је да о оп та ци ји, јед ном ши рој јав но сти ма ло 
по зна том а за на ше сје вер но ра си ја ње вр ло бол ном до га ђа ју, ка да 
су, два де се тих го ди на про шлог сто ље ћа, мно ги би ли на ве де ни да 
се опет се ле са вје ков них ог њи шта, овај пут из Ма ђар ске, на траг 
та мо ода кле су њи хо ви дав ни пре ци до шли. Од ло мак из ро ма на 
об ја вљен је у Не ве ну 2005.39 До жи вио је Воз са ве сти од лич не кри
ти ке,40 па је ра зу мљи во да је, ка ко са зна је мо из Не ве на за 2016. 
го ди ну, иза шао на ма ђар ском је зи ку као је дан од ода бра них при
мје ра срп ске књи жев но сти у ди ја спо ри.41 Да су Ср би у Ма ђар ској 
би ли пот пу но не спрем ни да до че ка ју по бјед нич ку срп ску вој ску 
ка да је она по про бо ју Со лун ског фрон та про др ла све до Пе чу ја, 
а да су на оп та ци ју би ли још не спрем ни ји, при по ви је да Дуј мов у 
ро ма ну Вре ме ме се ча ре ња (2014).42 А на да не Ве ли ке се о бе из 1690. 
го ди не пи сац нас вра ћа у свом нај но ви јем ро ма ну Са бља у је зи ку 
(2016). И овај пут чи та о ци Не ве на има ли су при ви ле ги ју да пр ви 
за ви ре у текст у на ста ја њу. Ро ман Са бља у је зи ку је уто ли ко зна чај
ни ји јер да је још јед ну умјет нич ку, Дуј мо вље ву сли ку о Га ври лу 
Сте фа но ви ћу Вен цло ви ћу. Шта за чо вје ка зна чи из гон и по ту ца ње 
по не зна ним и не про ход ним про сто ри ма у тра же њу спа са и но вог 
жи во та, от кри ва ју нам Вен цло ви ће ви сти хо ви ко ји су се на шли 
као на слов за од ло мак из ро ма на об ја вљен у Не ве ну. Ци ти ра мо те 
сти хо ве:

Пи смо на ле ду по за ду же тра је,
Не го ли на ши срећ ни и до бри дан ци
У ми ру бо ра ве!43

38 Ин тер вју под на сло вом „О про жи ма њу ствар но сти и ма ште”, Не вен, 
2012, 12.

39 Од ло мак но си на слов „При се ћа ња у во зу”, исто, 11.
40 Уп. на пис Пре дра га Сте па но ви ћа, „По тре сна по вест са ди гре си ја ма”, 

Не вен, 2006, 9.
41 По ред Дуј мо вље вог ро ма на, Ра ди о ни ца „Вен цло вић” је у но вој се ри ји 

из да ња дје ла на ших пи са ца у ма ђар ском пре во ду 2016. го ди не об ја ви ла Ми ло
ше ви ћев ро ман Lon don, По маз, као и ро ман Ми ла на Сте па но ва Ма у зо леј. Иде ја 
за ову еди ци ју је по те кла од Ми ла на Ђу ри ћа, ди рек то ра Кул тур ног и до ку мен
та ци о ног цен тра у Бу дим пе шти, у чи јем окви ру дје лу је и Ра ди о ни ца „Вен цло
вић”, док фи нан сиј ску пот по ру за пре во де пру жа Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор
ми са ња Ср би је. Уп. Не вен, 2016, 12.

42 Уп. Не вен, 2008, 5. У истом бро ју се на ла зи кри ти ка и ин тер пре та ци ја 
ро ма на ко ју је на пи сао Да вид Кец ман Да ко. Кец ма нов чла нак зо ве се „Ход из ме ђу 
два ам би са”, 8. 

43 Не вен, 2014, 9. Ана ли зу дје ла и овај пут пи ше Да вид Кец ман, „За пи си из 
ум ног над не бе сја”, Не вен, 2016, 6. Са сво је стра не до да је мо да је Дуј мов у ро ма ну 
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Дра го мир Дуј мов је сту ди рао ју го сло вен ску књи жев ност и 
срп ски је зик у Но вом Са ду. Ра ди као про фе сор у срп ској гим на зи ји 
у Бу дим пе шти, а ту и жи ви. Го ди не 2007. об ја вио је збир ку Бу дим
ске при че, о про шло сти и жи во ту Ср ба у овом гра ду. А 2012. го ди не 
За ду жби на Ја ко ва Иг ња то ви ћа штам па ње го ву књи гу Бу дим пе
штом срп ски зна мен. Она има по себ но мје сто у опу су Дра го ми ра 
Дуј мо ва, и чи та о ци ма је тим ин те ре сант ни ја јер у њој при по ви је да 
не ко ко се и сам на ла зи у при по ви је да ном про сто ру. Не ко ко нас 
во ди од зна ме на до зна ме на, од Бу дим гра да до при че о бу дим ској 
Са бор ној цр кви и ње ном уни ште њу, и да ље до Та ба на, па он да у 
Пе шту, до Са ве Те ке ли је, Ђу ре Јак ши ћа, Те сле, Ду чи ћа и Пе тра 
До бро ви ћа, и, на кра ју, до Или ји не во де. Из про шло сти ће нас у 
за вр шни ци при че Дуј мов до ве сти у бли жа вре ме на, у Вац ку ули цу, 
у дру штво са про том Ду ша ном Ву ји чи ћем и ње го вим си но ви ма 
Ти хо ми ром и Сто ја ном. Про ше та ће нас до ду нав ског кор зоа, гдје 
ће мо сре сти Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Ла зу Ко сти ћа, Јо а ки ма Ву ји ћа.44 

За хва љу ју ћи Дуј мо вље вој ли те рар ној шет њи кроз Бу дим пе
шту ус по ста вља се упра во оно што је Ср би ма у Ма ђар ској нај бит
ни је: кон ти ну и тет њи хо ве кул ту ре. Јер књи га Дра го ми ра Дуј мо ва 
ни је ни шта дру го до на ста вак, у друк чи јој, жи вој фор ми, сту ди је 
Ср би у Бу ди му и Пе шти ко ју је Сто јан Ву ји чић об ја вио 1997. го ди не.45

По зо ри шни жи вот

У бро ју за 2006. го ди ну Не вен сла ви двје ста го ди шњи цу ро
ђе ња и сто пе де се то го ди шњи цу смр ти Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, 
ко ји је из ме ђу 1826. и 1828. сту ди рао фи ло зо фи ју у Пе шти. У истом 
бро ју Не ве на об ја вљен је текст му зич косцен ског дје ла Чу до у 
Те ке ли ја ну му Пе тра Ми ло ше ви ћа, са зда ног од успје ле мје ша ви не 
фан та стич них, по уч них, сен ти мен тал них и ху мо ри стич ких еле ме
на та. Ко мад је из ве ден у Те ке ли ја ну му, 27. ја ну а ра 2006, на Све тог 
Са ву, пра зник ко ји је осни вач исто и ме не за ду жби не, Са ва Те ке
ли ја, сла вио као свој имен дан. 

ис пред сва ког од ше сна ест по гла вља ста вио као мо то ци та те из Вен цло ви ће вих 
дје ла. „Пи смо на ле ду” на шло је мје сто у 5. по гла вљу, ко је но си на зив „Кал ва
ри ја у До бро ке су”.

44 Уп. при каз Дуј мо вље ве књи ге у Не ве ну 2012. На дах ну то га је на пи сао 
Пре драг Сте па но вић, под на сло вом „Ше тач бу дим ским и пе штан ским ули ца ма”, 
11. Дуј мо вље ва књи га Бу дим пе штом срп ски зна мен има и дру го из да ње. Об ја
вљу ју га За ду жби на Ја ко ва Иг ња то ви ћа – Бу дим пе шта и Срп ска на род но сна 
са мо у пра ва у Ер же бе тва ро шу, у Бу дим пе шти 2017. го ди не. 

45 У кон тек сту очу ва ња на ци о нал не сви је сти и кул ту ре тре ба по сма тра ти 
и књи гу Ни ко ле Ла сти ћа Исто ри ја Ср ба у Ма ђар ској 1918–2012, ко ју је из да ла 
За ду жби на Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Бу дим пе шта 2016. 
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Дје ло са чи ња ва де вет сли ка, на ни за них сло бод но, без и нај
ма њег по шти ва ња три ју драм ских је дин ста ва. У пр вој се по ја вљу је 
Те ке ли ји на сен, дух осни ва ча за ду жби не, из но се ћи „од о зго” по дат
ке о ње ном устрој ству, сто го ди шњем тра ја њу, об у ста ви ра да то ком 
Дру гог свјет ског ра та и на кон то га, и о ње ном бу ђе њу у са да шњем 
вре ме ну, бу квал но у овом тре нут ку, пред по че так пред ста ве, ка да 
Те ке ли ја ну мом на кон ду го го ди шњег та во ре ња по но во од зва ња ју 
ра до сни и уз бу ђе ни гла со ви; у дру гој на сту па лик ко ји се зо ве 
Пе вач, и он за и ста и пје ва, го во ри сти хо ве, по то мак је де де те ке ли
јан ца, а у дра ма тур шком сми слу је во ди  тељ кроз драм ску рад њу; 
у тре ћој на сту па ју лик Пи том ца 1 и Те ке ли ји на сен, на бра ја ју се 
име на пр ве ге не ра ци је те ке ли ја на ца, а Сен се вра ћа у го ди ну 1806, 
ка да је у Ара ду по звао Ср бље (Сен го во ри он да шњим ар ха ич ним 
го во ром) да про сла ве Све тог Са ву она ко ка ко и дру ги на ро ди сла
ве сво је све це, што ће се уи сти ну и оства ри ти, но тек по осни ва њу 
за ду жби не; че твр та сли ка сто га но си на слов „Пр ва про сла ва, 1839”, 
ра зни ли ко ви да ју или пре но се из вје штај о про сла ви по во дом отва
ра ња Те ке ли ја ну ма, о исто вре ме ној про сла ви Све тог Са ве, о све
ча ној бе сје ди, све она ко ка ко је оно вре ме но фак тич ки од ре ди ла 
Ма ти ца срп ска јер јој је би ла до ди је ље на упра ва над за ду жби ном; 
у пе тој сли ци у сре ди шту је Ко ста Ру ва рац, Пе вач га пред ста вља 
као нај бо љег те ке ли јан ца, из но се се по сред ством Пи том ца 1, 2, 3, 
4 и 5 по да ци о Ру вар че вом жи во ту, о ње му као ини ци ја то ру осни
ва ња дру штва „Пре од ни ца”, као уред ни ку пр вог бро ја ал ма на ха 
„Пре од ни ца”, на сце ну сту па ју ли ко ви Ла зе Ко сти ћа и Сто ја на 
Ву ји чи ћа, они, иа ко ро ђе ни у раз ли чи та до ба, са да удру же но го
во ре сти хо ве по све ће не Ру вар цу, ње го вој ра ној смр ти, опра шта ју 
се од ње га, а на те сти хо ве се на до ве зу ју Ми ло ше ви ће ви лир ски 
ре фре ни на исте мо ти ве; у ше стој сли ци упри зо рен је на ко ми чан 
на чин онај ствар ни до га ђај ка да је у Бу ди му у ку ћи Јо си фа Стан
ко ви ћа од и гра на пред ста ва Сте ри ји ног ко ма да о Кир Ја њи, и ка да 
се због бо ле сти глав ног глум ца умје сто тог дје ла из во ди све га пар 
ди ја ло га из Сте ри ји не По кон ди ре не ти кве, и то у ви ду по зо ри шта 
у по зо ри шту: те ке ли јан ци су раз дра га на пу бли ка, ужи ва ју док се 
на сце ни раз го ли ћу ју дви је про та го нист ки ње Сте ри ји не ко ме ди је, 
а је дан дру ги лик, Опе ра тив на се кре та ри ца, у све му то ме има уло
гу ме ди ја то ра, те на тај на чин би ва мо до ве де ни до на ред не ко мич не 
сце не, сед ме, ко ја се зо ве „Хим на”; сти же мо, да кле, до ше зде се тих 
го ди на 19. ви је ка, Те ке ли ја ну мом упра вља Јо ван Јо ва но вић Змај, 
сла ви се сто го ди шњи ца ро ђе ња Са ве Те ке ли је, и при по ви је да се 
она слав на анег до та ка ко су се јед не но ћи Ла за Ко стић, Змај и Сте
во Ка ћан ски са ста ли да на бр зи ну на пи шу на род ну хим ну, за пи ли 
се, и у зо ру се раз и шли без оба вље ног по сла; осма сли ка по све ће на 
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је му зич ком жи во ту, у фо ку су су те ке ли ја нац и ком по зи тор Иси
дор Ба јић и ет но му зи ко лог Ти хо мир Ву ји чић; на тај му зич ки на
чин уво ди се за вр шни, де ве ти при зор, ко ји ци је лом ко ма ду да је 
ка рак тер рокопе ре, бу ду ћи да се у ње му на ме ло ди ју пје сме „Дај 
нам сун ца” из мју зи кла Ко са чу ју са да већ са свим лич ни сти хо ви 
ствар ног ау то ра ко ма да, а они об је ди њу ју све о че му овај ко мад 
го во ри, ши ре ћи се на ци је ли сви јет и пје сни ков глас у ње му.

И на ред ни ко мад овог пи сца, Ву ји чић blu es, об ја вљен у Не ве ну 
2009. го ди не, има слич ну струк ту ру,46 а на слов је до био по бра ћи 
Сто ја ну и Ти хо ми ру Ву ји чи ћу. Из ве ден је пре ми јер но 19. сеп тем
бра на сце ни Срп ског по зо ри шта у Бу дим пе шти, у знак сје ћа ња 
на Ти хо ми ра Ву ји чи ћа и на ње го ву по ги би ју у ави он ској не сре ћи 
на дан Пре о бра же ња 1975. го ди не. По што је Ти хо мир Ву ји чић 
ро ђен 1929, оби ље жен је исто вре ме но и тај ју би леј. У свје тлу на
ве де них ју би ле ја, у Не ве ну за 2009. го ди ну су об ја вље на још два 
тек ста о ле ген дар ном му зи ча ру. Је дан пи ше Да ни ца Пе тро вић са 
Му зи ко ло шког ин сти ту та из Бе о гра да, ис ти чу ћи да је Ти хо мир 
Ву ји чић ком по но вао сим фо ниј ска, ба лет ска и опер ска дје ла; био 
по себ но пло дан ау тор филм ске му зи ке, чак глу мац у не ко ли ко 
ма ђар ских фил мо ва; об ја вио ви ше збир ки за пи са ју жно сло вен ских 
на род них пје са ма из Ма ђар ске, док је ње го ва пост хум но (1978) 
об ја вље на збир ка Му зич ке тра ди ци је ју жних Сло ве на у Ма ђар ској, 
са око 400 ме ло ди ја пје са ма и ига ра, пра ва ри јет кост; да нас је у 
ње го ва њу те за о став шти не од не про цје њи вог зна ча ја рад ан сам бла 
„Ву ји чић”.47 Дру ги при лог у Не ве ну по ти че од Пре дра га Сте па но
ви ћа, и он је сво је вр сно умјет нич ко дје ло, исти ни та при ча јед ног 
свје до ка, оче ви ца и обо жа ва те ља чу де сног му зи ци ра ња Ти хо ми ра 
Ву ји чи ћа, ко ји би ча роб ним зву ци ма сво је фру ле за у ста вљао дах 
сва ко ме ко га чу је.48 Из но си мо два де та ља из Сте па но ви ће ве при че: 
пр ви – Ти хо мир сто ји на уском ис пу сту фа са де и из сво је фру ле 
из ви ја ме ло ди ју од ко је се про ла зни ци у Вац кој ули ци тре нут но 
па ра ли шу, и дру ги – Ти хо мир сви ра у фру лу са ду нав ског мо ста 
док се вит ка дје во јач ка ти је ла од о здо са оба ле из ви ја ју у су срет 
опој ним зву ци ма, ко ји ма су исто вре ме но оп чи ње ни и мла ди ћи у 
чам цу ко ји ту да на и ла зи. Пр ви де таљ је ис при чан из пер спек ти ве 
го ста у со би по ро ди це Ву ји чић из ко је је Ти хо мир ис ко ра чио, а 
дру ги де таљ је дат као до жи вљај јед ног од мла ди ћа у чам цу. То 
јест, у оба слу ча ја, из пер спек ти ве пи сца по зна тог по „ствар но сној 

46 Оп шир ни је о то ме по гле да ти у: Ра да Ста на ре вић, Хи ја зам и хи по ста за, 
Но ви Сад 2014, 37–40.

47 Уп. Да ни ца Пе тро вић, „Се ћа ње на ет но му зи ко ло га и ком по зи то ра Ти
хо ми ра Ву ји чи ћа”, Не вен, 2009, 4.

48 Пре драг Сте па но вић, „Ча роб на фру ла Ти хо ми ра Ву ји чи ћа”, Не вен, 2009, 5.
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про зи”! И Ми ли ћа од Ма чве на дах нуо је не ствар ни сви рач. След
стве но то ме је и уред ни штво, ка ко би упот пу ни ло ју би леј, за на слов
ну стра ну Не ве на 2009. ода бра ло Ми ли ће ву сли ку „Пре о бра жен ски 
на лет ник Ти хо мир Ву ји чић”. На по ми ње мо још да ли ков ни при каз 
ле ген дар ног умјет ни ка има и на ста вак. Ње гов лик по ја ви ће се опет 
на на слов ној стра ни Не ве на за 2016. го ди ну, у ра ду Дра га на Мар
ти но ви ћа „Хим на Бал ка ни ка – у сла ву Ти хо ми ру Ву ји чи ћу”, са 
сли кар ске ко ло ни је одр жа не у По ма зу, род ном мје сту дво ји це бра ће.

По зо ри шни жи вот Ср ба у Ма ђар ској на ро чи то се ис та као 
2013. го ди не. Опет ју би ле ји. А у ср цу до га ђа ја на ла зи се Ми лан Рус. 
Ро ђен у се лу Де ска по ред Се ге ди на, Ми лан Рус је сту ди рао глу му 
на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду и на пе штан ској По зо ри
шној и филм ској ака де ми ји, док је глу мач ки за нат пе као по про
вин циј ским по зо ри шти ма. Раз вио се у све стра ног про фе си о нал ца: 
глу ми, игра, пје ва, сви ра, пи ше драм ске тек сто ве, ре жи сер је и ди
рек тор Срп ског по зо ри шта у Бу дим пе шти. 

То по зо ри ште по че ло је да ра ди 1993, с пре ми је ром ко ма да 
Се нтан дреј ско је ван ђе ље, ко је је на пи сао он. Оку пио је за осни вач ку 
пред ста ву ама тер ске глум це Ду шан ку Си мић, Дра го ми ра Дуј мо ва, 
То му Прин ца, Де ја на Ши мо на, Дра га на Си ми ћа, Сте ва на Се мле ра, 
Го ра на Ка ра ги ћа, Ха ри ја Ру са, Ма ри цу Ман дић, Ду ша на Ву ко ви ћа. 
„У на шој ра ди о ни ци”, ка же Ми лан Рус, „пи шу се од но сно пре во де 
тек сто ви и ком по ну је се му зи ка за пред ста ве. Та ко су на ста ле на ше 
сле де ће про дук ци је: Сен тан дреј ско је ван ђе ље, Па стир ву ко ва,49 
Ава ла екс прес, Ста ри пе штан ски ор фе ум, Сом бор ска ру жа, Ми
ли о нер Ми ки ца, Чу до у Те ке ли ја ну му, Мо сто ви Па ри за, Ву ји чић 
blu es. Екс пе ри мен ти ше мо жан ро ви ма за ко је ми сли мо да су из о
ста ли из срп ске те а тар ске исто ри је: ми сте риј ске игре, рокопе ра, 
опе ре та, му зич ка ко ме ди ја”.50

Сен тан дреј ско је ван ђе ље Ми ла на Ру са по дру ги пут је из ве
де но два де сет го ди на ка сни је, 2013, и то на исти дан кад је би ла и 
пре ми је ра, на ус кр шњу су бо ту. Та ко је на ва жан пра во слав ни пра
зник про сла вље на два де се то го ди шњи ца ра да Срп ског по зо ри шта 
у Бу дим пе шти. Но пре кла па ње да ту ма из во ђе ња дра ме са цр кве
ним пра зни ком ни је са мо фор мал не при ро де, већ је тај ус кр шњи 
да тум у пот пу ном скла ду са са др жа јем дра ме, са ње ним сми слом. 
Ру со во Је ван ђе ље, ка ко са мо име го во ри, при ка зу је жи вот Ису са 
Хри ста, по чев од вје рид бе Јо си фа и Ма ри је, бла ге ви је сти ко ју Ма
ри ји до но си ар хан ђел Га ври ло, ро ђе ња Хри сто вог (Бо жић), кр ште ња 
у ри је ци Јор да ну, чу да ко је Хри стос чи ни (свад ба у Ка ни, ис цје ље ње 

49 Ли бре то за ово му зич косцен ско дје ло на пи сао је Дра го мир Дуј мов.
50 Ин тер вју „О пу ту од Де ске до да ске”, Не вен, 2013, 12.
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бо ле сних, из ба вља ње гре шни ка) и при ла же ња апо сто ла – у пр вом 
ди је лу („Ја вле ни је пер во”), до Тај не ве че ре, Ју ди ног из дај ства, 
мо ли тве на Го ри, су ђе ња Пон ци ја Пи ла та, Хри сто вог рас пе ћа и 
вас кр се ња – у дру гом ди је лу. Те ма са ма по се би уз ви ше на, али код 
Ру са је она об ра ђе на у сти лу на род ног ко ма да, ка кав се игра на 
отво ре ном про сто ру, на град ском тр гу – отуд Сен тан дре ја у на сло
ву. Ко мад је на пи сан на род ним је зи ком, оним ко јим го во ре Ср би 
у Сен тан дре ји, По ма зу, Ка ла зу, Мо ха чу, Сан то ву, и по себ но у Де
ски.51 А он је при ро дан и сли ко вит до те мје ре да нам се чи ни да 
би смо овај свој да на шњи су во пар ни је зик тре ба ло да за бо ра ви мо 
и да се вра ти мо из вор ном го во ру. Текст је на пи сан у де се тер цу/
два на е стер цу, сти хо ви се ри му ју, то је окре тан, ди на ми чан го вор, 
она ко ка ко га мо же ско ва ти са мо чо вјек глу ме, по кре та, ма ште и 
ху мо ра. Не ко ко из ну тра по зна је по зо ри ште и по зо ри шну игру, 
осје ћа ри там из го во ре не ри је чи, ко ри је чи ускла ђу је са сво јом ме
мо ри јом, а пам тљи ве су и за пу бли ку ако има ма кар и ма ло слу ха. 
Ко мад је свет ко вин ски и по у чан, а у ту свр ху је уве ден лик на ра
то ра. Он се не по сред но обра ћа пу бли ци, и во ди игру од по чет ка 
до кра ја. Ту је и хор, све са ми еп ски еле мен ти дра ме, ка ко би се 
што ви ше по ве за ли пу бли ка и из во ђа чи. Ва жну уло гу у пред ста
ви има и му зи ка. На по чет ку ко ма да пје ва се вр ло про ду хо вље на 
и уз ви ше на хим на „Ми же Сен тан дреј ци”, у сце ни Хри сто вог ро
ђе ња чо ба ни за и гра ју око вер те па, игра се Ба нат ско ве ли ко ко ло 
ко је је за пи сао Ти хо мир Ву ји чић у Ба та њи и у Де ски, у сце ни свад
бе у Ка ни ор ке стар сви ра сва тов ско ко ло, за тим „По ма шки па он да 
Ка ла шки сва то вац”. На дру гом мје сту се пје ва „Бе ћа рац”.

Да би смо до ча ра ли ко ли ко жи вот бру ји у сва кој ри је чи и по
кре ту Ру со вог Је ван ђе ља, пре но си мо од лом ке ди ја ло га из ме ђу 
Ма ри је и Јо си фа у тре нут ку кад он от кри ва да му је же на за труд
ни ла од Све тог ду ха: 

МАРИЈА:
Слу шај ме мој Јо со, би ћу Ти искре на
За труд не ла је сам од Свја та го Ду ха.

ЈОСИФ:
Ко ти је ми ље ник, од мах из дај име,
Да га смр вим ма чем у дво бој сас њи ме.
(...)

51 Де шчан ски еле мен ти су из гле да нај у пе ча тљи ви ји. Ка ко и не би би ли, 
жи ве у ау то ру од по чет ка. Уп. Пе тар Ми ло ше вић, „Ус кр шња на род на драм ска 
игра”, у: Да нас, ју че, пре кју че, 74. 
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Го во ри ми же но, са мо не мој ћу тат,
За трен ока ћу те си ки ром раз лу пат.
(...)
Ски дај бур му с пр ста и ски дај ду ка те,
Ма ра му са гла ве, умре ти спре мај се.
(...)
(Ди же хан џар да је уби је) – (не мо же)
Бо же ми опро сти, што сам кр ви же дан,
Убио бих же ну, јер ми ду ша се ва.
(Ма ри ји)
Узми Ма ро ових два дес’т сре бр ни ка,
Иди у пу сти њу, лу тај док си жи ва.

ГАВРИЛО:
(По ја вљу је се)
Бла го сло вен је си, што с’се сми ло вао,
Ср це ти је чи сто, слу шај ме ова ко: 
Ве ре ни ца тво ја пре чи ста ја је сте,
Де те у утро би ство ре ње је Бож је.

ЈОСИФ:
От ку да сад овај глас и све тло јар ко,
Ко го во ри из ду би не ду ше та ко?

По што је на ста ло при је два де сет го ди на, Сен тан дреј ско је ван
ђе ље (по Ми ла ну) ће у Не ве ну за 2013. би ти да то са мо у про ло шким 
сти хо ви ма. Али ће за то дру ги, но ви драм ски текст у истом бро ју 
Не ве на би ти пре не сен ско ро у цје ло сти: Чу до у Рон де ли Ра до сла ва 
Зла та на До ри ћа. И сад до ла зи мо до дру гог ју би ле ја. На и ме, ан самбл 
Срп ског по зо ри шта у Бу дим пе шти, у ре жи ји Ми ла на Ру са, из вео 
је До ри ћев ко мад 6. де цем бра 2013. го ди не, оби ље жа ва ју ћи на тај 
на чин двје ста го ди шњи цу пр ве пр о фе си о нал не срп ске по зо ри шне 
пред ста ве, ко ју је 24. ав гу ста 1813. при ре дио Јо а ким Ву јић у пе штан
ској Рон де ли, не ка да шњој стра жар ској ку ли на оба ли Ду на ва. 

Јо а ким Ву јић је ро ђен у Ба ји, жи вио је уз бу дљи вим жи во том, 
пу то вао, а по зо ри ште га је оку пи ра ло по што је 1812. уче ство вао у 
из во ђе њу дра ме Иштва на Ба ло га о Ка ра ђор ђе вом устан ку. Дра ма 
је при ка за на у Рон де ли. Ву јић је био то ли ко оду ше вљен ма ђар ском 
дра мом о Ка ра ђор ђу да је текст од мах пре вео на срп ски, у на мје ри 
да га из ве де. Али по што за то ни је до био до зво лу од вла сти, од лу
чио се за дру гу дра му, Ко це бу ов ко мад ко ји се у ње го вом пре во ду 
зо ве Кре шта ли ца. И ре жи рао га и глу мио у ње му по ме ну те 1813. 
го ди не. 
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На рав но, До ри ће ва дра ма при ка зу је тај до га ђај, Ву ји ће во из
во ђе ње Кре шта ли це на срп ском је зи ку на ма ђар ској по зо р ни ци, 
у Рон де ли. Са др жи До ри ће ва дра ма при зо ре са по сљед ње про бе 
пред пре ми је ру, при ка зу је се у по чет ку ка ко су Јо а ки ма Ву ји ћа 
об у зе ли не из вје сност и бри га да чи та ва ствар не до жи ви крах, а 
он да, то ком од лич не из вед бе, на ста је пот пу ни пре о крет, ве ли ки 
успјех, ра до ва ње, оза ре ност свих уче сни ка: чу до у Рон де ли. Глав
ни ли ко ви До ри ће вог „ве о ма па три о тич ног ко ма да”, ка ко пи ше у 
под на сло ву дра ме, ве ћи ном су исто риј ске лич но сти: Јо а ким Ву јић, 
учи тељ и спи са тељ, Иштван Ба лог, слав ни ма ђар ски глу мац и пи
сац, Ју ли ја на Ба лог, ње го ва се стра, глу ми ца, Ми ло ван Ви да ко вић, 
срп ски ро ма но пи сац и др. 

До ри ћев ко мад је при год ног ка рак те ра. По све ћен је Јо а ки му 
Ву ји ћу и исто риј ском до га ђа ју о по че ци ма срп ског по зо ри шта. 
Али је у из вед би Срп ског по зо ри шта у Бу дим пе шти, са Ми ла ном 
Ру сом у глав ној уло зи и са од лич ним глум ци ма у свим оста лим 
уло га ма, До ри ћев ко мад Ср би ма у Ма ђар ској зна чио не што да ле ко 
ви ше и ва жни је. А Не вен за 2013. го ди ну, са сво је стра не, до ку мен
та ри стич ки де таљ но из вје шта ва о ци је лом до га ђа ју, и о пред ста ви, 
и о ути сци ма, и о кул тур ном зна ча ју – све то, уз сам драм ски текст, 
он, као гла си ло за кул ту ру, књи жев ност и умјет ност, на ин те ре сан
тан и уз бу дљив на чин пре но си сво јим чи та о ци ма.

Ти ме за вр ша ва мо при каз о но вој се ри ји Не ве на, са за кључ ком: 
Ср би у Ма ђар ској су ма ло број ни, али зна ју шта ра де. Да ли и ми 
то зна мо? 
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Не вен, на слов на стра на пр вог бро ја но ве се ри је ли ста (2003)

Не вен, на слов на стра на за 2014. го ди ну
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Па три јарх Ар се ни је III Чар но је вић, рад Да ни ла Вук са но ви ћа,  
из ло жба „Пла ви круг (с)ли ков на об но ва”, Сен тан дре ја 2015. го ди не

Га врил Сте фа но вић Вен цло вић, рад Да ни ла Вук са но ви ћа,  
об ја вљен у Не ве ну 2015. го ди не
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Ми лић од Ма чве, Град ња цр кве брв на ре за Кне же ве мо шти 1690.  
у Сен тан дре ји, 1988. го ди не

Бра ћа Сто јан и Ти хо мир Ву ји чић, мон та жа Сто ја но ве фо то гра фи је  
из 1993. и Ти хо ми ро ве фо то гра фи је из 1974. го ди не, об ја вље но у  

Не ве ну 2009. го ди не
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