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 1. Увод 
 

Докторска дисертација

Михиза“ има за циљ да расветли

есејисте, драмског писца и драматурга

разматрања, односно истраживања

деловање Борислава Михајловића

контексту времена у коме је деловао

неодвојива од овакве врсте пропитивања

остати непропитано, осим у они

личности писца у целини, 

сегмента стваралаштва овог

студију.  У оквиру истраживања

Михиз икад објавио, од дневне

Ауторка овог рада сматра

Михајловићевог дела по разним

параметрима у времену у коме

указати на то да Борислав Михајловић

због своје књижевне критике од

Свој књижевни рад је започео

била политички скандалозна

подигло је велику прашину у

после тога, али оштрије око не

збирци, које ће касније итекако

писца. То су огромна љубав према

завичају, космополитизам, универзалност

и, на крају, утиче на велике промене
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дисертација на тему „Књижевна дисперзија Борислава

циљ да расветли и сагледа личност и деловање књижевног

писца и драматурга Борислава Михајловића Михиза

односно истраживања, биће стављен акценат, пре свега

ава Михајловића па тек онда на сагледавање његове

у коме је деловао, као и садашњости, за коју сматрамо

овакве врсте пропитивања, док ће драмско стваралаштво

м у оним општим цртама где је то неопхо

целини,  јер сматрамо да због обимности теме

алаштва овог књижевника може засебно  представљати

оквиру истраживања биће узето у обзир све што је Борислав

објавио од дневне штампе до објављених драма или сабраних

рада сматра да је неопходно пропитати и сучелити

дела по разним часописима, дневној штампи са књижевно

времену у коме је настало, као и са савременим токовима

Борислав Михајловић Михиз није без разлога постао чувенији

књижевне критике од самих писаца чија је дела интерпретирао

евни рад је започео пишући поезију за коју Добрица

скандалозна. Деветнаест песама објављених 1947. 

прашину у то време. Борислав Михајловић није више

оштрије око не може, а да не запази неколико основних

касније итекако обележити, како критику и есејистику

огромна љубав према књижевности, српској књижевној традицији

космополитизам, универзалност и будно око које проматра, пропитује

на велике промене у уметности свог времена. Суверени

Михајловића Михиза  

дисперзија Борислава Михајловића 

деловање књижевног критичара, 

Михајловића Михиза. У основи овог 

пре свега, на књижевно 

сагледавање његове личности у 

коју сматрамо да је суштински 

стваралаштво у највећем делу 

то неопходно за сагледавање 

обимности теме, истраживање тог 

представљати једну посебну 

што је Борислав Михајловић 

или сабраних критика и есеја. 

и сучелити „разбацаност“ 

ампи са књижевно–теоријским 

савременим токовима књижевности и 

разлога постао чувенији и читанији 

интерпретирао.  

коју Добрица Ћосић каже да је 

 у приватном издању 

Михајловић није више писао поезију 

неколико основних нити у овој малој 

есејистику, тако и драме овог 

књижевној традицији, оданост 

проматра, пропитује, критикује 

времена Суверени владар на пољу 
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књижевне критике у првој половини

кује у звезде или набија на

времену после Другог светског

критика, заправо, и била прва

књижевност за време послератног

година на пољу критике, према

шта да каже али се током шез

прелази на један други и другачији

веома успеле драме, а занимљив

издању сабраних драма – Издајице

Михајловићеве поетике (за коју

смо до сада споменули, његов

Европљанин и успут помало Рус

(што је у време свеопштег братства

није изгубио нит српске књижевне

Михајловићевим драмама. Универзалност

чија је прича мала у великој причи

са њом како ја знам и како је

1986). Михајловићу се често

социјализму, али је било и оних

Михизу космополиту духом и културом

Поред разматрања Михајловићеве

објављене у „Нину“ и оне која

драмске књижевности, у овом

личност Борислава Михајловића

национализма и политичких превирања

критичари Михајловићу одричу

ауторка овог рада има намеру

контекст и да Борислав Михајловић

Књижевна дисперзија Борислава Михајловића Михиза
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у првој половини педесетих, бритко, вешто, смеоно

на колац (Станислав Винавер) књижевна дела

Другог светског рата. Предраг Палавестра сматра да је Михизова

и била прва пукотина која ће пропустити светлост новог

време послератног социјализма. Након тих неколико

критике према многим критичарима, Михиз је заћутао јер

током шездесетих јавља са првом драмом Бановић

други и другачији разбој уметничког стварања. Након

нимљив је, такође, и наслов који је Михајловић

Издајице (1986). У драмама се могу следити

поетике за коју многи књижевни критичари сматрају да

споменули, његов Пера Тодоровић је Србин Балканац

успут помало Рус. Да је дубоко промишљао и стварност

свеопштег братства и јединства био огроман грех) и 

српске књижевне традиције коју је пратио, 

Универзалност се огледа у речима његовог Бановић

великој причи века. „Мала је, али је моја, и ја ћу је носити

знам и како је ја разумем“ (Бановић Страхиња,у књизи

Михајловићу се често спочитавало да је националиста

и оних који су тај национализам видели без

космополиту духом и културом (Добрица Ћосић). 

разматрања Михајловићеве поезије, нарочито крити

и оне која је настала касније), есејистике која

књижевности у овом раду разматраће се, како је већ поменуто

Борислава Михајловића Михиза у координатама соцреализма

политичких превирања у којим је сам учествовао. Иако

Михајловићу одричу стварање озбиљног система бављења

има намеру да сагледа и смести личност и дело овог писца

Борислав Михајловић Михиз заузме своје место у српској

Михајловића Михиза  

оно, понекад козерски 

књижевна дела која настају у 

сматра да је Михизова књижевна 

т новог и модерног у 

тих неколико врло успешних 

је заћутао јер више није имао 

Бановић Страхиња (1963), те 

стварања Након те, следе још три 

је Михајловић дао свом првом 

могу следити све претпоставке 

критичари сматрају да не постоји) коју 

Србин Балканац, образовани 

стварност и сопствени народ 

грех и да ниједног тренутка 

, најбоље се види у 

речима његовог Бановић Страхиње 

моја и ја ћу је носити и носити се 

у књизи Издајице, БИГЗ, 

националиста у самоуправном 

видели без иједне мржње и у 

критике (посебно оне 

есејистике која је прати, донекле 

већ поменуто, и јединствена 

соцреализма, космополитског 

учествовао. Иако многи књижевни 

система бављења књижевношћу, 

дело овог писца у савремени 

место у српској књижевности које 
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му припада и тиме оповргне тврдње

амнезије. 

О Бориславу Михајловићу

савременој српској књижевности

личностима које наводи Деретићева

српске књижевности за Михајловића

су критички прикази писани духовито

су деловали изванредно у тренутку

критичко-журналистичка, надахнута

историја српске књижевности

инспирисала на одговор. С обзиром

књижевних расправа, готово ратова

ни чудо што је реч овог оштрореког

књижевност бучно увела песнике

Ћирилов, „Политика“ , 4. фебруар

изненађења, у часопису „Поља

своју битку онда када је ушао

показало одсуство филозофског

у којима се ствари сагледавају

Михизовој критици, као и нападу

ту првину и храброст (видети

српска проза 7, Трстеник, 1995). 

стилу, реченици, олако изреченим

ретких критичара који је и сам

песничкој збирци Тражим

Михизова критика нераздвојна

песником. („Књижевне новине

поводом објављивања Михизове

грешака, из  пера Небојше Васовића

Књижевна дисперзија Борислава Михајловића Михиза
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оповргне тврдње Виде Огњеновић да наша средина

Бориславу Михајловићу су писали скоро сви који су иоле

књижевности, сад већ не само српској, бар судећи по

наводи Деретићева Историја српске књижевности. Поменути

књижевности за Михајловића каже да је пример изразитог дневног

прикази писани духовито и проницљиво али без систематске

изванредно у тренутку када су настали. Михајловићева

журналистичка, надахнута и ограничена тренутком (Јован

ности). Брза и одсечна реч овог критичара узбуђивала

одговор С обзиром на то да су књижевне новине и биле

расправа готово ратова, педесетихтих, па и шездесетих година

реч овог оштрореког критичара брзо запалила књижевно

бучно увела песнике попут Миодрага Павловић и Васка

фебруар 1989). Мирослав Егерић у свом есеју

Поља“ (1959) сматра да је Борислав Михајловић

када је ушао у књижевни сукоб са Марком Ристићем

филозофског система, без „вертикалне идеје“ у систему

сагледавају. Ипак, доста година касније Егерић другачије

као и нападу на Марка Ристића (Ни Jaнко, ни Мар

идети Књижевни критичари као приповедачи

Трстеник, 1995). Никола Кољевић, поред низа замерки

зреченим и паушалним схемама, истиче да је

који је и сам сјајно закорачио на песничко тле да би

Тражим помиловање Десанке Максимовић. Посебно

нераздвојна од живота и да стално меша књигу са животом

Књижевне новине“, 21. јун 1980).  Један од обимнијих

објављивања Михизове Аутобиографије - о другима, са 

Небојше Васовића, чија репутација  писца мизантропских

Михајловића Михиза  

наша средина и култура пате од 

који су иоле нешто значили у 

бар судећи по оним именима и 

. Поменути историчар 

изразитог дневног критичара, чији 

без систематске анализе, а који 

Михајловићева реч је полетно 

тренутком Јован Деретић, Кратка 

критичара узбуђивала је, али и 

новине и биле поприште свих 

шездесетих година XX века, није 

запалила књижевно небо и у 

Павловић и Васка Попе (Јован 

свом есеју Критика шарма и 

Борислав Михајловић почео да губи 

Марком Ристићем, где се јасно 

идеје у систему, угла и праваца 

Егерић другачије говори и о 

ни Марко) признајући му 

приповедачи, у књизи Савремена 

низа замерки Михајловићевом 

истиче да је Михиз један од 

песничко тле да би исказао свој суд о 

Максимовић Посебно додаје да је 

меша књигу са животом, песме са 

обимнијих текстова насталих 

 доста материјалних 

мизантропских памфлета 
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(Лажни цар Шћапан Киш, књига

Бориславу Михајловићу има шта

Дуг је низ појединачних

се односе на доба писања критике

студија која би се позабавила

малим књижевним ратовима

Михајловић је припадао реткој

расправа и подела покушавао

ишли модернисти и реалисти

поднебља и народа који живе

уметности. Његови Књижевни

часопису сведоче о Михизовом

књижевности излишна. „За мене

крилима у првом реду наше

горштачког ратничког живота

савременог модерног човека Два

(видети Књижевни разговори

објављивање нових дела, види

Попустила је догма, пали су

испловио на слободне таласе

која је негде из претходнице

равним и досадним, почела је

испретураним навигационим

Одроњени брегови, „Нин“ , 1953). 

Савеза књижевника Југославије

рецидива претходних књижевних

Крлежи и његовим тезама да литературе

године биле најплоднији период
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, књига о делу Данила Киша) јесте још једна од

има шта писати, чим се и овакви аутори лаћају пера

појединачних есеја и приказа Михајловићеве критике

писања критике у часопису „Нин“ . Оно што недостаје

позабавила расутим критичким приказима овог писца

књижевним ратовима који су вођени путем новинске пр

припадао реткој врсти књижевних посленика који је

покушавао да да објективну слику и да помири крајности

реалисти упорно алудирајући на комплексност

народа који живе на тлу Југославије и саме књижевности

Књижевни разговори објављивани током 1952. године

о Михизовом ставу да је борба и расправа која се 

За мене је зато сасвим природно што ми данас

реду наше литературе и Михаила Лалића, епског

ратничког живота, и Оскара Давича, песника рафинираних

модерног човека. Два вида њихове литературе и два вида наше

разговори „Нин“ , 1952). Већ 1953. године Михајловић

нових дела, види да се ствари у књижевности мењају

догма пали су канони, пишу се и објављују дела. „

слободне таласе без светионика и овековечених маршута

претходнице била побегла негде у комору и свикло

досадним почела је да мисли своје бриге слободних пловидби

навигационим инструментима тражи праве и ваљане

, 1953). Напокон, 1954. у дискусији на Изванредном

књижевника Југославије Михајловић оштро и одлучно устаје против

претходних књижевних превирања и јасно се супротставивши

тезама да литературе готово да и нема више, наводи

најплоднији период литературе код нас до тада и тако

Михајловића Михиза  

јесте још једна од потврда да се о 

аутори лаћају пера.  

ћеве критике, посебно оних који 

што недостаје јесте озбиљнија 

приказима овог писца, али и целим 

новинске преписке. Борислав 

посленика који је у време жучних 

да помири крајности у које су 

комплексност и историје и 

књижевности као споја науке и 

током 1952. године у поменутом 

 жучно води на пољу 

што ми данас имамо на крајњим 

Лалића, епског приповедача 

песника рафинираних трептаја 

вида наше Револуције.“ 

године Михајловић, помно пратећи 

књижевности мењају и то набоље. 

објављују дела. „Цео наш живот је 

овековечених маршута, па и литература, 

комору и свикло тапкала стазама 

одних пловидби и да међу 

и ваљане бусоле.“ (видети 

дискусији на Изванредном пленуму 

одлучно устаје против последњих 

супротставивши Мирославу 

ше наводи да су послератне 

тада и тако је потврдио своје 
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мишљење и став генерацијског

поводом значаја књижевног рада

Врло рано су се јави

његовог рада, врло је јасан тај

спој Михајловићевог класичног

и укорењеност у традицију, па

не заборавља своју вертикалу

отворен и за једног Васка Попу

какав је био Михиз неодољиво

тешког живота махом источњачких

Божићевих Курлана и Бихорцима

Блаканац умом, одушевљено је

већ угледне песникиње социјалистичке

јасно и гласно. Једна велика отвореност

потребу једног друштва, огромна

човека који је имао част,

коментарише и скраћује дела великих

преписку Борислава Пекића са

2002). Храброст је, такође, једна

устукнуо ни пред значајношћу

предратног надреализма, који

функцију академске догме. Написао

мислили, али врло мало њих

Михизову оштру реч, многи су

Михизово врело пресушило, а

не будем имао шта да кажем

књижевност потекла из другог

Иако ће у овом раду о драмском

мање говора него о књижевној
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генерацијског критичара, о коме ће касније говорити

књижевног рада Борислава Михајловића Михиза.  

јавиле многе особине овог критичара и као такве

је јасан тај необичан (или са историјске тачке гледања

Михајловићевог класичног образовања са сталном насушном потребом

традицију, па чак и кад говори о писцима попут Диса

вертикалу. Фасцинантан је тај откривалачки дух који

једног Васка Попу, али и Андрићеву Проклету авлију. Једног

Михиз неодољиво су привлачили романи густог ткања и

махом источњачких навика па је остао одушевљен, готово

Бихорцима Ћамила Сијарића. Космополита

но је дочекао лирску полемику са Душановим

песникиње социјалистичке Југославије, Десанке Максимовић

Једна велика отвореност ума, јасан поглед на књижевност

громна читалачка страст начинила је од Борислава

, али и задатак да први, пре свих, чита

раћује дела великих писаца српске књижевне традиције

Борислава Пекића са Михизом у Коресподенција као живот

такође, једна од особина која је красила овог пркосног

значајношћу личности Марка Ристића, последњег великог

надреализма, који је своје некадашње свеже и оштре

академске догме. Написао је Ни Јанко, ни Марко! када су

мало њих смело да уради. Када се повукао из „Нин

реч многи су се запитали где је нестао, неки и злурадо

пресушило, а сам критичар се оглашава у једном од интервјуа

да кажем са Феликсом Пашићем („Борба“ , 

потекла из другог врела, овај пут драмског.  

овом раду о драмском стваралаштву Борислава Михајловића

о књижевној критици, незаобилазне су неке чињенице

Михајловића Михиза  

касније говорити Михајло Пантић 

критичара и као такве остале до краја 

тачке гледања сасвим обичан) 

насушном потребом за уроњеност 

попут Диса и Миљковића, он 

откривалачки дух који је био једнако 

. Једног Војвођанина 

густог ткања и чудне атмосфере 

одушевљен готово запањен снагом 

Космополита духом, а Србин 

са Душановим Закоником, тада 

Десанке Максимовић. Признао је то 

на књижевност као јединствену 

је од Борислава Михајловића 

свих чита, али и отворено 

књижевне традиције (погледати само 

живот, Solaris, Нови Сад, 

овог пркосног Сремца па није 

последњег великог догматичара 

и оштре ставове ставио у 

када су то можда многи 

повукао из „Нина“, навикнути на 

неки и злурадо изјављујући да је 

интервјуа Док поново 

, 30. јун 1963) да би 

Борислава Михајловића бити много 

неке чињенице које су само 
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потврдиле постојање већ поменуте

критичара. Михајловићеве драм

(1969) носе печат историје и модерног

па није ни чудо да се у последње

Фонда Борислав Михајловић

читаонице да размотре и поново

ствараоца. 

Многи критичари, али и

Вида Огњеновић не крије, него

критичара при стварању (видети

Михајловић Михиз и Српска читаоница

да Михајловићеве драме нису

форме. Михизове драме, према

литерарна дела чији је творац

литературе. Са оваквим ставовим

своју књигу о Пери Тодоровићу

Михизова драма у европском

читаоница, Ириг, 2006). Реакција

је одлична. Милан Тополовачки

времена у време, а идеал човечији

сиротињом и уклетом тугом између

исте године, када је драма објављена

предлошком, односно сјајном

господару малене Бањске, а да

питањима морала у савременом

поводом ове драме каже да се

Све до данашњих дана ова

драмском стваралаштву, отвара

Гордић Петковић Потрага за
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ћ поменуте поетике и књижевне парадигме

драме, посебно Бановић Страхиња (1963) и

историје и модерног у исто време, све четири су, заправо

да се у последње две деценије окупила неколицина

Михајловић Михиз у његовом родном Иригу под

размотре и поново пропитају вредност дела овог готово

критичари, али и писци су полазили од личног познанства

не крије, него истиче колико јој је било пресудно

стварању видети Михизова драма у европском контексту

и Српска читаоница, Ириг, 2006). Вида Огњеновић у

драме нису само добро скројени комади већ и примери

драме, према њеном мишљењу, нису скрипта за једно

чији је творац изузетно познавао ту амалгамску везу изм

оваквим ставовима се слаже и Бошко Милин, а Латинка

Пери Тодоровићу тврдећи да је то  књига коју тек треба

европском контексту, Фонд Борислав Михајловић

еакција на Михајловићеву драму Бановић Страхиња

Тополовачки за драму каже да „легенда путује, с колена

а идеал човечији се не мења; љубав и слобода доминирају

уклетом тугом између зеница“ („ Дело“, Београд, мај 1967). 

је драма објављена, запажа да је само уводни део

односно сјајном епском песмом коју је усмена књижевност

Бањске, а да се драма, заправо, бави егзистенцијалним

у савременом светлу („Политика“, 2. март 1963). Слободан

каже да се она бави историјом човека уопште („Борба

дана ова драма, која се сматра најуспелијом у

отвара нова поља питања и ишчитавања па се

Потрага за подвигом: женски ликови и женски светови

Михајловића Михиза  

књижевне парадигме овог писца и 

(1963) и Марко Краљевић 

заправо, ванвременске 

неколицина књижевника око 

Иригу под окриљем Иришке 

дела овог готово заборављеног 

личног познанства са Михизом, па 

било пресудно мишљење овог 

контексту, Фонд Борислав 

ић у истом делу тврди 

већ и примери добро проучене 

скрипта за једно извођење, већ 

ску везу између позоришта и 

а Латинка Перовић завршава 

оју тек треба отворити (видети 

Михајловић Михиз и Српска 

Страхиња (1963) била 

путује, с колена на колено, из 

слобода доминирају његовом 

Београд мај 1967). Ели Финци још 

уводни део задржао везу са 

усмена књижевност изнедрила о 

егзистенцијалним питањима и 

март 1963). Слободан Селенић 

уопште („Борба“, 2. март 1963). 

најуспелијом у Михајловићевом 

ишчитавања па се текст Владиславе 

женски светови у Бановић 
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Страхињи на један  веома сав

ћутања у овој драми (видети

Михајловић Михиз и Српска

поменутом зборнику радова

националне књижевности прибегао

драму Марко Краљевић 

искупитеља/спасиоца али уједно

апокрифом. Тамновилајетска прича

или издати крв или издати убеђења

најстабилнијим животним ставови

научника и поштовалаца драмског

Борислав Михајловић Михиз

покренуло пропитивање и ишчитавање

одржана три симпозијума. 

Наведени примери тумача дела

постоји читав низ отворених књижевних

размотрити у контексту тока

основне нити Михајловићеве

чаробну дисперзију. 

Имајући у виду да не

Михајловића Михиза, иако је

критичара у савременој српској

Михизу. Шта је то што је инспирисало

необичној личности изузетног

покретач)?  

Неопходно је и споменути

крајем 2014. године под окриљем

трајао пола века на књижевној

уређивања текстова, о Бориславу
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веома савремен начин баве питањима Жене, њеног

драми видети Михизова драма у европском контексту

и Српска читаоница, Ириг, 2006). Светислав Јованов

зборнику радова наглашава да је Михајловић самим избором

књижевности прибегао тежим и болнијим решењима, посебно

 где иронично и горко разоткривање

спасиоца али уједно и жртве историје можемо назвати

ска прича капетана Сајлера који је у позицији

или издати убеђења вечна је прича која је у стању да

животним ставовима. Издала га је историја (Јован Ћирилов

поштовалаца драмског дела Борислава Михајловића Михиза

Михиз под окриљем Српске читаонице у Иригу

пропитивање и ишчитавање драмског стваралаштва овог писца

тумача дела Борислава Михајловића Михиза јасно

отворених књижевних поља које треба истражити, поближе

контексту тока савремене српске књижевности. За почетак

Михајловићеве књижевне мисли. Незазорно, са отклоном

виду да не постоји много студија о раду и стваралаштву

Михиза иако је то парадоксална чињеница, нема озбиљнијег

савременој српској књижевности који није написао чланак

што је инспирисало све те научнике и уметнике да

личности изузетног реторског талента (а можда је баш

и споменути да је објављена и библиографија

године под окриљем Матице српске и Српске читаонице из

на књижевној сцени српске културе. Поред 

Бориславу Михајловићу у књизи Други - о Михизу

Михајловића Михиза  

Жене њеног живота, потреба и 

контексту, Фонд Борислав 

Светислав Јованов у претходно 

Михајловић самим избором јунака из 

има, посебно у односу на 

разоткривање индивидуе као 

можемо назвати митокритичним 

у позицији где свакако губи – 

у стању да уздрма темеље и 

Јован Ћирилов). Окупљањем 

Михајловића Михиза око Фонда 

читаонице у Иригу, поново се 

стваралаштва овог писца. До сада су 

Михиза јасно указују на то да 

истражити, поближе објаснити и 

књижевности За почетак објединити 

са отклоном сагледати ову 

раду и стваралаштву Борислава 

нема озбиљнијег књижевног 

написао чланак, критику или есеј о 

уметнике да проговоре о овој 

можда је баш та реторика била 

библиографија овог ствараоца тек 

читаонице из Ирига, иако је он 

Поред успешног покушаја 

о Михизу (приредили 
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Владета Јанковић и Милан

приређивачи наглашавају да та

постоји обимније и систем

једнако хваљен због својих књижевних

истих. Један од покушаја Михозове

oдгонетање једног живота 

Намера ауторке јесте

талентованог човека за кога Добрица

Имајући у виду да однедавно

предговора првом издању и ауторка

Плавшић, Заувек обележен

Михајловића Михиза, Српска

12),  имамо намеру да што ст

не губећи из вида специфичности

саберемо стваралаштво овог уметника

његовог стваралаштва које је

тумачено. 

Циљ ове докторске дисерта

целокупног опуса Борислава М

критику која је настала у периоду

питању само једна збирка песама

разматране у контексту допуне

редова јесте да се темељно пропитају

односно установити постојање

бити посвећена пажња пишчевој

поред оштрог посматрања стварн

поезија ратника и пругаша 

(првенствено се мисли на поезију

искаже суд и похвала иако с
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и Милан Јанковић, Стубови културе, Београд, 1998

наглашавају да та књига није дело систематског рада и

и систематско бављење, пре свега, делом овог ствараоца

због својих књижевних вредности  колико и критикован

покушаја Михозове биографије урадио је Радован

 (Службени гласник, Београд, 2011). 

ауторке јесте да се начини својеврсна монографија

човека за кога Добрица Ћосић каже да нико није имао дар

недавно постоји библиографија овог писца на чијој

и ауторка ових редова имала част да учествује

обележен сопственом речју, у књизи Библиографија

Српска читаоница, Матица српска, Ириг, Нови

намеру да што студиозније и објективније, у светлу савремене

специфичности историјског времена настанка Михајловићевог

стваралаштво овог уметника у дисертацију чији назив и осликава

а које је остало распршено  и самим тим недовољно

докторске дисертације ће бити утврђивање поетичких

Борислава Михајловића Михиза са посебним занимањем

тала у периоду после Другог светског рата, док ће

збирка песама, али је хронолошки прва) и драма 

контексту допуне при свеобухватном тумачењу поетике

темељно пропитају сва изворишта и претпоставке Михизове

установити постојање исте на темељима модерног стваралаштва

пажња пишчевој откривалачкој страсти и проницљивом

посматрања стварности и уметности око себе, у време када

 , успевали да препознају вредности и значај

мисли на поезију Миодрага Павловића и Васка Попе), да

иако се понекад ту и заврашавало бављење

Михајловића Михиза  

Београд, 1998), где и сами 

систематског рада и истраживања, не 

делом овог ствараоца који је био 

и критикован због недостатка 

је Радован Поповић Михиз: 

монографија о делу овог 

није имао дар попут његовог. 

писца на чијој изради је, у виду 

част да учествује (видети Маја 

Библиографија Борислава 

Ириг Нови Сад, 2014, стр. 7-

светлу савремене књижевности, 

настанка Михајловићевог дела, 

сликава праву природу 

недовољно ишчитано и 

утврђивање поетичких карактеристика 

занимањем за књижевну 

та док ће поезија (иако је у 

и драма овог ствараоца бити 

тумачењу поетике. Намера писца ових 

претпоставке Михизове поетике, 

модерног стваралаштва. Посебно ће 

проницљивом духу, који су 

у време када је поезија била 

вредности и значај књижевних дела 

Васка Попе), да се јасно и гласно 

бављење одређеним делом, 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

свакако се не сме изгубити из

послужили даљим проучаваоцима

обратити пажња на судове кој

збирке Тражим помиловање

Посебна намера у смислу

истраживање критике, као и

позним годинама Борислава Михајловића

одсуство енергије, а посебно

Михајловићев пораз почео када

Књижевни разговори Борислава

1971. године). Циљ овог рада

импресионистичку критику коју

већина критичара слаже у томе

(нити губи из вида „вертикалу

Михиз се истински бави демитологизацијом

наглашава своју склоност ка

сврхе  живота и његовим омиљеним

учитељица живота не рађа. 

У раду ће бити кориштене

синтетичка метода, као и крит
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изгубити из вида да су често, баш Михизови судови

проучаваоцима књижевности да крену правим путем

судове које је изрекао поводом Андрићеве Проклете

помиловање Десанке Максимовић. 

намера у смислу бављења књижевном критиком

критике као и прелазних форми које жанровски припадају

рислава Михајловића Михиза када су му замерали

а посебно у светлу тврдње Мирослава Егерића

пораз почео када се сукобио са Марком Ристићем (и

Борислава Михајловића, Коло Српске књижевне

Циљ овог рада јесте да покаже да овај писац није

критику коју су му једни спочитавали, а други хвалили

слаже у томе да Михиз ниједног тренутка не напушта

вида вертикалу“ српске књижевности) која му је веома

истински бави демитологизацијом мита у модернистичком

склоност ка универзалним људским судбинама, вечним

његовим омиљеним парадоксима за које је схватио да

не рађа.  

бити кориштене метода текстолошке анализе, компаративна

као и критичко–интерпретативна метода на књижевном

Михајловића Михиза  

Михизови судови били ти који су 

правим путем. Нарочито ће се 

Проклете авлије и песничке 

књижевном критиком јесте темељно 

жанровски припадају есејистици, у 

замерали конформизам и 

Мирослава Егерића да је прави 

Ристићем (из предговора књизи 

њижевне задруге, Београд, 

овај писац није стварао само 

други хвалили, док се велика 

тренутка не напушта традицијску нит 

му је веома битна. Заправо, 

модернистичком кључу чиме јасно 

судбинама вечним пропитивањем 

схватио да их нико други до 

анализе компаративна метода, 

на књижевном плану. 
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2. Михизова поезија – На

 

 На почетку своје дуге

обухватала широко жанровско

огласио збирком песама једноставног

кратком року, према сведочењима

објављена је у приватном издању

је анегдотски занимљиво с обзиром

недостајало, а новца у сфери

имао новца да објави стихове

светског рата, али су му у помоћ

Поповић који је, продавши

издавање Михајловићеве збирке

у Штампарском заводу Орао

Којим смером, за коју се зрели

му све то, са временским отклоном

тврди да је била политички 

прашину у то време. Одмазда

стаљинизма
4, зачудо је изостала

1948. године и политички разлаз

друштва.5  

                                                
1 Борислав Михајловић, Аутобиографија
Михајловић се у мемоарским записима
осврће на своју прву и једину збирку
начитао поезије и исповеда се у стиховима
провирује Јесењин, накривљени шешир
2 Исто дело, стр. 191-192. 
3 Добрица Ћосић, Мића Поповић, време
4 Борислав Михајловић, Аутобиографија
5 Мирослав Егерић, Предговор књизи
наводи и истиче значај 1948. године
услове  за отварање пространих видика
пресудан корак у потискивању духа
оквиру пронађеног. Није случајно
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На лево круг 

своје дуге књижевне каријере која је ишла у различитим

широко жанровско интересовање, Борислав Михајловић

песама једноставног назива – Песме. Збирка је настала

рема сведочењима самог писца у књизи Аутобиографији

приватном издању 1947. године у Београду. Само објављивање

занимљиво с обзиром на то да су то била поратна времена

новца у сфери културе готово да није ни било. Наиме, Михиз

бјави стихове који су настали током неколико година

су му у помоћ притекли пријатељи, посебно сликар

продавши своју прву слику Београд, половину новца

Михајловићеве збирке, а Живорад Жика Стојковић је пронашао

заводу Орао настала збирка која је на свом крају носила

коју се зрели Михиз и чуди како је била прва антирежимска

временским отклоном од четрдесет година,  звучи наивно

политички најскандалознија песма у тој деценији3  и да

Одмазда којој се песник надао, с обзиром на трајање

зачудо је изостала. Томе је увелико допринела и Резолуција

политички разлаз Стаљина и Тита који је имао одје

         
Аутобиографија - о другима, прва књига, Solaris, Нови

мемоарским записима које је писао на велики наговор пријатеља
једину збирку песама коју, као стари  и зрели критичар оцењује

исповеда се у стиховима, а нема богзна шта да исповеди...Носталгија
накривљени шешир сремачког пркоса, старинска сентименталност

Поповић, време, пријатељи, БИГЗ, Београд, 1988. 
Аутобиографија - о другима, прва књига, Solaris, Нови Сад, 2003, 

Предговор књизи Критике и огледи, Петра Џаџића, СКЗ, Београд
године за свеколику књижевност бивше Југославије: „ 

пространих видика  критичке свести, четрдесет осма година
потискивању духа без рефлексије, чија се активност исцрпљивала у

случајно – разуме се – што баш у оквиру педесетих година артистичка

Михајловића Михиза  

ишла у различитим правцима и 

Михајловић Михиз се прво 

Збирка је настала у релативно 

Аутобиографији - о другима1 и 

Само објављивање збирке било 

поратна времена када је много чега 

Наиме, Михиз, наравно, није 

неколико година после Другог 

сликар Миодраг Мића 

половину новца наменио за 

је пронашао папир и тако је 

носила чувену песму 

антирежимска песма, јер 

звучи наивно2, а Добрица Ћосић 

и да је подигла велику 

обзиром на трајање југословенског 

допринела и Резолуција Информбироа 

имао одјека и у свим сферама 

Нови Сад, 2003, стр. 190. 
наговор пријатеља Мила Глигоријевића, 

критичар оцењује: „то се неко млад 
исповеди Носталгија за завичајем из које 

сентименталност и насиље риме.“  
 

Нови Сад, 2003, стр. 191. 
СКЗ Београд, 1973, стр. VIII -IX, 

Југославије: „ Створивши политичке 
осма година, може се рећи, значи 

исцрпљивала у формули: тражење у 
година артистичка и критичка 
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 Збирка песама броји укупно

посебно издвојена док је преосталих

земља равна, Ултрамарин и 

целој збирци, посвећена је

најавила неколико основних нити

 

                                                      
          
          
        

                                                       
                                

                                                        

                                                        
 
Песма спаја време стварања

прошао век до Михизове савремености

своје књижевно поље, за њега

Он Радичевићу наздравља називајући

књижевних стваралаца. О Бранку

обједињавања и компаративног

опоменe јер Михајловићево интересовање

карловачког ђака, никада га

вертикалу сопственог доживљаја

није изгубио из вида.  

                                                                                
свест нашег простора доживљавају
подстицајна снага, а свест о смислу
на другој страни, своје.“  
6 Б.М. Михиз, Песме, Београд, 1947, 
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песама броји укупно двадесет песама, само је уводна

док је преосталих деветнаест песама подељено у три

и Којим смером. Уводна песма Здравица, можда

посвећена је фрушкогорском завичају и Бранку Радичевићу

основних нити поетике Борислава Михаjловића Михиза

                                                      „Чокоту је отежало виме, 
          зрела крушка жути језик плази, 
          прсло зрно на грозду племенке; 
        бресквама су бризнули образи, 

     под стрејама кикоћу евенке. 
 

                             Опет је берба у Срему 
                                и ново вино у чаши клокоће, искри и пени

                                                        Коме ћу здравицу прву? 
     Ни другу, ни брату, ни жени, 

                                                        прву здравицу – њему.“6 

стварања Бранка Радичевића и сва догађаје који су се

Михизове савремености и тиме нам је наш млади песник

поље за њега, од Бранка Радичевића почиње права српска

наздравља називајући га песником и другом и тиме себе

О Бранку Радичевићу ће бити много речи касније

компаративног сагледавања свих текстова написаних

Михајловићево интересовање за првог српског рома

га није напустило. То је једна од нити које су

сопственог доживљаја српске књижевне традиције коју Михајловић

                                                                                
доживљавају снажан и плодан раст: једна количина забране

свест о смислу борбе и жртвовања, нада да ће она имати плодне последице

Београд, 1947, стр. 5. 

Михајловића Михиза  

водна песма Здравица 

у три сегмента – Моја 

, можда и најуспелија у 

Бранку Радичевићу те је тиме 

ловића Михиза.  

локоће искри и пени. 

догађаје који су се десили откако је 

млади песник заправо и омеђио 

почиње права српска књижевност. 

другом и тиме себе сврстава у ред 

много речи касније у раду у виду 

написаних о песнику Туге и 

српског романтичарског песника, 

нити које су остале уткане у 

традиције коју Михајловић никада 

                                                                             
количина забране вероватно делује као 

имати плодне последице – чинили су, 
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Фрушкогорски завичај

горепоменуте песме на преосталих

земља равна. Друга песма збирке

које су обележиле одрастање и

ђака, где видимо још једну намерну

Сремских Карловаца где су обојица

другог протекао у две-три паланке

и на крају Београд, град у

кафанском сценом, али у коме

истоименој драми Марко Краљевић

земља, али о томе нешто касније

                                                
                                                  

                  

                                                   
                                                   

Затим, следе четири строфе из

и већ остарелог критичара о

насиље риме исповедајући се

којем је Борислав Михајлов

                                                
7 Исто дело, стр. 11. 
8 Исто дело, стр. 11-12: 
„И, наравно, волео, чезнуо, стидео богове
видао. 
И многе планове ково,/слово по 
плело/све више и више сиво. 
Лагано, па брже и брже/све је досадом
моја остало/уморно, суморно, сиво
Тргнем се покаткад из сна./Сетим се
пропланке/кад грана цветове њише
Толико – и ништа више.“ 
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Фрушкогорски завичај, равница и одјек детињства прелили

на преосталих осам колико их има у првом сегменту

Друга песма збирке носи назив Из дневника I и посвећена је

одрастање и младост сина иришког свештеника и потоњег

још једну намерну сличност са већ поменутим Радичевићем

Карловаца где су обојица ђаковали своје гимназијске дане

три паланке, код Михиза су то били родни Ириг Сремски

Београд град у коме је довршио своје дело, суверено

али у коме је и одлучио да умре, баш као његов Марко

Марко Краљевић када је готово пророчки видео куда иде

нешто касније.  

                                                „Мој живот: две паланке, 
                                                  уз сулуд ковитлац жеља; 

                  обронци, виногради, трешње ранке
   пар очију црних у расанке 

                       и два-три, 
                                                   ал каква пријатеља!“ 7 

 

четири строфе из којих може да се прочита она, већ поменута

критичара о младом песнику који се начитао поезије

исповедајући се.8 Трећа песма Каква да буде је једна врста

Михајловић придавао велики значај у свом касније

         

чезнуо стидео,/богове са неба скидао./Да бих се другима свидео сам

слово по слово./Клопарао точак живота,/бело се млело мливо

све је досадом постало./Снажно се ткиво разврже,/рујна се потка
суморно сиво. 

сна Сетим се, рецимо, паланке,/ил крупне зрнате кише/и њена ока
цветове њише. 

Михајловића Михиза  

прелили су се из уводне, 

првом сегменту названом Моја 

посвећена је двема паланкама 

свештеника и потоњег карловачког 

поменутим Радичевићем, где је мимо 

гимназијске дане, живот и једног и 

родни Ириг, Сремски Карловци 

дело суверено владао његовом 

његов Марко Краљевић у 

видео куда иде његова вољена 

трешње ранке, 

већ поменута, тврдња зрелог 

начитао поезије па сад сам врши 

је једна врста песничког креда 

каснијем критичарском 

другима свидео,/сам се рањавао и сам се 

млело мливо,/у румену потку се 

разврже рујна се потка не дотка,/ко боја 

кише и њена ока два, /пожелим моје 
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опусу, дакле песма говори о томе

речи и поезије.  

„Песма
                                               Врага
                                               Песма
                                               грч
                                               Па
                                               да пламене
                                               кад
                                               да претаче
 
                                               Хтео
                                               јер
                                               мисао
                                               свету
                                               крилату
                                                
                                                
                                                
 
 Следе песме Траг у снегу, Фебруар

наслову чува и стари назив

равници док се жито ручно жело

се жело српом, снопови су се

наврати  имају све три заједничке

обогаћене одређеним сликама

ишчекивању јунске кише која

брига крај Ирига“, „ И људи, и

биртије“ не стоји само очајно

после рата није имао готово ништа

дубоком очају. Једна оштра социјална

                                                
9 Исто дело, стр. 13. 
10 Исто дело, стр. 24. 
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ори о томе каква би сама требало да буде и колико

„Песма мора бити 'лака, хитра, чила' – 
Врага! 
Песма мора бити друго: 
грч и снага. 
Па кад кресне –  
да пламене искре врца, 
кад заплаче –  
да претаче сумор срца! 

Хтео бих да имам моћну реч, 
јер имам нешто да кажем; 
мисао хитру ко трк 
свету у лету да покажем, 
крилату огњену реч 

                              у пуне кочије да прежем, 
     а плахом бујицом снова  

                              да ломим, ледим и жежем.“9 

снегу, Фебруар, Крстине (која је занимљива због

стари назив једног обичаја који је био дуго присутан

жито ручно жело – крстине су снопови жита или житарица

снопови су се слагали унакрст и усправљали), песме

све три заједничке мотиве чежње за завичајем и родитељским

одређеним сликама попут ове у песми Суша која говори о

која „мирише и има лице девојчице“ 10 Ипак иза

И људи, и стока, и земља не плачу јер немају суза

само очајно село чије су њиве свеле од суше, већ

имао готово ништа, још кад дође сушна година плаче се

Једна оштра социјална нота је осветлила слику изузет

         

Михајловића Михиза  

буде и колико је моћна снага 

занимљива због тога што у свом 

дуго присутан у војвођанској 

или житарица, из времена кад 

усправљали песме Жеља, Суша и Кад 

завичајем и родитељским домом 

која говори о суши у Иригу и 

Ипак, иза стихова „засела 

немају суза“ и „Очајем пуне се 

суше већ очајан сељак који 

одина плаче се плачем без суза, у 

изузетно тешког положаја 
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сељака након рата и револуције

просперитет и обнову јер тако

 Према наводима из књиге

Борислав Михајловић се априла

својих београдских пријатеља

Грујића, Петра Омчикуса, Милете

Божичковић који су тада основали

тада са њима боравити у једној

које ће касније, у нешто и

груписане у други сегмент збирке

Заједнички мотиви ових песама

Тринаеста песма збирке нема наслов

сликар Петар Омчикус л да ослика

елементе социјалне песме сведене

путем у село у сутон. Иначе овај

у исто време инспирисана истим

која у себи опет носи мотиве сремске

            

 
  Трећи сегмент песме

(Акварел са пруге, Мирно!, 

акцијама на којима је кратко

песма програмска и носи у себи

стварали у непосредном послератном

                                                
11 Радован Поповић, Михиз: одгонетање
12 Б.М. Михиз, Песме, Београд, 1947, 
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и револуције која није могла промаћи онима који 

обнову јер тако није ни било.   

наводима из књиге Михиз: одгонетање једног живота, 

Михајловић се априла 1947. године обрео у Задру, на Јадранском

београдских пријатеља сликара – Миће Поповића, Бате Михаиловића

Милете Андрејевића, Љубинке Јовановић, Косе

су тада основали касније чувену Задарску групу сликара

боравити у једној полусрушеној вили на задарској риви

нешто измењеном облику, унети у своју збирку песама

сегмент збирке под насловом Ултрамарин и има

мотиви ових песама су медитерански пејзажи, таласи

збирке нема наслов а говори о „урезивању боре бездане

да ослика на свом платну. Предвече путем

сведене у једну слику промицања тужних и сиромашних

сутон Иначе, овај исти назив носи и слика Миће Поповића

нспирисана истим мотивима. Последња песма овог сегмента

носи мотиве сремске равнице и фрушкогорских брежуљака

 
„У сумрак клати се ђерам, 

            ведро му се капањем ознојило. 
        Када ћу опет у трку да терам 
        без седла коња на појило?“12 

Трећи сегмент песме се зове Којим смером и садржи свега

Мирно!, Писмо и Којим смером) углавном инспирисане

којима је кратко учествовао и сам Борислав Михајловић

и носи у себи прилично дрску осуду режима, односно

непосредном послератном периоду, посебно оних старијих

         
одгонетање једног живота, Службени гласник, Београд

Београд, 1947, стр. 45. 

Михајловића Михиза  

онима који нису све видели кроз 

живота, Радована Поповића, 

Задру на Јадранском мору код 

Поповића Бате Михаиловића, Боре 

, Косе Бокшан и Вере 

сликара. Михајловић ће 

задарској риви и писати стихове 

своју збирку песама.11 Песме су 

и има их укупно седам. 

пејзажи таласи и рибарска села. 

боре бездане туге југа“  коју је 

Предвече путем у село Дикло има 

промицања тужних и сиромашних људи 

Миће Поповића, која је настала 

песма овог сегмента је Повратак 

фрушкогорских брежуљака. 

и садржи свега четири песме 

углавном инспирисане радним 

Михајловић, док је последња 

односно песника који су 

оних старијих који су морали да 

к Београд, 2011, стр. 20. 
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се повинују новим естетским

Југославије, напустивши токове

 

                                                                   
                          

                       

                      

                       

                                                                  

                                                                  
                                                                  

                          

 Ово је најпровокативнија

послератне Југославије, над

                                                
13 Исто дело, стр. 58-59. 
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естетским мерилима које је прописивала Комунистичка

напустивши токове сопствене песничке традиције. 

                                                                   „Јуче стари 
                          Без чари, па кука Массука,  

                А лањски Црњански 
                        Старим се кораком краде. 

               (Написали један стих  
          У четири баладе). 

 
        Данас ови 'нови' 

    чупају па саде, 
                      Крклец Густав учи устав, 

              а Десанка Радованка 
                        са Тартаљом без престанка 

               из новина пије вина. 
 

     Стиховима каде 
 

          Свуда рачуни стари 
             и нови неплаћен дуг, 
            свуда се песме штуре 

                                                                  играју жмуре. 
            Михизе, на лево круг, 

                               па назад, 
                             не, напред, 

         до Бранка, до Ђуре! 
 

           Нова се песма тражи, 
                 ал стара искреност иште. 

                          Истину, ко заставу на висину, 
               а стихове на бојиште!“ 13 

 
окативнија песма збирке и унела је велику пометњу

над чијим је моралним бедемима социјализма

         

Михајловића Михиза  

прописивала Комунистичка партија 

велику пометњу у књижевни свет 

бедемима социјализма будним оком 
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стражарио нико други до Радован

боље би му можда стајао назив

нападне Михајловићеву збирку

мада не задуго, улазак у

Аутобиографија - о другима

неколико година у Ровињу

Куленовић) добили партијски

скандалозних, реакционарских

Зоговића да се на врапца не пуца

листовима и тако се Михизова

„Младост“ (март 1948) написао

критичарски не вреднује поезију

као рафинирани облик назадњаштва

таленат тражи под микроскопом

јеку сукоба на књижевној левици

размирицама него што је то имало

приметити из овог текста у духу

елементе, додуше, протумачио

ту – тежак живот сељака после

биртијама јер немају шта друго

коме је наређено да мора осећати

уметничког стварања да би

прошлости док све промене које

осећа на исправан начин.  

Михајловић је у песми Којим

старих била озбиљнија и речитија

престали да се оглашавају на

наставили да пишу, али по новим

                                                
14 Борислав Михајловић, Аутобиографија
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други до Радован Зоговић. Овај такозвани илити самозвани

стајао назив тамничар књижевности, имао је озбиљну

Михајловићеву збирку песама и да му заувек запечати, како је он

улазак у свет књижевности. Сведочење о томе

другима где писац бележи да му је Скендер Куленови

у Ровињу да су Ели Финци, Милан Богдановић

добили партијски задатак да нападну младог песника Михајловића

реакционарских стихова, те да је Милан Богдановић пресудио

врапца не пуца из топова. Уследиле су само три осуде

се Михизова песничка каријера окончала.14 Текст који

написао Антоније Маринковић један је од тих

вреднује поезију Борислава Михајловића већ је на самом

назадњаштва, стих сматра десетостепеном важношћу

микроскопом. Овакве реченице су писане још у предратно

евици и више су означавале именитеље у политичким

што је то имало значаја за саму књижевност. Међутим

текста у духу пасквиле јесте да је Маринковић препознао

протумачио их је у сасвим супротном, свом, партијском

сељака после рата коме се ништа није променило, обитавање

немају шта друго да раде, осећај усамљености појединца

да мора осећати заједништво, те да Михајловић

стварања да би оклеветао новонасталу земљу и да је

промене које је донела револуција и нова, социјалистичка

Којим смером критиковао старе и нове песнике

озбиљнија и речитија тим пре што су наведена и имена самих

ју на књижевном хоризонту (Маssuка и Црњански

пишу али по новим правилима која су налагала утилитарност

         
Аутобиографија  – о другима, прва књига, Solaris, Нови Сад

Михајловића Михиза  

такозвани илити самозвани критичар, 

имао је озбиљну намеру да оштро 

је он то тада сматрао, 

Сведочење о томе доноси опет 

Скендер Куленовић признао након 

Богдановић и он (Скендер 

младог песника Михајловића због 

Богдановић пресудио убедивши 

само три осуде у омладинским 

Текст који је у часопису 

један је од тих текстова који 

је на самом почетку одређује 

десетостепеном важношћу, а песников 

писане још у предратно време у 

именитеље у политичким и личним 

књижевност Међутим, оно што се да 

Маринковић препознао неке основне 

партијском кључу, али су 

променило, обитавање истих по 

усамљености појединца на радној акцији 

Михајловић користи слободу 

земљу и да је песник окренут 

социјалистичка ставрност не 

песнике, с тим да је осуда 

и имена самих песника који су 

ка и Црњански) и оних који су 

налагала утилитарност у поезији 

Нови Сад, 2003, стр. 192-193. 
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(Тартаља, Крклец и Десанка Максимовић

су до тада припадали. Михајловић

лево круг, категорички одбацује

српске књижевне традиције 

и он сам припада и да не жели

Особа која је највише замерила

свакако, Десанка Максимовић

исправи. Но, о томе ће касније

 Уметничка вредност ових

поменули, и сам Михајловић

итекако био велики јер већ

социјалистичке Југославије није

и утилитарна, како наводи Деретићева

напуштени токови традиције ипак

озбиљно запитаних пред будућношћу

касније и небројено пута доказао

и то је је још један додатни

Борислав Михајловић више није

другом пољу, пољу књижевне

данима огледом о грађанском

начин ће Михиз15 обележити педесете

су му спочитавали да се повукао

књижевног критичара друге половине

напише неколико редова о ово

 

 

                                                
15 Надимак Михиз је писац сам себи
инспирацији за исти нису знали
Михајловић врло често представљао
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и Десанка Максимовић) оставивши за собом књижевну

припадали Михајловић у својој дрскости иде још даље те

категорички одбацује сву поезију насталу у поратном добу и окреће

иције – Бранку Радичевићу и Ђурi Јакшићу, наглашавајући

да не жели тога да се одрекне, напротив! 

највише замерила Бориславу Михајловићу због ових

Максимовић, али ће Михиз наћи начина да ту неправд

томе ће касније бити речи у раду. 

вредност ових двадесетак песама није велика

Михајловић, свакако, био свестан, али је њен културно

велики јер већ 1947. године, можемо да видимо

Југославије није била искључиво поезија ратника и пругаша

како наводи Деретићева Историја српске књижевности

традиције ипак живе и преливају се полако у свести младих

запитаних пред будућношћу истинског стваралаштва. Михајловић

небројено пута доказао да је озбиљно свестан времена и прилика

један додатни, озбиљан квалитет који ћемо пронаћи

Михајловић више није писао поезију, али није престао да се

пољу књижевне критике на које је смело закорачио још

грађанском песништву у тексту о Бранку Радичеви

обележити педесете године у књижевној критици па

да се повукао са тог поља, сведочи и чињеница да нема

тичара друге половине XX века у Југославији који се 

редова о овом даровитом уметнику. 

         
писац сам себи дао и први пут га срећемо у песми Којим смером

нису знали ни његови најближи пријатељи. Оно што јесте
представљао овим именом и да је по њему и постао познат. 

Михајловића Михиза  

собом књижевну традицију којој 

још даље те једним стихом – на 

поратном добу и окреће се коренима 

Јакшићу наглашавајући тиме где 

због ових стихова била је, 

начина да ту неправду песникињи 

није велика, тога је, већ смо 

њен културноисторијски значај 

да видимо да књижевност 

ратника и пругаша, прагматична 

књижевности,  да привидно 

ако у свести младих стваралаца, 

Михајловић је показао, а 

времена и прилика у којима пише 

мо пронаћи у његовом раду.  

престао да се бори за исту на 

закорачио још у студентским 

Радичевићу. Колико и на који 

критици па и оне потоње када 

чињеница да нема готово ниједног 

 није ухватио пера да 

Којим смером, а о пореклу и 
Оно што јесте евидентно је да се 
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3. Дизање у звезде и

 

3.1. Српска књижевна

  

Да би се јасно могла

година која је поставила темеље

требало би да закорачимо дубоко

српској и хрватској књижевности

Јужних Словена, изнедриле низ

утицале на то да српска књижевна

из надреализма, за време којег

довољно само поменути Растка

делом скрајнути и живи сахрањени

се књижевни рад данас, коначно

стварања) као надређеног појма

одређеним условима.16 Марко

и учествује у једном од таквих

Комунистичка партија Југосл

назван сукобом на књижевној

Совјетског савеза и тиме доноси

Жданов модел литературе која

токови српске књижевне традиције

књижевност постаје утилитарна

страни писац који је остао

вредностима у књижевности

                                                
16 Јован Деретић, Историја српске књижевности
покрета у српској књижевности
најорганизованији и најодређенији у
почетак њене преобразбе  у супротан
друштвеном револуцијом и да се, у
ангажовану литературу.“ 

Књижевна дисперзија Борислава Михајловића Михиза

20 

звезде и набијање на колац 

књижевна традиција уочи и након Другог светског

могла сагледати слика књижевно-историјске сцене

поставила темеље каснијем развоју и плурализацији књижевне

дубоко у године пре Другог светског рата

хрватској књижевности, тада већ прожетим свеопштим осећајем

изнедриле низ књижевних сукоба и расправа које

српска књижевна традиција, предвођена првенствено Марком

време којег је успешно пратила токове европске авангарде

поменути Растка Петровића и Станислава Винавера који

живи сахрањени, остављају велики печат у српској књижевности

данас коначно, јасније и другачије вреднује него у време

надређеног појма свим измима, скрене ка социјалној

Марко Ристић, додуше, остаје најдуже на позицијама

једном од таквих сукоба у вези са ангажованошћу

партија Југославије, која је други актер тог истог догађаја

књижевној левици, постулате социјалне литературе

и тиме доноси стаљинистичко виђење књижевности

ратуре која мора бити тенденциозна. Тада се дешава

књижевне традиције званично, али, на сву срећу, привидно

постаје утилитарна, тенденциозна, готово слушкиња историје

који је остао доследан својој левој оријентацији али

књижевности јесте Мирослав Крлежа. Сукоб који

         
српске књижевности, Sezam book,  Београд, 2007, стр. 1098: „

књижевности између два рата,  надреализам је несумњиво
најодређенији у својим тежњама. Он је врхунац српске књижевне

преобразбе у супротан модел литературе, покушај да се песничка револуција
револуцијом и да се, у крајњем исходу, стави у њену службу, напуштање

Михајловића Михиза  

Другог светског рата 

историјске сцене послератних 

зацији књижевне критике, 

светског рата  када су прилике у 

свеопштим осећајем јединства 

расправа које су добрим делом 

првенствено Марком Ристићем,  

европске авангарде (за сада је 

Винавера, који, иако добрим 

у српској књижевности, а чији 

вреднује него у време и након самог 

социјалној литератури под 

најдуже на позицијама надреализма 

ангажованошћу у уметности јер 

истог догађаја, који је касније 

социјалне литературе преузима из 

њижевности, односно преузима 

Тада се дешава ситуација да се 

привидно напуштају те 

слушкиња историје. На хрватској 

оријентацији али и уметничким 

Сукоб који је настао док је 

стр. 1098: „Од свих модерних 
је несумњиво најизразитији, 

српске књижевне авангарде и , уједно,  
песничка револуција доведе у везу са 

напуштање естетизма и прелаз на 
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литература скретала улево описао

који овај феномен донекле изоловано

1952 и фокусирајући се углавном

Крлежа. На једној страни су Мирослав

одбрани талента, индивидуалног

страни јасне директиве комунистички

као најгласнијих представ

искључиво бити у служби предстојеће

„Печату“  и „Књижевним свескама

„Пролетеру“  да онај ко није са

који доноси огромне историјске

прекид свих расправа на књижевном

уметничког стварања.     

Српски надреалисти 

да не напуштају верност поезији

не може бити баш тако лако

визију уметности и да уједно

Станку Ласићу представља компромис

од стаљинистичке визије тоталитарног

социјалистички реализам био

оно што је још горе јесте да

стаљинистичком моделу.18

историјском периоду (1949-

                                                
17 Станко  Ласић, Сукоб на књижевној
18 Исто дело, стр. 48-51: „Будућност
прошлости зависила је од њене монолитности
којој је дотада била изграђена: монолитност
дисциплина, била је потребна системска
ме и сада тјера бојазан да не употријебим
продужење старе стаљинистичке линије
револуција бранила једним тренутачно
јединства.“ 

Књижевна дисперзија Борислава Михајловића Михиза

21 

скретала улево описао је у књизи Сукоб на књижевној љ

донекле изоловано посматра и анализира, омеђивши

фокусирајући се углавном на дешавања у којима је учествовао углавном

страни су Мирослав Крлежа и Марко Ристић прилично

индивидуалног, поетског и уметничког у књижевности

директиве комунистичких првенаца Радована Зоговића и

представника, који се залажу за ону врсту књижевности

служби предстојеће револуције. Сукоб, који се одвијао

свескама“ окончао је сам Јосип Броз Тито

ко није са њима, јесте против њих, а затим почиње Други

огромне историјске, геополитичке и културолошке проме

расправа на књижевном пољу. Ипак, на сву срећу, не

 су, скрећући ка левој оријентацији у књижевности

верност поезији, него да служећи револуцији, потврђују

тако лако сведоче Ристић и Крлежа који се питају како

и да уједно буду у конкретној пракси и задатку. Ова

представља компромис два најгласнија књижевника у одбрани

визије тоталитарног човека.17 Ласић наглашава да

ализам био моћна догма, а најсиромашнији мишљу и

горе јесте да је одбрана литературе након 1948. урађена
18 Јављају се, дакле, три фазе у последњем

-1952) према Ласићевој књизи: прва фаза је већ

         
књижевној љевици, Либер, Загреб, 1970. год, стр. 36-40. 
Будућност нове револуције која је ницала на развалинама

од њене монолитности. А она још није знала за другу монолитност
изграђена: монолитност вјере и дисциплине. Вјера је била уздрмана
потребна системска будност и ῾чишћење῾ од свега сумњивог. Лијепи

да не употријебим праву ријеч: револуционарни терор.  Та
стаљинистичке линије, али у новом облику: против стаљинизма извана

једним тренутачно врло ефикасним средством: стаљинистичким
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књижевној љевици Станко Ласић, 

омеђивши га годинама 1928-

учествовао углавном Мирослав 

Ристић прилично једногласни у 

књижевности док су на другој 

Зоговића и Јована Поповића, 

врсту књижевности која ће 

е одвијао преписком у 

Броз Тито јасном поруком у 

затим почиње Други светски рат, 

културолошке промене на Балкану, али и 

сву срећу, не доноси прекид 

оријентацији у књижевности,  веровали 

уцији потврђују поезију, али да то 

се питају како да сачувају своју 

задатку. Ова дилема, према 

књижевника у одбрани уметности 

наглашава да је новонастали 

најсиромашнији мишљу и делом, међутим, 

урађена опет по истом 

фазе у последњем означеном 

прва фаза је већ наговештена и 

 
развалинама своје стаљинистичке 

другу монолитност осим за ону на 
била уздрмана; да би се уздржала 

сумњивог. Лијепи еуфемизам на који 
Та  је оријентација заправо 

стаљинизма извана југословенска се 
стаљинистичким методама кохезије и 
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она представља оријентацију

младим књижевницима да делују

донекле, уочили у још ранијем

песама Борислава Михајловића

преступ попут Михизовог мора

партијских следбеника након

збуниле и тренутно онемогућиле

кратког даха, 1949. носи југословенску

оријентацију дезагрегације синтезе

револуција не може имати утицаја

фазу коју Ласић наводи, фазу

револуције, оспорили су многи

књиге, а односи се на Крлежино

Љубљани (5. октобра 1952) 

износи своје старе тезе о синтези

своје крајње тезе у борби против

уметности.19 Тек ће на Ванредном

године Мирослав Крлежа изнети

лажни богови, поново довести

оштру негацију модерне уметно

наводећи у самом уводу да су

своје ставове не доносећи ништа

учествовао је и Борислав Михајловић

књижевност од Крлежиног

анегдотски најављује своје неслагање

писцу који је себи оставио писмо

                                                
19 Исто дело, стр. 51-56. 
20 Исто дело, стр. 57. 
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оријентацију ка максималном очувању тековина револуције

књижевницима да делују, дељење лекција и примитивизам

још ранијем временском периоду у односу на прву

Михајловића те одлучне партијске решености да

Михизовог мора најоштрије санакционисати, међутим

следбеника након разлаза са Стаљиновом политиком, добрим

утно онемогућиле деловање, али као што видимо, према

носи југословенску верзију ждановизма). Друга

дезагрегације синтезе и она постаје доминантна након 1952.

може имати утицаја на уметност која се мора сама развијати

води, фазу очајничког покушаја да се спаси синтеза

оспорили су многи критичари касније када се развила дис

на Крлежино излагање на конгресу Савеза књижевника

) где он јасно истиче да није за потпуну аутономију

синтези уметности и револуције, али још увек

у борби против плитког утилитаризма и апсолутне

на Ванредном пленуму књижевника одржаном у

Крлежа изнети и до краја отворити своју стару тезу

поново довести у питање целокупан смисао уметности

модерне уметности.20 Марко Ристић на истом Пленуму

уводу да су написане пре двадесет година и, попут

доносећи ништа ново. Међутим, на том истом београдском

Борислав Михајловић јасно и оштро бранећи савремену

рлежиног негаторског (али утицајног) става. Михајловић

најављује своје неслагање са Мирославом Крлежом наводећи

оставио писмо за старост, алудирајући тиме, уз Милана

         

Михајловића Михиза  

тековина револуције и забрана 

примитивизам. (Ову фазу смо, 

односу на прву и једину збирку 

решености да се један овакав 

међутим, сопствене заблуде 

добрим су их делом 

видимо према Ласићу, то је било 

ждановизма Друга фаза представља 

доминантна након 1952. те се сматра да 

мора сама развијати. Последњу 

се спаси синтеза уметности и 

развила дискусија поводом ове 

књижевника Југославије у 

потпуну аутономију уметности и 

али још увек не изриче до краја 

утилитаризма и апсолутне аутономије у 

одржаном у Београду 1954-те 

стару тезу – нису ли ти богови 

смисао уметности и јасно изрећи 

истом Пленуму износи старе тезе, 

година и попут Крлеже понавља 

истом београдском пленуму 

бранећи савремену југословенску 

става. Михајловић најпре 

Крлежом наводећи причу о младом 

уз Милана Богдановића, на 
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Крлежино слепило за нове

југословенској књижевности потпуно

познату вертикалу, коју никада

српске књижевне традиције који

силином бујице, износећи већ

многи књижевници и књижевни

поменутом Ласићевом књигом

мимо свих историјских, политичких

наметани углавном силом уочи

 

„Мени се чини да литерату
никада неће престати
светској литератури, ја
данашње књижевности
10-15 година представљају
те литературе. Имамо
Горанову и Скендера
ослобођења не можемо
романсијерска даровитост
опору, густу и јако добру
јако добро, без обзира
једног у други табор
Маринковићева и Шегединова
наших песника, у првом
модернистичких песника

                                                
21 Борислав Михајловић, НИН, 21. 
Мирослава Крлеже, узимајући себи
осећам за њега, са неким од његових
тако лоше названа криза у савременој
али и главних тема реферата Мирослава
мргодног, зимогрожљивог и старачког
не вреди ништа, један млади писац
га отворим оног дана који буде за
сам рекао себи неколико једноставних
и која сада настаје,  учини неразумљивом
ће бити да је кривица до тебе него до
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за нове боје.21 Затим уз јасно осликавање стања

књижевности, потпуно супротно од Ристића и Крлеже износи

коју никада није напустио, дозволивши оним токовима

традиције који су остали изван свих сукоба и полеми

носећи већ тада став са којим су се двадесетак година

књижевници и књижевни критичари окупљени око расправе

Ласићевом књигом – да је српска књижевна традиција трајала

историјских политичких и културолошких стега, догми

силом уочи и након Другог светског рата. 

чини да литература никад није престала и да литература
престати. С обзиром да се овде говорило јако много

литератури, ја бих желео да се држим граница наше
књижевности. Ја мислим да у нашој литератури последњих

година представљају један од најбољих и најплоднијих периода
литературе Имамо из доба Револуције три велике поеме

Скендера Куленовића и Радована Зоговића; после
не можемо сметнути са ума да се ту разгорела велика

романсијерска даровитост Иве Андрића са његова два романа; имамо
густу и јако добру прозу Михајла Лалића, о којој ја мислим

без обзира на то што сам ја тај који преноси мачиће
други табор; имамо појаву такве прозе као што

Маринковићева и Шегединова; имамо, најзад, младу генерацију
песника у првом реду модерних, или, ако хоћете

модернистичких песника, и међу њима Васка Попу и Миодрага

         
, 21. новембар 1954: „ Бићу и ја принуђен да поменем

узимајући себи ту мало и незаслужену храброст да се, уз сво дужно
од његових ставова и не сложим. Тај став са којим се не слажем

у савременој светској и нашој књижевности, која је један од многобројних
реферата Мирослава Крлеже.  Морам да испричам једну анегдоту

зимогрожљивог и старачког чланка једног нашег писца о томе како наша савремена
млади писац ми је рекао: ῾Написао сам данас писмо адресовано

који буде за 50 година удаљен од оног датума који носи моја крштеница
једноставних ствари: ако ти се литература коју читаш сада кад

учини неразумљивом, лошом, недовољном, збуњеном, немој ништа
тебе него до ње.῾“  

Михајловића Михиза  

осликавање стања у савременој 

и Крлеже, износи своју добро 

ним токовима углавном 

и полемика да потеку 

двадесетак година касније сложили 

око расправе у вези са већ 

традиција трајала и сазревала и 

стега догми и наноса који су 

и да литература 
говорило јако много о 

граница наше 
литератури последњих 
најплоднијих периода 

велике поеме: и 
Зоговића; после 
разгорела велика 

два романа; имамо 
којој ја мислим 

преноси мачиће из 
прозе као што је 

младу генерацију 
или ако хоћете, 
Попу и Миодрага 

принуђен да поменем један део реферата 
се уз сво дужно поштовање које 

којим се не слажем јесте такозвана и 
је један од многобројних, додуше, 

испричам једну анегдоту.  После једног 
како наша савремена књижевност 

писмо адресовано самом себи, с тим да 
носи моја крштеница. У том писму 
читаш сада, кад отвараш ово писмо 

немој ништа говорити о њој, пре 
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Павловића, незаобилазне
поезији.“22 
  
Расправа која је настала

Станка Ласића 1971. године у Загребу

књига и обухватила, али и оних

изостављене док се фокусирао

које се саме намећу читаоцу док

рекла да је храбро и смеоно проговорила

учесници скупа, окупљени

територијалном и духовном смислу

смислу развоја соцреализма који

постаје један од званичних, државних

партије уочи и непосредно након

остали да живе изван оквира

терминолошком одређењу које

исправне.24 

Неколико личности је

Крлежа и Марко Ристић најдоминантнији

                                                
22 Борислав Михајловић, НИН, 21. новембар
23 Taња Поповић, Речник књижевних
с.к. везује се за поетичке тенденције
који су кроз књижевно деловање  покушавали
теорије које књижевно дело тумаче
(в. марксистичка критика).“ 
24 Предраг Палавестра, Послератна
изгледати парадоксално да је своје
једног стања које је само кратко
Вулгарна концепција реализма, преузета
ограничила подручје књижевног деловања
првенствено због тога што се увезени
да учврсти и прошири на друкчијој
нормативност, спретно демагошко
тоталитарна контрола интелектуалне
тендециозности и, поврх свега,  његова
оштрој неоманихејској подели писаца
другачије раслојавање литерарних снага
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незаобилазне људе када се говори о тој модерној

астала након објављивања књиге Сукоб на књижевној

године у Загребу, поново је отворила велики низ тема

обухватила али и оних којих у њој нема, намерно су 

се фокусирао само на одређене појаве у тадашњој књижевности

намећу читаоцу док се бави овим делом за које је већина критичара

оно проговорила о једном феномену који је, а

окупљени око часописа Дело, сложили чисто

духовном смислу бивше СФРЈ.  Нама је овај сукоб

соцреализма који насилно напушта токове српске и хрватске

званичних, државних апарата у служби јачања и хегемоније

непосредно након Другог светског рата, док су ти исти

изван оквира које је социјална књижевност, ако је

одређењу које се односи на уже значење23 наметала ка

личности је обележило овај период од којих су свакако

Ристић најдоминантнији, док су на другој страни, између

         
, 21. новембар 1954. 

књижевних термина, Logos Art, Београд, 2007, стр. 681: „У
поетичке тенденције 30-их година ХХ века у Европи, и за групу лево

деловање  покушавали да промене свет [...] С. к. често прате
дело тумаче на основу његове детерминисаности друштвом и

Послератна српска књижевност, Просвета, Београд, 1972,  
да је своје најважније идеје послератна српска књижевност

само кратко време било искључива стварност уметничког
реализма, преузета из званичне догматике поједностављеног марксизма

књижевног деловања, али никада није ухватила јаког  корена у
што се увезени доктринирани тип социјалистичког реализма није

на друкчијој, критичкој традицији српског реализма. Његова
демагошко баратање различитим средствима моралне и

интелектуалне савести и свести недефинисаним мерилима партијности
свега,  његова дефинисаност политичком и револуционарном

подели писаца, из чега се, касније,  у српској књижевности
литерарних снага.“  

Михајловића Михиза  

о тој модерној 

Сукоб на књижевној љевици 

велики низ тема које је сама ова 

 или омашком писца 

тадашњој књижевности, те оних 

је већина критичара тог доба 

е, а са тиме су се сви 

сложили чисто југословенски у 

је овај сукоб интересантан у 

српске и хрватске традиције и 

јачања и хегемоније комунистичке 

су ти исти токови традиције 

књижевност ако је узмемо у оном 

наметала као једине могуће и 

којих су свакако Мирослав 

између осталих, били 

стр. 681: „У ужем значењу појма 
групу лево оријентисаних писаца 

често прате  и одговарајући метод и 
друштвом и социјалним појавама 

Београд, 1972,  год, стр. 10: „ Може 
књижевност стварала у негацији 

уметничког и књижевног живота. 
поједностављеног марксизма, сузила је и 

јаког корена у српској књижевности, 
реализма није у потпуности могао 

реализма Његова прецизно разрађена 
моралне и политичке принуде, 

мерилима партијности, идејности и 
револуционарном праксом,  водили су 

књижевности  развило друго и 
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Јован Поповић, Милован Ђилас

феномена који кажу да сукоба

уграђена у саму историју књижевности

својој књизи Комунистички покрет

Предрагу Матвејевићу, насупрот

дакле насупрот читавом низу

комунистичкој партији у Краљевини

забрањен, једино поље деловања

важности да има јаку књижевну

 

    „Престанком излажења
избијањем рата и у Југославији
Процес започет снажењем
револуционари досегли
креативног простора
револуцији није било напетости
нова, органска интелигенција
толико је снажна да
грађанскодемократске
народноослободилачког

 
У прилог поменутој тврдњи др

Дијалектичког антибарбаруса

„Пролетеру“ , год. ХV, април

                                                
25 Предраг Палавестра, Крлежа у Београду
бити никаквог сукоба на 'јединственој
која је била сапутничка, симпатизерска
интелигенција'.  'Органска интелигенција
књизи, у ствари је била само она
интелигенција Партије' и она је своју
у спровођењу партијске линије. На
између Партије и њене органске интелигенције
изграђени интелектуалци троцкистичког
26 Зорица Стипетић, Комунистички
Загреб, 1980, стр. 31-32. 
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Милован Ђилас и Радован Зоговић. Међутим, постоје и

кажу да сукоба није ни било и да је заправо он органска

историју књижевности коју је дириговала партија. 

нистички покрет и интелигенција насупрот Станку

Матвејевићу насупрот Влади Мађаревићу, чак и насупрот Василију

читавом низу аутора25 сматра да до сукоба никад није

артији у Краљевини Југославији, којој је сваки политички

поље деловања остала раван уметности те да је њој

књижевну левицу.  

Престанком излажења Крлежиног часописа престала је и по
у Југославији Партија је сукоб сматрала завршеним

започет снажењем КПЈ 1937. растао је током револуције
револуционари досегли разину истинских марксиста али је било

простора и за оне интелектуалце који то нису
није било напетости између Партије и њезине интелигенције

органска интелигенција потпуно је идентифицирана с Партијом
снажна да је и онај дио традиционалне интелигенције

грађанскодемократске, што је револуцији пришао понајприје због
народноослободилачког садржаја привољела стварању за револуцију

поменутој тврдњи др Стипетић стоји и Титов чланак објављен

антибарбаруса, За чистоћу и бољшевизацију партије

Х април- мaj 1940. године, бр. 3-4, стр. 9:  

         
Крлежа у Београду, Београдска књига, Београд, 2005, стр. 31: „

јединственој левици', него да је било сукоба између Партије
симпатизерска, али која, како то др Стипетић каже, није била

Органска интелигенција', по мишљењу др Зорице Стипетић, која о
била само она која је деловала кроз Књижевне новине. 

и она је своју функцију испуњавала  управо кроз колективну
линије. На самој левици, ако се тако гледа, није било сукоба

органске интелигенције са онима који су били сапутници, симпатизери
интелектуалци троцкистичког и паратроцкистичког типа.“  

Комунистички покрет и интелигенција, Библиотека савремене

Михајловића Михиза  

постоје и они тумачи овог 

право он органска целина која је 

дириговала партија. Зорица Стипетић у 

насупрот Станку Ласићу, насупрот 

насупрот Василију Калезићу, 

никад није ни дошло и да је 

је сваки политички рад био 

те да је њој било од изузетне 

престала је и полемика, а 
сматрала завршеним. 

током револуције; у њој су 
марксиста али је било довољно 

који то нису били. У 
њезине интелигенције. Та 

идентифицирана с Партијом и 
традиционалне интелигенције, 

понајприје због њезиног 
стварању за револуцију.“26 

објављен након Крлежиног 

партије објављеном у 

стр. 31: „Наводно, није могло 
између Партије и оне интелигенције 
каже није била 'органска партијска 

етић која о томе говори у својој 
новине. То је била 'колективна  

колективну и органску доследност 
било сукоба. Било је само сукоба 

сапутници, симпатизери и недовољно 

Библиотека савремене политичке мисли, 
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„Данас, када се већ
напрегнути све своје снаге
која ће моћи стајати на
дисциплинарно томе раду
тј. на страну непријатеља
Наша је партија сваким
што јој се ставља на пут
да иде збијеним редовима
којим је ишла херојс
њезином искуству из 
 

Јосип Броз, дакле, окончава овај

сукоба и наводи да се за време

Крлежа је заћутао и престао

увидео нужност збијања редова

партије било довољно да сукоб

завршити у виду разјашњења или

 

 Када се Ласићева књига

књижевника, књижевних критича

њом. Највише њих се окупило

су сва излагања касније шта

проблем којим се Ласић бавио

која су изнета на овом скупу

године (1928-1952) сматрајући

пленуму књижевника 1952. године

уметности постају део званичног

мишљењу, окончан. Међутим

констатацијом и таквим временским

                                                
27 Станко  Ласић, Сукоб на књижевној
28 Часопис Дело, мај 1971. године, Расправа
на књижевној љевици, стр. 534. 
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када се већ поставља питање: ко ће кога, када је
све своје снаге да се створи једна снажна и монолитна

моћи стајати на челу догађаја, сваки онај који се не
дисциплинарно томе раду и тим задацима, спада на другу страну

непријатеља радничке класе. 
партија сваким даном све јача. Она је способна да прегази

ставља на пут и смета њеном развитку. Она је већ данас
довима у сусрет свим тешкоћама, да иде истим
ска бољшевичка партија Совјетског Савеза у

искуству из 'Хисторије СКП(б)'.“ 

ва овај сукоб пред сам рат и Ласић у својој периодизацији

да се за време трајања рата ништа није дешавало.

и престао да издаје „Печат“. Мате Лончар тврди да

збијања редова пред сам рат и да је упозорење које је стигло

довољно да сукоб буде прекинут те да се он није ни

јашњења или довођења до финала одређених теоријских

а књига појавила на књижевном хоризонту, велики

књижевних критичара и теоретичара књижевности огласило

се окупило у Београду на скупу под називом Уметн

касније штампана у часопису „Дело“ . Колико је био озбиљан

Ласић бавио у својој књизи, указује и велики број опречних

овом скупу. Станко Ласић је сукобу дао оквир од д

сматрајући га завршеним Крлежиним говором

књижевника 1952. године где његови предратни ставови о полажају

део званичног става естаблишмента и тиме је сукоб

Међутим, добар део књижевних посленика није

таквим временским оквиром. Здравко Малић је тврдио

         
књижевној љевици,  Либер, Загреб, 1970. год, стр. 27. 

године, Расправа Уметност и револуција поводом  књиге Станка

Михајловића Михиза  

када је потребно 
снажна и монолитна партија 

који се не подвргава 
другу страну барикаде, 

прегази све оно 
данас способна 

тешкоћама да иде истим путем 
Совјетског Савеза, учећи се на 

Ласић у својој периодизацији тока 

дешавало.27 Након овог текста 

Лончар тврди да је Крлежа тада 

упозорење које је стигло из самог врха 

он није ни могао природно 

одређених теоријских схватања.28 

хоризонту, велики број тадашњих 

огласило се у вези са 

Уметност и револуција те 

Колико је био озбиљан и значајан 

велики број опречних мишљења 

оквир од двадесет и четири 

Крлежиним говором на Љубљанском 

ставови о полажају и значају 

тиме је сукоб, по његовом 

није се сложио са том 

Малић је тврдио да се након 

поводом књиге Станка Ласића  Сукоб 
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двадесет година, дакле, седамдесетих

револуција“ те да је она већ

дневне и недељне штампе и

докторских студија и академских

осјећати и схваћати као ж

постаје говорити с одређене удаљености

бити камен смутње на којем

пера у раздобљу тзв. сукоба на

знанствену, бестрасну и непристрасну

књига није донела слику само

много ширих размера, друштвених

а други револуцију, док Ласић

већ оставља отвореним.30 Са тим

књигу отвореном и тврди да

завршио: зебњом и упитношћу

Милошевић доноси једну занимљиву

проблема уметности и литературе

социјализма сазреће само органским

користити и литературом пуном

односно своју политичку ефикасност

револуције изузетно је занимљиво

психологији, ако се тако може

употребљива књижевност има

равноправан партнер политичке

омаловажавајући све врсте

скулптуре, ликовних уметности

                                                
29 Исто дело, стр. 494. 
30 Исто дело, стр. 500-502. 
31 Исто дело, стр. 594. 
32 Исто дело, стр. 560. 
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дакле седамдесетих, увелико променио однос према теми

је она већ педесетих година сасвим ишчезла, преко

штампе и полако умирала природном смрћу унутар

студија и академских расправа. „Однос умјетности и револу

схваћати као животни однос, објективизира се као тема

одређене удаљености, која губи обиљежје непосредности

смутње на којем се, памтимо! Изоштрило и истрошило толико

тзв сукоба на књижевној љевици, постаје полако тема

пристрасну обраду.“29 Света Лукић посебно

слику само сукоба око „Печата“  и печатовштине

друштвених и пре свега политичких и да су једни

док Ласић питање коначне синтезе уметности и револуције

Са тим се у потпуности слаже и Данило Киш

и тврди да „Ласићев роман о Револуцији завршио се

упитношћу, сартровским, егзинстенцијалистичким страхом

доноси једну занимљиву паралелу бољшевичког и стаљинистичког

уметности и литературе. „Са бољшевичке тачке гледишта

сазреће само органским путем, што не значи да се бољшевизам

литературом пуном уметничких слабости, ако она има своју

политичку ефикасност. Стаљинистичко схватање односа

изузетно је занимљиво зато што сведочи о читавој

се тако може казати. Оног часа када устврдимо

књижевност има велику уметничку вредност, литература

партнер политичке акције.“32 Зар Радован Зоговић није

све врсте уметности, од књижевности, позоришта

ликовних уметности, посебно критикујући Сезана, наводећи
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однос према теми „ умјетност и 

ишчезла, преко ноћи са страна 

смрћу унутар корица неких 

револуције престаје се 

се као тема о којој нормално 

обиљежје непосредности, која престаје 

истрошило толико полемичких 

полако тема све погоднија за 

Лукић посебно наглашава да ова 

печатовштине већ да је сукоб био 

да су једни бранили уметност 

уметности и револуције не решава 

Данило Киш сматрајући ову 

завршио се дакле тако како се 

егзинстенцијалистичким страхом.“31  Никола 

бољшевичког и стаљинистичког виђења 

гледишта, права литература 

значи да се бољшевизам неће 

она има своју употребљивост, 

односа књижевности и 

о читавој једној социјалној 

устврдимо да и политички 

вредност, литература постаје 

Зоговић није тврдио управо то, 

позоришта, опере, балета, 

Сезана наводећи да је „убио 
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непосредни трепет живота у сликарству

једину и по њему искључиво

исто наглашавајући да је стварање

тенденциозно, али да је хришћа

есенцијална људскост, као психолошка

кроз коју је он могао слободно

искуство.  

           „Он је тако остварио не
једнака нужност, тј
могућности, као унапред
на шта неминовно упућује
формулацији. Ако је као
слободно као свој тоталитет
могућно стваралачки изразити

 
Затим се Глушчевић пита, шта

понудити један ждановски идеолог

принуде која сама по себи негира

Никша Стипчевић, такође, додаје

народу. „Човек је инструментализован

хуманизам нема никакве везе са

У расправи у вези са поменутом

критичара који су једногласно тврдили

читав један ток српске и хрватске

сукоба, потпуно неоптерећена истим

                                                
33 Исто дело, стр. 588. 
34 Исто дело, стр. 579. 
35 Исто дело, стр. 580. Глушчевић као
ликовном простору бољег примера како
уметничке имагинације? Герника
Кад је гледате, ви осећате и доживљавате
ликовности пробија трагичан вапај
опредељености: њена хумана отвореност
истовремено трансцендира својом универзалном
36 Исто дело, стр. 549-550. 
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ивота у сликарству“, архитектуре и музике, нудећи

искључиво вредну совјетску уметност.33 Зоран Глушчевић

лашавајући да је стварање ренесансних уметника, такође

да је хришћанска митологија дошла до ренесансног

људскост као психолошка стварност с којом је он био стопљен

могао слободно и спонтано да пројицира своје сопствено

о не исказ: слобода је сазнана нужност, него
нужност, тј. доживљај нужности као сопствене

као унапред дате стопљености са њом, не дистанцирање
неминовно упућује когнитивни елеменат у познатој марксисти
цији Ако је као стваралац доживео једну одређену тематику

као свој тоталитет, као јединство са собом, онда је ту
стваралачки изразити.“34 

Глушчевић пита, шта је насупрот томе једном савременом

ждановски идеолог осим великих речи, великих фраза

по себи негира хуманизовања његових испразних и

такође, додаје да социјална литература гаји презрив

инструментализован, просвећиван од каризматичких

никакве везе са популизмом, ни са социјалном литературом

са поменутом Ласићевом књигом издвојило се неколико

једногласно тврдили да је ова књига недостатна у смислу

српске и хрватске књижевне традиције која је наставила

неоптерећена истим, уливајући се у своју матичну струју

         

Глушчевић као пример наводи Пикасову Гернику: „ Она говори
бољег примера како се идеолошком инструментацијом ништа не

Герника је заправо речита победа чисте уметности над идеолошком
осећате и доживљавате како се кроз изломљене делове једне

трагичан вапај једне скршене хуманости. Ни трага од политике
хумана отвореност је универзална и, садржећи се у сваком

трансцендира својом универзалном раскриљеношћу.“  
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музике нудећи, насупрот томе 

Зоран Глушчевић истиче то 

такође, било хришћански 

до ренесансног мајстора као 

је он био стопљен од почетка, 

пројицира своје сопствено емотивно 

нужност, него слобода је 
сопствене слободе и 

не дистанцирање од ње, 
познатој марксистичкој 

одређену тематику сасвим 
собом онда је ту нужност 

савременом ствараоцу могао 

великих фраза, идејне присиле и 

испразних и огољених схема.35 

ратура гаји презрив однос према 

каризматичких вођа...прави 

социјалном литературом.“36 

издвојило се неколико књижевника и 

недостатна у смислу да је превидела 

која је наставила да живи мимо 

матичну струју те да су настала 

Она говори сама за себе; зар има у 
инструментацијом ништа не може постићи у сфери 

уметности над идеолошком инспирацијом. 
делове једне модерно конциповане 
трага од политике или идеолошке 

се у сваком тренутку, она га 
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много значајнија дела и израсли

књижевности, ако изузмемо

Мирослав Ваупотић сматра

устоличио и створио естетску и

допринео томе иако су то приближно

мотивима те да је то његово

педесетих година. Ипак, књиж

сукоба и Крлежине естетике

сукоба у чијем је епицентру Крлежа

токове који су тада увелико трајали

Гавриловићу синтеза уметности

уметност настаје и мимо револуције

револуцији, она може да буде

непосредне револуционарно

разликује догматичаре пре рата

име једне вере, у име једног

Стаљина“) када није било лако

власти, а не у име револуционарне

али није био усамљен у томе

још и Марка Ристића). Славко

односно, док се он разрачунавао

устукнуо пред легендом револуције

слаже са Гавриловићем (касније

толико фасциниран сукобом на

дела која су много значајнија од

односа уметности и револуције

                                                
37 Исто дело, стр. 523-524. 
38 Исто дело, стр. 525. 
39 Исто дело, стр. 540. 
40 Исто дело, стр. 598. 
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дела и израсли много вреднији писци него под окриљем

изузмемо Мирослава Крлежу и Марка Ристића

сматра да је Крлежа на већ помињаном Пленуму

створио естетску и књижевну слободу и плурализам гледишта

су то приближно исте естетске вредности које је изнео

то његово мишљење постало и службено политичко

Ипак књижевна пракса код Срба и Хрвата ишла је 

естетике. Зоран Гавриловић сматра да Ласић пренаглашава

епицентру Крлежа и да у потпуности занемарује неке

увелико трајали од Тина Ујевића до Момчила Настасијевића

синтеза уметности и револуције на којој Ласић инсистира

и мимо револуције...“она покаткад, и не тако ретко

може да буде и бива дрска и изазивачка и онда када

револуционарно – политичке циљеве и задатке.“37 

догматичаре пре рата (на челу са Радованом Зоговићем, који

име једног незнања, у име једног непознавања 

није било лако бити догматичар, и оне послератне који

револуционарне опозиције. Крлежа је, по Гавриловићевом

усамљен у томе, 1952. године увелико био превазиђен38 (м

Славко Голдстеин Ласићу замера фетишизацију

разрачунавао са догмом и пазио да не упадне у замке

легендом револуције те је она остала његов фетиш.39 Голдестеи

касније то чини и Драган М. Јеремић, наглашавајући

сукобом на књижевној љевици а при томе не помиње

значајнија од готово свих учесника поменутог сукоба

и револуције искључиво југословенски, као што

         

Михајловића Михиза  

него под окриљем социјалне 

Марка Ристића до неке границе. 

помињаном Пленуму у Љубљани 

плурализам гледишта, али да није сам 

вредности које је изнео у Подравским 

политичко-естетско мишљење 

 својим током и мимо 

Ласић пренаглашава драму око 

занемарује неке друге књижевне 

Момчила Настасијевића. Према 

Ласић инсистира није нужна јер 

не тако ретко, тече упркос 

и онда када није везана за  

 Гавриловић, такође 

Зоговићем, који је „догматичар у 

 историје и – у име 

послератне који говоре у име 

по Гавриловићевом мишљењу, 

(ми ћемо овде додати 

замера фетишизацију револуције, 

упадне у замке исте, ипак је 

Голдестеин се, такође, 

Јеремић наглашавајући да је Ласић 

томе не помиње нити писце, нити 

поменутог сукоба40) да је проблем 

као што је то већ раније 
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поменуто, и да постоје земље

књижевности без размишљања

са претходницима да сукоб треба

Крлежа, као ни Марко Ристић

се од горепоменутих критичара

реч либерале мисли.42  Селенић

Крлежа, а и Ласић, пишући готово

револуцији па и самом Титу, чији

 

„Већ 1951. године написани
сунце Добрице Ћосића
оквирима напора левице
уметности и револуције
користи књижевна дела
и факултативно, нека да
чињеницу да пре 1952. 
генерација критичара
антидогматско расположење
– никако не кажем зрелије
на уметност него Крлежа
године и до љубљанског
текстова који су једноставно
буди речено, и један који
Ватрослава Мимице, и
програмске и теоретске
увелико пише за НИН
 
 

Уз овакав приказ књижевних прилика

реалиста44 педесетих и шездесетих

                                                
41 Исто дело, стр. 542. 
42 Исто дело, стр. 552-553. 
43 Исто дело, стр. 553. 
44 Љубиша Јеремић, Брза и прегледна
разговори, СКЗ, Београд, 1971. година
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постоје земље, али и писци код нас који сасвим лепо

размишљања о суодносима са револуцијом.41 Слободан

да сукоб треба делити на предратни и послератни и да

Марко Ристић више немају шта да кажу, штавише, Селенић

горепоменутих критичара ни не може очекивати да њихова реч буде

Селенић посебно наглашава талас младих писаца

пишући готово искључиво о Крлежи и његовом односу

самом Титу, чији је лични пријатељ био до краја, потпуно

године написани су и Песма Оскара Давича и Далеко
Добрице Ћосића, што су сигурно врло важни датуми

напора левице да остваре оно што Ласић назива синтезом
и револуције. Али, ако Ласић из методских разлога

књижевна дела за илустрацију својих теза, осим спорадично
факултативно нека да, нека не, он ипак није смео да пропусти

да пре 1952. године и пре љубљанског говора једна млада
критичара већ сасвим јасно показује и своје

расположење и чињеницу да млађе и полетније мисли
кажем зрелије или боље – али свакако савременије гледа
него Крлежа и Марко Ристић. Зоран Мишић је до

до љубљанског говора написао  већ готово целу књигу
су једноставно незаобилазиви, и међу којима је, узгред

речено и један који брани Весну Парун од догматског напада
Мимице, и то са становишта које је од врло озбиљне
и теоретске важности. Михиз пре 1952. године

НИН, дакле у једном врло тиражном листу итд

књижевних прилика где бисмо још могли навести сукобе

х и шездесетих година XX века, али изван којих критичар

         

и прегледна реч Борислава Михајловића Михиза, предговор
, 1971. година, стр. IX-X: Нашег критичара, међутим, како лепо

Михајловића Михиза  

сасвим лепо урањају у свет 

Слободан Селенић се слаже 

послератни и да 1952. Мирослав 

штавише, Селенић наглашава да 

њихова реч буде увек последња 

младих писаца и критичара које и 

његовом односу према партији, 

краја потпуно изоставља. 

Далеко је 
важни датуми у 

назива синтезом 
методских разлога не 

осим спорадично 
пропусти 

говора једна млада 
показује и своје 

полетније мисли 
савременије гледа 

Мишић је до 1952. 
готово целу књигу 

којима је, узгред 
догматског напада 
од врло озбиљне 

године већ 
листу итд.“43 

навести сукобе модерниста и 

изван којих критичар за чији рад и 

предговор књизи Књижевни 
међутим како лепо сведоче сви његови 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

дело се ми занимамо, остаје, довољ

које су водиле у различитим

никад неће престати, како то

их својим бритким оштрореким

педесетих година. Егерић, у

огледи наводећи критичаре који

Финци и Џаџић) наглашава степен

каже да је направио нико други

показује да „не може бити слободе

надања.“45 

Борислав Михајловић у књижевној

наставља у часопису „Нин“

шест година (1951-1956), а касниј

невеликом броју књига, доноси

повеликом опусу. Михајловићеву

опседнутост садашњошћу, будан

било у књижевноисторијском

Десанка Максимовић, Милош

коју су обележили другу половину

гајио је изразиту склоност ка

видели да готово да нису ни смели

књижевности соцреализма. Михајловић

га често, јасно и по кратком

импресионистичке критике, што

                                                                                
написи на ову тему, битни политички
занимају. Штавише, у одбрани сопствене
личношћу из круга бораца против
Мирославом Крлежом. У више наврата
надреалиста, тако значајних, према
различитих стваралаштву наклоњених
45 Мирослав Егерић, Предговор књизи
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остаје, довољно је јасно да је постојао читав низ струја

различитим правцима, али да лиtетартура никад није

како то Михајловић наводи у својој одбрани савременика

бритким оштрореким пером књижевног критичара веома

Егерић, у већ поменутом предговору Џаџићевој књизи

критичаре који су обележили педесете и шездесете (Михајловић

наглашава степен освојене слободе и она пукотина

направио нико други до Борислав Михајловић у послератној

може бити слободе без слобода, човека без људи, духа без

Михајловић у књижевној критици, коју почиње да пише још

часопису Нин“ , суверено владајући на трону дневног књижевног

1956), а касније у виду радова расутих по штампи

књига доноси неке особине које су доста јасно читљиве

Михајловићеву реч и мисао, као књижевног критичара

садашњошћу, будан је чувар традиције српске књижевности

књижевноисторијском фокусу, чврсто се држећи вертикале 

Максимовић Милош Црњански, Иво Андрић и многи други

другу половину XX века у српској књижевности као

склоност ка младим писцима и онима који то тек постају

да нису ни смели да пишу мимо налога и савета 

соцреализма. Михајловић импресије у критици ставља на

по кратком поступку, категоришу као једног од последњих

критике, што заиста, видећемо, представља врло штуру

                                                                                
битни политички аспекти сукоба између ῾модерниста ῾ и ῾конзервативаца
одбрани сопствене перспективе [...] Михиз се отворено сукобио

бораца против догматичарског, уско утилитаристичког гледања
У више наврата он изражава своју не малу резервисаност према

значајних према многим проценама, у ослобађању српске послератне
у наклоњених забрана.“  

Предговор књизи Критике и огледи, Петра Џаџића, СКЗ, Београд

Михајловића Михиза  

читав низ струја и тенденција 

никад није престала и да 

одбрани савременика, бранећи 

критичара веома будног на прагу 

Џаџићевој књизи  Критике и 

шездесете (Михајловић, Мишић, 

пукотина за коју Палавестра 

у послератној књижевности, 

људи духа без духова, наде без 

да пише још у току студија, 

дневног књижевног критичара 

расутих по штампи и сабраних у 

јасно читљиве у његовом, ипак, 

књижевног критичара одликује 

књижевности када то и није 

 Бранко Радичевић – 

други његови ствараоци, 

ности као врх те вертикале, 

који то тек постају, за које смо 

 громогласних чувара 

вља на прво место и тиме 

једног од последњих изданака 

тавља врло штуру и површну 

                                                                             
конзервативаца῾ просто не 

отворено сукобио са некада средишном 
ристичког гледања на књижевност, са 
резервисаност према кругу београдских 

српске послератне књижевности од 

СКЗ Београд, 1973, стр. X; 
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категоризацију. Оно за шта се

доказао сопственим примером

стваралачка индивидуалност

Михајловић је у свом стваралаштву

имајући слуха за нове звукове

Упоређујући критичаре који

констатација Михајла Пантића

некрологу Црњанском, а пре њега

ваљда, једини народ на свету

своје, крсти само по имену 

привилегију јесте баш он Борислав

Палавестра, и Зорана Мишића

поред Михајловића, у критичаре

своју оријентацију, отвара се ка

савременој књижевности, док

метод назива импресионист

плану. Ако Џаџићева критика

Егерић), Михајловићева онда личи

нас истински задиви, да нам увек

такође, врло похвално пише о

године, престао да континуирано

крстећи досадним и незанимљивим

наше књижевне критике, закључио

тада је било видљиво колике

личности без које би наша књижевна

сензибилан нерв.“46 

 

 

                                                
46 Драшко Ређеп, Есејисти и критичари
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Оно за шта се Михајловић у књижевној критици изузетн

сопственим примером јесте да је књижевна критика лит

индивидуалност пресудна у настанку неког дела, па

свом стваралаштву, посебно у почецима био модернији

нове звукове у поезији, али и боје у густом ткању

критичаре који стасавају у исто време када и Михиз

ла Пантића који уочава и примењује ону Михајловићеву

а пре њега и Никола Кољевић у једном свом чланку

на свету  који своје велике писце, оне које заувек

имену (Портрети), али једини књижевни критичар

он Борислав Михајловић Михиз, и то по надимку

Зорана Мишића и Зорана Гавриловића, донекле Петра

у критичаре импресионистичког кова, с тим да Џаџић

отвара се ка новим пољима и учествује у обнови критичког

књижевности, док Егерић у помињаном предговору Џаџићев

импресионистичко-психолошким и тек се у есеју остварује

ићева критика подсећа на неговану елеганцију учитеља

Михајловићева онда личи на представу неког мађионичара од

задиви да нам увек приреди неко незаборавно изненађење

похвално пише о Михајловићевом стваралаштву: „Тек кад

континуирано прати динамичне токове наше књижевности

и незанимљивим, тек кад је, и он, по изгледа неприкосновеном

критике, закључио своју дејствујући, живу критичарску

видљиво колике су се могућности криле у његовој динамичној

би наша књижевна критика остала сиромашнија

         
и критичари, МС, СКЗ, Нови Сад, Београд, 1966, стр. 88.

Михајловића Михиза  

критици изузетно залагао, али и 

критика литература и да је 

неког дела, па и критичарског. 

био модернији и пре модерног 

густом ткању прозних дела. 

када и Михиз (занимљива је 

Михајловићеву изјаву у 

једном свом чланку, да смо ми, 

е заувек прими и сврста у 

књижевни критичар који је имао ту 

и то по надимку), Предраг 

донекле Петра Џаџића сврстава, 

с тим да Џаџић касније мења 

обнови критичког поступка у 

Џаџићев критичарски 

есеју остварује на другачијем 

елеганцију учитеља (Мирослав 

мађионичара од кога очекујемо да 

незаборавно изненађење. Драшко Ређеп, 

стваралаштву Тек кад је, негде око 1956. 

наше књижевности, овлашно их 

изгледа неприкосновеном типику 

живу критичарску петољетку, тек 

његовој динамичној, немирној 

сиромашнија за један изузетно 

стр. 88. 
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 3.2. Бранко Радичевић

 

  Борислав Михајловић

своју другу штампану књигу овог

Београду. Ова књига доноси четири

Радичевићу. Михајловић овом

велике промене у књижевност

које су владале на јужном ободу

тврдоглави шизматици који су

обећане од стране аустријских

се једно дете које неће имати

имена српске књижевности.“

о друштвено–историјским приликама

сам живот младог песника од детињства

даље више књижевно–историјског

младог Радичевића у Бечу, оскудицу

са огромном жељом да учествује

есеја је критичког карактера

романтичарског песника, 

настављачима Бранковог дела

расветли генеза неког дела

књижевној критици. Поредећи

састављен од делова који су писани

у целину. 

 Бранка Радичевића, 

путници створили српску књижевност

али одабраном списку највећих

                                                
47 Борислав Михајловић, Огледи, Ново
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Бранко Радичевић као лучоноша Михизове вертикале

Михајловић 1951. године, четири године након збирке

штампану књигу, овог пута под окриљем Издавачке куће

књига доноси четири текста од којих је један, онај најдужи

Михајловић овом књигом најављује своју поетику којом

књижевност соцреализма. Након краћег историјског увода

јужном ободу аустријског царства где су под привидним

шизматици који су се вечно позивали на нека своја права и

аустријских царева као плата за крв проливену на тој

неће имати живот пун аванатура, али ће постати „ једно

књижевности.“47 Овај подужи есеј је подељен у три дел

историјским приликама пре Бранковог и током његовог живота

песника од детињства до смрти у Бечу 1853. године

историјског карактера и мало детаљније описује

у Бечу, оскудицу, пријатељство са Даничићем, као и

жељом да учествује у друштвеном деловању у својој домовини

критичког карактера, Михиз у њему приказује личност

песника, према начину настанка појединих песама

Бранковог дела. Овакав поступак, где се покојим биографским

неког дела, Михајловић ће и касније обилато користити

Поредећи сва три дела есеја некако се намеће закључа

делова који су писани у различитом временском периоду и

Радичевића, Борислав Михајловић не сврстава у путнике

српску књижевност, од Доситеја и Вука преко Ње

списку највећих путника могли би се додати још и Кипријан

         
Ново поколење, Београд, 1951, стр. 64-65. 

Михајловића Михиза  

вертикале 

након збирке песама,  објављује 

куће „Ново поколење“, у 

један онај најдужи, баш о Бранку 

поетику којом ће касније донети 

ског увода о приликама 

под привидним миром живели 

своја права и привилегије давно 

ену на тој граници, родило 

постати „ једно од најлепших 

дела. Први говори више 

током његовог живота, описујући 

године. Други део есеја је и 

детаљније описује дане живота 

Даничићем као и преласке у Србију 

у својој домовини. Трећи део 

личност првог српског 

них песама, утицајима и 

покојим биографским податком 

обилато користити у својој 

намеће закључак као да је есеј 

временском периоду и накнадно спојени 

сврстава у путнике иако сматра да су 

преко Његоша, а овом малом 

додати још и Кипријан Рачанин, 
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Захарије Орфелин и многи други

традицији који су видели света

морањем и потребом за спашавањем

три града, Сремским Карловцима

Темишвару где завршава гимназију

Михајловић, затим у есеју упућује

због наставе на немачком језику

бунтовни Алексеј Радичевић осмелио

Вук Караџић већ увелико залагао

самим митрополитом Стефаном

кући у Темишвару, Бранко Радичевић

доста идилично слика Бранков

учитељ српског језика јер Радичевић

немачком и латинском, тако

углавном од књига на немачком

говора, сматрајући да су Војвођани

савременог српског језика говор

која је, такође, написана у готово

Михизов став о Вуковом значају

односно не учешћу у буни која

одбрана младог песника, који се

борбама као Ђура Јакшић, али

војвођански Срби изиграни. 

Радичевића, Михиз их са усхићењем

Радичевићеве родољубиве поезије

пред саму смрт када је он званично

достатно нити редовно о чему

                                                
48 Борислав Михајловић, Огледи, 
истоку тамноме се креће./Ој Србијо
тајну/Ол ће сада, оли никад неће,/Устај
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и многи други књижевни трудбеници и посленици у српској

видели света што сопственом вољом и глађу за новим

потребом за спашавањем голог живота и егзистенције. Бранка

Сремским Карловцима где је ђаковао, као што смо то већ

шава гимназију и коначно у Бечу, где не учи школу

у есеју упућује својеврсну критику Карловачкој гимназији

немачком језику у нижим разредима и латинском у вишим

Радичевић осмелио да преведе једну лекцију на српски

увелико залагао, мимо воље многих учених људи тог

митрополитом Стефаном Стратимировићем.  Након кратког боравка

Бранко Радичевић се обрео у Бечу.  Михајловић даље

слика Бранков сусрет са Вуком Караџићем у Бечу те како

језика јер Радичевић није познавао исти како због година

латинском тако и због очеве библиотеке која је, опет

књига на немачком језику. Овде Михајловић износи одбрану

сматрајући да су Војвођани добро познавали српски језик

српског језика говор Срема. Следи слика Вукове борбе за

аписана у готово романтичарском стилу јасно нам стављајући

Вуковом значају за реформу језика. Епизода о Радичевићевом

учешћу у буни која се одиграла 1848. године, такође, представља

који се борио стиховима и агитацијом а не директним

Јакшић, али је подједнако био свестан горког пораза у

изиграни. Иако нису широко познати ти родољубиви

а усхићењем износи, неке чак и називајући и

родољубиве поезије.48 Нижу се затим године Радичевићеве

када је он званично живео од меценства кнеза Михајла

чему сведоче и сачувана писма Ђури Даничићу

         
Огледи, Ново поколење, Београд, 1951, стр. 87: „Гле је веће
Ој Србијо дал је видиш сјајну,/Како амо поносито шеће?/ Та

е,/Устај, устај, бритким мачем плани,/Преко Дрине сестрице

Михајловића Михиза  

ци у српској историји и 

глађу за новим видицима, што 

егзистенције Бранка, Михиз тражи у 

смо то већ навели раније, у 

не учи школу у коју је уписан. 

Карловачкој гимназији пре свега 

латинском у вишим док се једино 

лекцију на српски језик за који се 

учених људи тог доба, на челу са 

кратког боравка у родитељској 

Михајловић даље у свом есеју 

у Бечу те како му Вук постаје 

како због година школовања на 

која је, опет, била сачињена 

Михајловић износи одбрану пречанског 

српски језик, те да је основа 

Вукове борбе за језик и правопис 

јасно нам стављајући до знања 

Епизода о Радичевићевом учешћу, 

, представља једну од 

агитацијом а не директним учешћем у 

горког пораза у исходу у којем су 

родољубиви стихови Бранка 

и најлепшим местима 

Радичевићеве оскудице у Бечу 

кнеза Михајла, које није било ни 

Ђури Даничићу, између осталих 

Гле је веће де прелази Рајну,/Ка 
поносито шеће?/ Та доба је, пуштај жељу 

Преко Дрине сестрице задани!“  
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и Љуби Ненадовићу о Бранковим

Ускоро му је установљена туберкулоза

којој је провео последње месе

Караџића. Оно што је изнето у

и раду Бранка Радичевића које

за време школовања у Карловачкој

наведене, неке су обојене нотом

Стратимировићу и његовој историјској

што је јединствено у овом Михизовом

са судбином пречанских Срба

нота уз коју су одрасле генерације

која је непогрешиво уткана у касни

 У другом делу есеја настављају

животу у оскудици, али и о његовом

Михиз каже „Бранково пријатељство

вредност и да је усамљено

поређење са животом самог Михајловића

далеко у први план, а шта су

буде говорило о аутобиографској

Радичевићу завршава се оном

између Бранка и Мине Караџић

увек везана за овог младог

заоставштини, говоре понешто

напротив, али идеална слика

упечатљивије ако се уз њу веже

другог дела Михајловић доноси

даље овај текст носи више биографску

                                                
49 Исто дело, стр. 107. 
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Ненадовићу о Бранковим молбама да му пошаље новца који неће

установљена туберкулоза и недуго затим песник умире у

последње месеце брижљиво негован посебно од стране

је изнето у овом првом делу есеја су општепознате чињенице

Радичевића које су Михајловићу заиста могле бити познате

школовања у Карловачкој гимназији. Неке од тих чињеница су

обојене нотом отворене нетрпељивости, као оне

његовој историјској улози, а неке романтичним заносом

у овом Михизовом раду јесте дубока и истинска саосећајност

пречанских Срба коју је дубоко носио као сопствену, а затим

одрасле генерације и генерације након сеоба Срба још од

непогрешиво уткана у каснију Михајловићеву вертикалу. 

делу есеја настављају се Михајловићеви хроничарски записи

али и о његовом великом пријатељству са Ђуром Дани

нково пријатељство са Ђуром Даничићем  тако је леп

усамљено и једино у Бранковом животу.“49 Овде

животом самог Михајловића који је још у првим песмама приј

план а шта су му они заиста значили, видећемо касније

графској прози овог књижевника. Други де

оном општепознатом романтичном причом о

раџић, која јесте или можда није уопште постојал

овог младог песника, иако касније песме, оне које

говоре понешто другачијим тоном у којима нема

идеална слика првог српског романтичара некако

се уз њу веже и прича о несрећној љубави двоје младих

Михајловић доноси покоји стих ране Радичевићеве љубавне

носи више биографску него критичарску црту.  

         

Михајловића Михиза  

новца који неће моћи да врати. 

песник умире у бечкој болници у 

посебно од стране супруге Вука 

познате чињенице о животу 

могле бити познате и доступне још 

чињеница су олако и површно 

и као оне о митрополиту 

романтичним заносом патриоте. Оно 

истинска саосећајност пре свега 

сопствену а затим та родољубива 

Срба још од Косовског боја, а 

хроничарски записи о Бранковом 

са Ђуром Даничићем за које 

тако је лепо да би имало своју 

Овде се намеће једно 

првим песмама пријатеље стављао 

видећемо касније у тексту када се 

Други део текста о Бранку 

романтичном причом о нејасној љубави 

уопште постојала, али је некако 

песме оне које су пронађене у 

којима нема младих девојака, 

романтичара некако је увек деловала 

двоје младих. На самом крају 

Радичевићеве љубавне лирике и тиме и 
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 Тек у трећем поглављу

романтизам, који је био силовит

једну заузео и Вук Караџић к

ембрионална личност српског

уклапала у оквире класичног романтизма

 

„ За правог романтичарског
смирен, без емфазе
индивидуализам
бојажљив. Бранко
ту на овом свету
свакодневним.“

 

Иако је у првом и другом делу

наводио бескрајне биографске

сопствену призму, помало улепшане

Михајловић изнео неке заиста

романтичара, и тада не кријући

поменутом трећем делу, Михајловић

нашом српском, уводи личност

који је потпуно другачији од својих

већ почетак који отвара нове видике

Михајловићу, Бранка Радичевића

потребу да објасни да је Бранко

уметничком смислу, иако пише

вредности Радичевићевих песама

него у сочности и лепоти речене

утврђивање народног језика у

                                                
50 Борислав Михајловић, Огледи, Ново
51 Исто дело, стр. 122-123. 
52 Исто дело, стр.125. 
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трећем поглављу проговара Михајловић критичар.

је био силовит и кратак, са нашим дугим и развученим

Караџић који према Михајловићу више припада реалистима

ост српског романтизма иако се није у потпуности, према

класичног романтизма.  

правог романтичарског песника Бранко је још сувише
смирен без емфазе и патетике, недовољно узбуђен. 
индивидуализам је ненаметљив, дискретан, можда чак помало

Бранко је, да тако кажем, приземан романтичар
на овом свету, са темама блиско људским, знаним

свакодневним.“50 

другом делу есеја Михајловић предуго и преопширно

бескрајне биографске податке Бранка Радичевића, изречене

помало улепшане и идеализоване, у трећем делу је кр

неке заиста важне истине и законитости песништва

тада не кријући огромну симпатију за дело овог младог

Михајловић поредећи сазревање руске литературе

уводи личност Бранка Радичевића као реформатора, песника

другачији од својих претходника и да он није врхунац српског

отвара нове видике и могућности.51 Књижевно-историјски

Бранка Радичевића везује увек за Вука Караџића и Михајловић

објасни да је Бранко Радичевић већи реформатор од Вука

смислу иако пише реформисаним, Вуковим правописом

Радичевићевих песама „не леже ни у језику ни у метру, најмање

лепоти речене животне лирике.“52 Што се самог Бранковог

народног језика у уметничкој литератури тиче, ма колико био

         
Ново поколење, Београд, 1951, стр. 120-121. 
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критичар. Поредећи немачки 

развученим у фазе у којима је 

припада реалистима, израста 

потпуности, према Михајловићу 

још сувише тих, 
буђен. Његов 

можда чак помало 
мантичар, сав 

људским, знаним, 

преопширно описивао епоху и 

Радичевића изречене кроз његову 

трећем делу је критичар Борислав 

законитости песништва првог српског 

вог младог песника. У 

ке литературе романтизма са 

реформатора, песника превратника 

ац српског романтизма 

историјски оквир, према 

Караџића и Михајловић овде има 

реформатор од Вука у поетском, 

Вуковим правописом и да главне 

метру, најмање у правопису, 

се самог Бранковог утицаја на 

ма колико био значајан, он је 
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ипак другостепен у односу на

оспорава вредност језика Бранка

управо супротно. Што се метра

се озбиљно користио јамбом у

држао касније, док је најбоља

постхумно, што ће рећи да Бранко

 Ипак, Бранкова песничка

класицизму и дидактици у књижевности

сам патио, свео на разумну меру

 

„ Скоро свака Бранкова
објављује по једно
студенцу прокламује
времена накинђурености
линија нашег фолклора
нашој уметничкој
јутарњу лепоту природе
нашу књижевност
рукавица свим
филистрима, звонки
правилима узвишености
фино повучена
појури за момом
далеко већа него
 

Из ових навода јасно видимо

писцима и делима пише њиховим

Бранков лиризам, у времену када

смислу без неког великог распона

песништва, увек ће се у њеном

                                                
53 Борислав Михајловић, Огледи, Ново
54Исто дело, стр. 142. Мисао о угаоном
пишући текст у НИН-у баш са тим
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у односу на њихову уметничку снагу. Михајловић

језика Бранка Радичевића у односу на Вуловићеве тврдње

Што се метра тиче, Михиз сматра да је Радичевић наш

ристио јамбом у раним песмама, али их је преводио у трохеј

док је најбоља песма испевана у јамбу Туга и опомена

рећи да Бранко није стигао да је преведе. 

Бранкова песничка реформа је била огромна, он је задао

ктици у књижевности, а немачки сентиментализам, од

разумну меру. 

ака Бранкова песма у првој збирци изгледа као
објављује по једно начело његове реформе: Девојка

прокламује гласно и неодољиво да су прошла
времена накинђурености у поезији, наивно чиста лирска
линија нашег фолклора саопштава своју жељу за животом
нашој уметничкој поезији. Путник је уранио да свакодневну
јутарњу лепоту природе и младу девојку поздрави на уласку

књижевност. Циц – то је за оно време била бачена
свим песничким појмовима, изазов свим

филистрима, звонки прасак смеха над свим нормама
правилима узвишености, а при свем том једна ретко лепа

повучена лирска слика. Момка Враголана пустити
појури за момом и сруши је под липу, то је била смелост
далеко већа него употреба јоте.“53 

јасно видимо ону каснију Михајловићеву способност

пише њиховим језиком, дубоко га осећајући.  Даље Михиз

у времену када се појавио, био нов по својој природи

великог распона, али „како год била посматрана

се у њеном темељу указати Бранков угаони камен.“

         
Ново поколење, Београд, 1951, стр. 138-139. 

Мисао о угаоном камену Бранкове поезије Михиз, такође
баш са тим насловом, са пишчевим додатком да је то одломак
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Михајловић добрим делом и 

Вуловићеве тврдње које указују 

Радичевић наш први песник који 

преводио у трохеј јер га се строго 

Туга и опомена објављена 

он је задао смртни ударац 

сентиментализам, од којег је и помало 

изгледа као да 
Девојка на 

да су прошла 
наивно чиста лирска 

вотом у 
да свакодневну 

поздрави на уласку у 
време била бачена 

изазов свим 
свим нормама и 

једна ретко лепа и 
пустити да 

била смелост 

способност и особину да о 

Даље, Михиз наводи да је 

својој природи, али у данашњем 

посматрана историја нашег 

угаони камен.“54  

такође, понаваља 1953. године 
је то одломак из есеја Један век 
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Борислав Михајловић се даље

вреднује високом оценом, напр

изузев једног фрагмента који одлично

би се могла посматрати као

пандана Пушкиновом Евгенију

основу којег смо раније указивали

природи Бранка Радичевића и

према удатој жени, ни мање ни

о пресудном утицају српског

тврдећи да су „живи сокови већ

постоји читав низ песника, које

избору и начину обраде тема

његовим претходницима (Вукашин

Малетић, Василије Живковић

исте године када је књига Огледи

                                                                                
Бранкове лирике. У књизи Од истог
куће „Нолит“, Михајловић прештампава
књизи Лирске песме Бранка Радичевића
Једна књига о Бранку (1953), уредник
есеј у односу на горепоменути из
настављачима у које се међу првима
1957. назива метеором на небу новог
велика инспирација и песништву између
осврт на постхумно објављене песме
Портрети, објављеној 1988. године
под насловом Првенац, поред којег пише
објављеног есеја о Бранку из 1951. 
наша констатација да се оглед састоји
периоду тачна, односно до 1949. настали
критички уобличенији, иако не у потпуности
опет углавном скраћених верзија за
Михизовим предговорима за изборе
(12 и 27. април, 11. мај) Михајловић
урадио цртеже као илустрацију.  
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Михајловић се даље у есеју дотиче Радичевићевих епских

оценом, напротив, сматра их потпуно промашеним

који одлично запажа да се не сврстава у ред епских

посматрати као део лирског романа у стиховима, ласцивног

Евгенију Оњегину – Луди Бранко или Безимена

раније указивали да није баш све било романтично

Радичевића и да једину љубав коју је гајио у животу

ни мање ни више но према Ани Караџић. Тврдњу Милана

утицају српског грађанског песништва XVIII века Михајловић

живи сокови већ у њему пресахли“ у време кад Радичевић

песника, које цитира, да су далеко ближи поезији Бранка

обраде тема и мотива, као и самом певању и могу

претходницима (Вукашин Радишић, Милош Поповић, Григорије

Живковић, Адам Драгосављевић итд.). Стеван Мајст

Огледи објављена (1951) наводи да је слабост

                                                                                
Од истог читаоца, објављеној 1956. године у Београду под

Михајловић прештампава есеј Један век Бранкове лирике што опет
Бранка Радичевића  (1952) где је сам Михајловић извршио из

уредник Ђуро Гавела, Ново поколење, Београд. Једина новина
горепоменути из 1951. године јесу чињенице о бројним Бранковим

има убрајају Јован Јовановић Змај и Ђура Јакшић, док
небу новог песништва српског. Додаје још и то да је Бранко

песништву између два рата, посебно за песму Стражилово Милоша
објављене песме које откривају Бранка некако гушћег, дубљег и

године, такође, у „Нолиту“ у Београду, постоји опет текст
поред којег пише да је настао 1949. То и јесте прештампан стари

Бранку из 1951. године и то без иједне речи из трећег дела те се да
се оглед састоји из три дела која делују као да нису настала

до 1949. настали су само први и други део, а трећи који
иако не у потпуности тачан, настао је тек 1951. Постоји још

ћених верзија за школска издања песама Б. Радичевића, јер је често
предговорима за изборе песама овог романтичара. У часопису Књижевне

Михајловић је писао скице из живота Бранка Радичевића
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Радичевићевих епских остварења која не 

промашеним и неоствареним 

у ред епских остварења већ 

стиховима, ласцивног Бранковог 

Безимена. То је фрагмент на 

романтично у романтичарској 

гајио у животу јесте била љубав 

Тврдњу Милана Богдановића 

века Михајловић оповргава, 

време кад Радичевић ствара, док 

поезији Бранка Радичевића по 

певању и могу се јасно сматрати 

Поповић Григорије Трлајић, Ђорђе 

Мајсторовић у „Нину“, 

да је слабост Михајловићевог 

                                                                             
Београду под окриљем издавачке 
што опет представља предговор 

извршио избор и редакцију песама и 
Београд Једина новина коју доноси овај 

бројним Бранковим следбеницима и 
Ђура Јакшић, док га Јаков Игњатовић 

то да је Бранко Радичевић остао 
Милоша Црњанског, као и 

гушћег дубљег и пространијег. У књизи 
постоји опет текст о Бранку Радичевићу 

прештампан стари текст из првобитно 
дела те се да закључити да је она 

нису настала у истом временском 
трећи који је свакако зрелији и 

Постоји још неколико предговора, 
Радичевића јер је често касније посезано за 

Књижевне новине у три наставка 
Радичевића, док је Мића Поповић 
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књижевно–историјског гледања

српског грађанског песништва

уранцима, бербама, излетима

Бранка могле заправо да буду

управо поткрепио Богдановићеву

карактер неких Бранкових стихова

XVIII века, Михајловић га пориче

утицајима на Радичевићеву лирику

 Иако Михајловићева перспектива

Бранка Радичевића није донела

тада владали у књижевној историји

осећање националне припадности

Бранку Радичевићу као првини

име у књижевности заувек ће остати

то још једном потврђује у својој

сећајући колико је Бранко Радичевић

 „Књижевне новине“  

текст Зорана Глушчевића Осврт

Михајловићу одређене, али врло

пише и да има присну везу са

Радичевићу и Српском грађанском

изводи уопштене закључке „он

поткрепи своја мишљења и тврдње

замерки од којих неке заиста

Михајловићев субјективизам

уопштене судове и естетизира

                                                
55 Стеван Мајсторовић,  Стари и нови
56 Љубиша Јеремић, Брза и прегледна
разговори, СКЗ, Београд, 1971. година
57 Зоран Глушчевић, Осврт на ‘Огледе
19. јун 1951, стр. 4. 
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историјског гледања у томе што је побијајући Богдановићеву

грађанског песништва на Бранка на начин на који је то учинио

бербама излетима и растанцима које су слабије уметничке

заправо да буду његове и да он буде књижевни врх те врсте

Богдановићеву тезу.55 Међутим, док Богдановић истич

Бранкових стихова, а тиме и сличност са српским гра

Михајловић га пориче и тиме настаје заправо разлика у њиховим

Радичевићеву лирику. 

Михајловићева перспектива бављења књижевном историјом

није донела ништа ново нити исправила окамењене

књижевној историји, засигурно му је обезбедило незаобилазно

националне припадности, укорењености у примени тог истог

првини и угаоном камену Михајловић никада није

ће остати везано за име Борислава Михајловића

потврђује у својој аутобиографској прози пред смирај

Бранко Радичевић имао велики значај за њега. 

 1951. године (19. јун) доносе прилично негативно

Осврт на `Огледе`  Борислава Михајловића. 

одређене али врло ретке вредности, односно да влада

присну везу са грађом о којој говори, посебно мисли на текстове

Српском грађанском песништву XVIII  века, а тамо где не

закључке „он је савршено у својој материји и уме да

мишљења и тврдње“ (текст о Лалићу)57. Затим следи читав

неке заиста и данас стоје као валидне. Пре свега Глушчевић

субјективизам и аподиктички тон на који Михајловић

и естетизира, док највеће замерке упућује Михајловићевој

         
Стари и нови у српској књижевној критици, НИН, 03. јун 1951. 
прегледна реч Борислава Михајловића Михиза, предговор књизи

година, стр. XIV. 
на ‘Огледе’ Борислава Михајловића, Књижевне новине, 
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Богдановићеву тезу о утицају 

инио, наводећи песме о 

слабије уметничке вредности пре 

књижевни врх те врсте лирике и тиме 

Богдановић истиче филистарски 

ским грађанским песништвом 

разлика у њиховим ставовима о 

књижевном историјом и биографијом 

окамењене ставове који су до 

незаобилазно мерило и 

мени тог истог мерила.56 Причу о 

никада није напустио. Ово 

Борислава Михајловића Михиза, а који 

пред смирај живота, јасно се 

прилично негативно интониран 

Михајловића. Глушчевић признаје 

односно да влада материјом о којој 

посебно мисли на текстове  о Бранку 

тамо где не филозофира и не 

материји и уме да низом података 

Затим следи читав низ озбиљних 

Пре свега Глушчевић наводи 

Михајловић нема права, даје 

хајловићевој употреби 

јун 1951. године, стр. 8. 
предговор књизи Књижевни 

новине, год. 4, бр. 25, Београд, 
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језика. Међутим, оно где Глушчевић

карактер Лалићевог стила и

изворне, аутентичне, који дају

Лалићу смета „та епска понесеност

психологију својих личности

песама. Друго место где се Михајловић

према Цинцарима, где Глушчевић

нетрпељивост према Цинцарима

Михајловић у свом тексту јасно

представља садржај љубавних

за старог и богатог Цинцара

Цинцарима због истоверности

што може да подлеже разматрању

осталим народима Балкана и Средње

дело  итекако примећен, сведочи

године где се Раденковић осврће

Михајловића под називом 

Раденковић  и сам каже да више

и злобног критичарског приказа

о коме каже да још много

недовољно речено.  Иако се

Михајловића, о неким квалитетима

темпераментно, мрзи баналност

сликовито, стил му искри варницама

оспорава апсолутно све што вреди

пише. „А тамо где је фиктивна

пакосну намеру – престаје дискусија

                                                
58 Ђорђе Раденковић, Сјајан пример
59 Исто дело. 

Књижевна дисперзија Борислава Михајловића Михиза

40 

оно где Глушчевић греши у нападу на тврдњу где Михајловић

тила и језика претпоставља модерном београдском

аутентичне који дају посебну вредност делу. Глушчевић даље

епска понесеност спољног рељефа и површине [...] 

личности“,  илуструјућi своју тврдњу чистотом Дучићевих

место где се Михајловић оштро, али неправедно  критикује

где Глушчевић наводи податак да су сви народи

према Цинцарима превасходно због трговачке конкуренције

свом тексту јасно наводи да полазна тачка за расправу

садржај љубавних песама у којима се готово по правилу млада

богатог Цинцара, али и да су православци имали слободнији

истоверности него према осталим народима католичке

подлеже разматрању из сфере културноисторијског односа

Балкана и Средње Европе. Да је Глушчевићев напад

сведочи и текст Ђорђа Раденковића у „Нин

Раденковић осврће на Глушчевићев напад на књигу

називом Сјајан пример критичарске несавесности

каже да више напада Глушчевића због несавесног, цепидлачког

критичарског приказа једног дела него што брани дело Борислава

још много треба да се продискутује, односно да

Иако се сам не слаже са појединим ставовима

неким квалитетима његовог писања ипак нема расправе

мрзи баналност, реченица му је складна и богато разграна

искри варницама смеле мисли и духовите речи.“58

апсолутно све што вреди у раду и тиме више говори о себи него

је фиктивна критичарска аргументација неспретно

престаје дискусија и остаје место једино за моралну осуду

         
пример критичарске несавесности, НИН, 24. јун 1951. 

Михајловића Михиза  

тврдњу где Михајловић епски 

модерном београдском стилу као 

Глушчевић даље тврди да и самом 

површине [...] да дубље урони у 

чистотом Дучићевих и Ракићевих 

неправедно  критикује јесте однос 

сви народи Балкана гајили 

трговачке конкуренције, иако 

за расправу о нетрпељивости 

правилу млада Српкиња удаје 

имали слободнији однос према 

народима католичке вероисповести 

ијског односа Срба према 

Глушчевићев напад на Михајловићево 

Раденковића у Нину“ из те исте 1951. 

на књигу Огледи Борислава 

несавесности. У овом тексту 

несавесног, цепидлачког па чак 

дело Борислава Михајловића, 

односно да је ипак још увек 

ставовима младог критичара 

нема расправе „он пише живо, 

богато разграната, упоређење 
58 Док му Глушчевић 

говори о себи него о делу о којем 

неспретно  скројена одећа за 

моралну осуду.“59  
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Истини за вољу, 1952. 

Милутиновић са својим повољно

Михајловићеве Огледе ставља

довољно писано. Милутиновић

песништву и есеј о Бранку Радичевићу

књижевност иако је о њима већ

од својих претходника у испитивању

обрађују првенствено наши

буржоазија у Војводини.“60

запажања да је осећање православља

нису донели ништа ново осим

песништва код Срба обилује космополитизмом

шовинизма.61 Текст о Бранку Радичевићу

промене па каже да је „Ми

оригиналности, непосредних

нимало не личи на оно што је

Михиз успешно побија оба, до

Караџића или да је изникао из

да је Бранко Радичевић првенац

његову појаву.63 Текстови о

поткретпљују тезу о томе како

мишљењу сјајан пример позитивног

развије у озбиљног књижевн

непосредно осећа ствари, уживљује

каже своју мисао отворено и

                                                
60 Коста Милутиновић, Три збирке есеја
61 Исто дело. 
62 Исто дело. 
63 Исто дело. 
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1952. године у „Летопису Матице српске“

повољно интонираним текстом Три збирке

ставља у први план, такође, наглашавајући да о оваквој

Милутиновић посебно истиче вредност два есеја, о српском

Бранку Радичевићу за које сматра да су унели доста

је о њима већ писано. Према њему „Михајловић је отишао

претходника у испитивању и научном осветљавању ове врсте

првенствено наши `почтенородни граждани, мајстори и купеци
60 Такође, Милутиновић наглашава као тачне

осећање православља код тих људи било обредно-обичајно

ништа ново осим паразитског начина постојања и да оваква

Срба обилује космополитизмом и толеранцијом ослобођ

Текст о Бранку Радичевићу развејава неке овештале истине

да је „Михајловић [...] извајао Бранков лик са толико

непосредних доживљавања и нових погледа, тако да

оно што је пре њега писано о Бранку.“62 Милутиновић

побија оба, до тада уврежена мишљења да је Бранко

изникао из грађанске лирике, и доноси исправан суд

Радичевић првенац у свему јер је српска штампана реч

Текстови о Михаилу Лалићу и изложби слика Миће

тезу о томе како је Борислав Михајловић, према Милутиновићевом

пример позитивног, конструктивног критичара који има

озбиљног књижевног критичара који има увек да каже нешто

ствари, уживљује се у психологију уметничког ств

отворено и без резерве, а то су особине које одликују

         
збирке есеја, ЛМС, септембар, 1952. 

Михајловића Михиза  

“  оглашава се Коста 

Три збирке есеја у којем 

наглашавајући да о оваквој књизи није 

два есеја, о српском грађанском 

унели доста новина у српску 

Михајловић је отишао корак даље 

осветљавању ове врсте песништва, коју 

мајстори и купеци`, наша прва 

а као тачне Михајловићева 

обичајно, да манастири 

постојања и да оваква врста раног 

толеранцијом ослобођено од сваког вида 

овештале истине које су зреле за 

Бранков лик са толико свежине и 

погледа тако да овај његов есеј 

Милутиновић наглашава да 

да је Бранко духовни син Вука 

исправан суд, тада сасвим нов 

штампана реч била спремна за 

слика Миће Поповића само 

Михајловић према Милутиновићевом 

критичара који има тенденцију да се 

же нешто ново и своје. „ Он 

варања, уме и сме да 

особине које одликују само правог 
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критичара.“64 Време ће показати

баш прве књиге Михајловићевих

Бранку Радичевићу и о српском

задржали своју откривалачку

само живим садејством знања

Записи о Бориславу Михајловићу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 Исто дело. 
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Време ће показати да је овај Милутиновићев суд исказан тако

Михајловићевих есеја остати тачан до краја, при том, тврдње

вићу и о српском грађанском песништву XVIII века

откривалачку свежину, односно да се „живо у минулом

садејством знања, љубави и дара“ потврђује и Славко Гордић

јловићу (у књизи Слагање времена). 

         

Михајловића Михиза  

суд исказан тако рано поводом 

при том, тврдње да су есеји о 

века деценијама касније 

живо у минулом може откривати 

Славко Гордић у свом есеју 
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3.3. Први критички прикази

 

Поред есеја о Бранку Радичевићу

први је настао још у време

Београду, а за који није добио

Аутобиографији – о другима

издвојила јер је видно одскакао

хиљаде динара, врло значајну

баш због чувене песме Којим

Михаилу Лалићу и његовом

писца, како би он то сам рекао

бавио. Последњи текст јесте

Михизовог најближег пријатеља

приказ изложбе и тиме себи

заправо показује још један од својих

 

„...она платна којима
ликовне могућности
поред свих разноликости
се у један стил
аутора, назвао неореализам
чуване форме животних
пејсажу и композицији
предела и сцене
последњем и овом
Поповић то има
изналаске многих

                                                
65Борислав Михајловић, Аутобиографија
„Ишчитаћу све што постоји о `Грађанском
ме нагнала да тај рад заиста напишем
задовољством у последњој. У стручној
конкурсу нисам добио.“ 
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критички прикази  

о Бранку Радичевићу, у књизи Огледи  (1951) постоје

још у време Михајловићевог студирања на Филозофском

није добио награду иако је, према сведочењу Михајловића

другима, чланица професорског жирија Аница Савић

видно одскакао од других. Наиме, Михиз је тврдио да

врло значајну за његов више него скромни студентски

Којим смером.65 Поред поменута два у књизи

и његовом роману Свадба (1950) којим Михиз најављује

то сам рекао, своје предилекције, писца којим се касније

текст јесте о првој самосталној изложби сликара

најближег пријатеља иако се у самом почетку оградио да неће

тиме себи дозволио ширину исклизнућа у правцу

још један од својих талената, љубав према свеколикој уметно

она платна којима је он (Мића Поповић) радознало загледао
ликовне могућности у суседству пута којим иде, остале слике
поред свих разноликости теме, третмана и осветљења, збијају

један стил и правац који бих ја, додуше без дозволе
вао неореализам. Реализам због тога, што су строго

чуване форме животних облика,  што сликар у портрету
пејсажу и композицији тражи и налази основни карактер лика
предела и сцене, а нови зато што се у сликарству

и овом веку, много штошта догодило, а Мића
Поповић то има на уму и за своје радове користи позитивне
изналаске многих модерних праваца. Значајна, доминантна

         
Аутобиографија – о другима, прва књига, Solaris, Нови

Грађанском песништву XVIII века`, и написаћу то најбоље
заиста напишем добро. Објавио сам га у својој првој књизи

последњој У стручној литератури му се придаје известан значај, а

Михајловића Михиза  

постоје још три текста, 

на Филозофском факултету у 

сведочењу Михајловића касније у 

жирија Аница Савић Ребац тај рад 

је тврдио да награду од три 

студентски живот, није добио 

два у књизи постоји и текст о 

Михиз најављује још једног 

којим се касније дуго и озбиљно 

изложби сликара Миће Поповића, 

оградио да неће писати класичан 

у правцу у коме је он хтео, 

свеколикој уметности. 

радознало загледао 
иде остале слике 

осветљења, збијају 
одуше без дозволе 
тога што су строго 

сликар у портрету, 
основни карактер лика, 

сликарству,  у 
догодило, а Мића 
користи позитивне 

Значајна доминантна 

Нови Сад, 2003, стр. 195: 
написаћу то најбоље на свету! Невоља 

првој књизи `Огледи` и поново са 
значај, а награду на студентском 
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црта Поповићевог
оног што слика
наративности, 
констатовања.“
 

Иако озбиљно замера сликару

способност употребе боје, ако

анатомије људског тела и има

да нацрта мали женски акт са

вешто истичући неке друге

Михајловићевом ставу према

посматрач већ уметник који снажно

открива сопствене склоности ка

посматрач.  

„Час ведар и раздраган
обесхрабрен, други
ведро разнежен
наслика лице, онда
око и усне и образ
психологија лика
Мића Поповић
шума, камена и
предела, тамну сенку
пешчаног спруда
прелив камена морске
зграда и танку поносну

 

Михајловић ни у овом тексту

Радичевићем, када је Ђура Даничић

је писао похвалан текст о поезији

објективнији тон, Михајловић

                                                
66 Борислав Михајловић, Огледи, Ново
67 Исто дело, стр. 221-222. 
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Поповићевог неореализма јесте пре свега доживљеност
што слика. Његова платна су лишена х

наративности, артистичке контемплације, штурог
констатовања.“66 

замера сликару низ недоследности у цртежу, јасно наглашава

употребе боје, ако скреће пажњу на то да је Поповић недоучен

има проблема са пропорцијом, он у исти мах

женски акт са изврсном линијом. Чак и кад замера, Михајловић

неке друге вредности дела. Оно што ипак остаје

ставу према сликарству Миодрага Поповића јесте

уметник који снажно доживљава оно што слика и тиме

склоности ка делу о којем пише јер је и сам више учесник

ведар и раздраган, час смркнут и тужан, једном опет
обесхрабрен, други пут чежљив и носталгичан, трећи
ведро разнежен, он је сваки пут врео и узбуђен. [...] 
наслика лице, онда се на њему осети и кожа и кост испод ње

и усне и образ, и волумен свега тога, а у исти мах
психологија лика онако како ју је сликар видео. У пејзажу
Мића Поповић у првом реду лиричар. Он је песник воде
шума камена и градских улица. Он тражи душу једног
предела тамну сенку врбовог шумарка, сунчану једноставност

пруда, тихи ток равничарске реке, плави, хладни
прелив камена морске обале, погрбљен, изанђао зид старих
зграда и танку, поносну линију звоника.“67 

овом тексту није пропустио да подвуче једну сличност

је Ђура Даничић писао о првом издању његових песма

текст о поезији неког г. Радичевића трудећи се да свом

Михајловић то не чини на тај начин, нити ће се икад

         
Ново поколење, Београд, 1951, стр. 209-210. 
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свега доживљеност 
лишена хладне 

контемплације штурог 

цртежу јасно наглашава његову 

Поповић недоучен у сликању 

у исти мах може изванредно 

замера, Михајловић то чини 

што ипак остаје константа у 

Поповића јесте да он није само 

слика и тиме, Михиз, заправо, 

сам више учесник него хладни 

једном опет сиво 
носталгичан трећи пут 

узбуђен. [...] Кад 
кост испод ње, и 
а у исти мах и 

видео У пејзажу је 
је песник воде, 

тражи душу једног 
сунчану једноставност 

плави, хладни 
изанђао зид старих 

подвуче једну сличност са Бранком 

његових песма. Наиме Даничић 

трудећи се да свом приказу да што 

нити ће се икад касније измицати 
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на одређену удаљеност да би

напротив, он силовито урања

напајајући се на самом извору

Горепоменути есеј о г

који је Михајловић написао

историјском оквиру, који је и

делове српске књижевности

од грађанске лирике XVIII века

остала затурена и изгубљена

недоследности наслова јер та

такође има свој наставак и у

назив српско грађанско песништво

критеријуми које Михајловић

духом, садржином и формом својим

Михиз се при изради овог есеја

Лесковца. Становништво које

занатлије, дућанџије, калфе свештеници

њиховог живота ушла у тематику

изразу као отиска тачну физиономију

(кад се одбаци оно што је случајан

појединости, сијасет младих згода

Једна од посебних вредности

живошћу, духом и колоритом

сматра најмалокрвнијим и 

даље истиче значај песмарице

најдрагоценија и стилски најчистија

тих песама, нажалост, нема много

                                                
68 Исто дело, стр.10. 
69 Исто дело, стр. 11. 
70 Исто дело, стр. 15. 
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удаљеност да би сагледао и дао вредносни суд неког

силовито урања у само ткиво дела и тамо скупља сокове

мом извору. 

Горепоменути есеј о грађанском песништву XVIII века, јесте

написао у домену књижевних приказа још у студентским

оквиру који је и овде битан Михајловићу, он наводи неке

књижевности, који су одувек завређивали пажњу и поштовање

лирике XVIII века која је тихо и ненаметљиво ушла у трад

изгубљена у песмарицама тог доба. Михајловић даље

наслова јер та врста књижевности није само обухватала

наставак и у XIX  веку, али у недостатку боље формулације

грађанско песништво XVIII  века и даље га користи

Михајловић признаје при класификацији песама је

и формом, својим стилским особинама спада у грађанско

изради овог есеја махом ослања на наводе Тихомира Ђорђевића

Становништво које је стварало и ширило грађанску лирику

фе, свештеници, писари, ђаци и војници те

ушла у тематику саме лирике те „ова поезија носи у

тачну физиономију својих твораца; носи у саставцима

што је случајан нанос или манир) крцао мноштво ситних

сијасет младих згода и незгода из живота  нашег грађанства

вредности ових песама, како истиче Михајловић, 

колоритом представљају сушту супротност псеудокласицизму

и најбеживотнијим правцем у српској књижевности

значај песмарице Аврама Милетића из Видина, која је према

стилски најчистија песмарица из тог периода, док 

нема много или готово нимало. Чак није лако разграничити
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суд неког текста или слике, 

скупља сокове своје критике, 

сте, дакле, први текст 

још у студентским данима. У 

наводи неке староседелачке 

пажњу и поштовање за разлику 

у традицију, а касније 

Михајловић, даље, полемише о 

атала лирске форме, а 

боље формулације он прихвата 

га користи у раду. Једини 

јесу да ли она „својим 

спада у грађанско песништво.“68 

Тихомира Ђорђевића и Младена 

грађанску лирику јесу, углавном,  

војници те је свакодневница 

поезија носи у свом литерарном 

у саставцима својих стихова 

мноштво ситних или крупних 

нашег грађанства оног времена.“69 

Михајловић, је та да оне својом 

псеудокласицизму који он 

српској књижевности.70 Михиз, 

Видина која је према њему највећа, 

док података о писцима 

није лако разграничити да ли су 
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писац и преписивач били иста

тих писаца, јер их ни нема, обилато

живота и стихова...“71 Једна од

јесте и извесни критицизам

становништву више ништа нису

стихови поруге на рачун калуђера

љуску традиције и наслеђених

побожне песме које су делом

јеромонаха Крстића, кога Михиз

записане су само оне, док их код

 Ипак, средишње циклусе ове

песме настале у дугом низу година

ратујући у земљама у којима

испунити обећане привилегије

војничким торбама док су их

грађанске лирике Михајловић

песама, чији стил и разрађена форма

Најчешћи облик грађанске лирике

најзаступљеније у највећем броју

слика лепог лица већ грађански

земаљска и нелицемерна, животу

је и нарушавала сва правила

ишао корак даље именујући, не

 

              ...„у собу
                на меке
                Да се двоје

                                                
71 Исто дело, стр. 21. 
72 Исто дело, стр. 25. 
73 Исто дело, стр. 39. 
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преписивач били иста особа. Међутим, оно што се не може сазнати

ни нема, обилато дају њихове песме које чине „густо

Једна од особина грађанске лирике, како је то наш

критицизам према паразитском животу манастира

та нису имали дати те су настали многи, чак

ун калуђера. „ Тако је критицизам лагано нагризао

наслеђених веровања...“72 Посебан нанос, поред усм

које су делом заступљене у песмарицама, на пример

кога Михиз, такође, помиње као једног од састављача

оне док их код Милетића у песмарици уопште нема.

циклусе ове лирике представљају војничке и љубавне

дугом низу година служења српског граничара у аустријској

земљама у којима ништа нису знали, за туђ рачун и мало

привилегије, остале су махом расуте по неким ратиштима

торбама док су их углавном писали и преписивали официри

Михајловић сматра најпривлачнијим иако је остао мали

разрађена форма казују да их је било много више. 

ске лирике су љубавне песме, њих има највише

највећем броју песмарица. Идеална драга више није

већ грађански песник сеже дубље и види даље. „Путена

елицемерна животу до под кожу блиска, ова љубавна поезија

сва правила дискреције и анонимности.“73 Наиме, грађански

именујући, не идеалну, него своју драгу, њеним властитим

у собу ме пусти на бечке кревете, 
на меке душеке на сил (не) јоргане, 
Да се двоје, душо, млади саставимо,  
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не може сазнати из биографија 

густо и чврсто ткиво 

како је то наш писац запазио, 

манастира који грађанском 

многи, чак и врло ласцивни 

лагано нагризао тврдокорну 

поред усмене лирике, чине и 

на пример код хоповског 

једног од састављача песмарице  

уопште нема. 

и љубавне песме. Војничке 

граничара у аустријској војсци, често 

рачун и мало наде да ће им се 

ким ратиштима, иструлеле у 

вали официри. Овај круг 

је остао мали број сачуваних 

.  

њих има највише и оне су 

више није само овештала 

„Путена и нестидљива, 

љубавна поезија пренебрегавала 

Наиме, грађански песник је 

њеним властитим именом. 
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               да ја тебе
                                       - - - - 

               Ја јунак
               девојчицу
 

Ова врста поезије имала је и

удварање, али ова песме су имале

заљубљен и нада се срећном

пасквилама односно пакосним

поруге.75 А посебан облик

антицинцарским песмама јер

материјалних разлога. Михајловић

карактерисала ову врсту лирике

без икаквих примеса нетрпељивости

у његовом окружењу, док према

што има је тај свет и по вери

женидбе тек кад се стекне богатс

а да не буде предмет подсмеха

велику естетску вредност овим

врло дискутабилни, али књижевно

 

„Грађанска поезија
меру уметничке
тону најуже врсте
литературе увела
почела да опева
и укусе нашег човека
заузме посебно и

 

                                                
74 Исто дело, стр. 39. 
75 Исто дело, стр. 44. 
76 Исто дело, стр. 59. 
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да ја тебе, драга, обљубити могу, 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ја јунак млади тебе девојчицу 
девојчицу младу Анку Макаријеву...“74 

имала је и своју практичну сврху, употребну вредност

песме су имале сентименталан, трубадурски тон само

се срећном завршетку своје романсе, у противном

односно пакосним подсмевањем и карикатуром пуном заједљивог

лик нетрпељивости и подсмеха према женама

песмама јер су се Српкиње често удавале за Цинцаре

разлога Михајловић наводи једно одлично запажање

врсту лирике, а то је да је песник грађанске лирике

примеса нетрпељивости и шовинизма према другим народима

док према Цинцарима гаји ту врсту нетрпељивости

свет и по вери и по језику био ближи и познатији, а цицнцарски

стекне богатство, дакле под старе дане са младим девојкама

предмет подсмеха у вароши. Михајловић, на крају свог

вредност овим песмама, језику посебно док су метар

али књижевно–историјски значај им никако не оспорава

Грађанска поезија није знала, а није ни могла знати, потребну
уметничке транспозиције и остала је чисто у локалном
најуже врсте. Али је она зато прва у историји наше

литературе увела песника у наше градове, куће и сокаке
почела да опева, свеједно какве, али истините радости, невоље

укусе нашег човека. Тој је чини значајном и даје јој право
заузме посебно и сигурно место у историји наше поезије
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употребну вредност, служила је за 

рубадурски тон само док је песник 

противном, ове песме обилују 

пуном заједљивог хумора и 

према женама развио се у 

удавале за Цинцаре, превасходно из 

запажање чињенице која је 

анске лирике био космополита 

другим народима који су живели 

нетрпељивости баш због тога 

и, а цицнцарски обичај 

младим девојкама није могао 

на крају свог есеја не придаје 

метар и строфа, такође, 

никако не оспорава.  

знати потребну 
чисто у локалном 

историји наше 
куће и сокаке, прва 

радости, невоље 
даје јој право да 

езије.“76 
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Ипак, правог Михајловића

Свадба Михаила Лалића. Поред

прави начин дочекала ово дело

то време, а на шта му Зоран Глушчевић

право, Михајловић у неколико

су црно–бела јер су ликови типизирани

савршено добри јунаци и револуционари

сведен круг њиховог деловања

Чемеркића, јасно исклесаног Црногорца

 

„Кроз покрет, дело
Лалић део оне епске
томе психолошку
употпунио слику
судбина везао једном
 

Михајловић истиче као највеће

изворни језик. Оно што замера

захват и у потпуност.“ Замера

стаје тамо када покаже његов

рата, у једном затвору можда ништа

тог уског оквира показао је с

залази у само ткиво романа и полемише

Таква једна отвореност за

импресионистичку критику, коју

идеја који је Борислав Михајловић

књижевном критиком, или није

тај исти начин је настао и критички

Максимовић, који је једнако

                                                
77 Исто дело, стр. 183. 
78 Исто дело, стр. 190. 
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ловића, критичара од нерва, треба тражити тек

Лалића. Поред замерки које упућује књижевној критици

дочекала ово дело иако је знатно другачије од готово свих који

му Зоран Глушчевић, у већ поменутом раду, спочитава

у неколико јасних потеза скицира стање у књижевности

су ликови типизирани и дати шаблонски, протагонисти

јунаци и револуционари, а антагонисти бедници и издајице

њиховог деловања. Оваквим ликовима, Михајловић супротст

исклесаног Црногорца у колашинској тамници.  

Кроз покрет, дело, говор, песму и ћутање ових људи дао
Лалић део оне епске размахнутости са којом се живело, додао

психолошку црту добро уочених слутњи и колебања
употпунио слику атмосфером и све те сплетове различитих
судбина везао једном личношћу. Тадија Чемеркић.“77 

истиче као највеће вредности овог дела Лалићево грађење

што замера јесте то што „Лалићева концепција човека

потпуност Замера политичност овог романа, односно писац

покаже његов политички став и деловање, међутим,

затвору можда ништа друго и није важно, ипак тамо где је

показао је способност да наслика целог човека.78

ткиво романа и полемише сам са собом колико и са читаоцем

отвореност за тумачење дела не може да се сврста

критику, коју су му углавном спочитавали када је било

Борислав Михајловић изградио током свог дугогодишњег

или није, као што тврде поједини критичари.

настао и критички приказ песничке збирке Тражим помиловање

је једнако читан као и сама збирка. Међутим, 

         

Михајловића Михиза  

тражити тек у есеју о роману 

књижевној критици која није на 

готово свих који су настајали у 

спочитава да на то нема 

жевности тог доба. Дела 

протагонисти су сви по правилу 

бедници и издајице и тиме је 

Михајловић супротставља лик Тадије 

ових људи дао је 
се живело, додао 

слутњи и колебања, 
сплетове различитих 

Лалићево грађење ликова и његов 

концепција човека не иде у широк 

односно писац у сликању ликова 

, у току револуције и 

ипак тамо где је писац изашао из 
78 Михајловић дубоко 

и са читаоцем и писцем дела. 

да се сврста искључиво у 

спочитавали када је било речи о систему 

свог дугогодишњег бављења 

. На крају крајева, на 

Тражим помиловање Десанке 

 то дубоко урањање 
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читаоца па онда критичара, а

хладни академизам књижевне

приказу, што се најбоље види

Он свесно или несвесно усваја

одушевљење истим. Још у првобитном

говора у раду, Михајловић придаје

раздваја језик реалистичке приповетке

су Дучић и Ракић „канонизовали

Лалићев стил и језик, по њему

кратак, оштар атрибут, прецизна

финим смислом за ритам и за

Глушчевићу, смета Лалићевој

ове двојице критичара педесетих

Михајловић непогрешиво осећа

романа Свадба Михаила Лал

Ипак, није све било за похвалу

исцепкана дигресијама, понављањима

учинило да је недовољно јасан

је оставило оно што је Михајловић

                                                
79 Исто дело, стр. 201. 
80 Исто дело, стр. 203. 
81 Предраг Палавестра, Послератна
критички приказ Лалићеве прозе, као
Лалићеве прозе, потврђен подједнако
да писац, у ствари, не даје целовиту
принципи добра и зла, живљења и смрти
[...] У његовом приказу рата противници
успева да обузда свој презир према онима
каже: „ Лалић је јачи у сликању оних
прозе је баш та да он ниједног тренутка
налазе његове симпатије. Све пре него
стално присутан у свом причању. Читалац
узвикује `браво` и `аферим`, осећа његово
нарочито опажа његову срџбу и бес
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критичара, а  Михиз је био и остао и једно и друго јер

академизам књижевне критике, остављало је последице у његовом

најбоље види у Михајловићевој употреби језика кад пише

несвесно усваја делове тог језика и дијалекта, не

Још у првобитном есеју о Бранку Радичевићу о коме

Михајловић придаје огроман значај развоју српског књижевног

тичке приповетке, посебно истичући оне међуратне

канонизовали песнички језик и спутали процес продирања

по њему, одликују „сликовитост, сажетост, одлична

атрибут прецизна апозиција, претежно дуга епска реченица

ритам и за изненадну паузу и предах.“80 Већ је речено

Лалићевој прози да проникне у психологију својих

критичара педесетих година био у праву, време ће показати

непогрешиво осећа дамаре српског народног језика Црне

лића.81  

било за похвалу те Михиз критикује Лалићеву композицију

дигресијама понављањима, додатним објашњењима на местима

недовољно јасан, а већ је изрекао сјајну реченицу. Ипак

о је Михајловић похвалио и на тај начин показао

         

Послератна српска књижевност, Просвета, Београд, 1972, стр
Лалићеве прозе, као што је то чинио Михајловић 1951: „ Прилично сужен

потврђен подједнако и романима и старијим и новијим приповеткама
даје целовиту визију живота, већ само један исечак, и то управо
живљења и смрти, чојства и јунаштва, доведени у драматичан и
рата противници су увек видно одвојени  етичким вредностима

презир према онима што су на страни неправде и зла.“ На другој
сликању оних људи које он цени, воли и поштује, а једна од главних

ниједног тренутка не оставља читаоца у необавештености о томе
Све пре него хладан посматрач, Лалић је на један темпераментан

причању. Читалац га скоро чује како на неким местима псује шкргуће
аферим осећа његово уздржано и помало презриво сажаљење према

срџбу и бес на издајице, лижисахане, измећаре.“ 

Михајловића Михиза  

и друго јер никада није ценио 

у његовом критичком 

језика кад пише о неком делу. 

дијалекта, не кријући искрено 

Радичевићу о коме је већ било доста 

српског књижевног језика. Он 

оне међуратне, од језика којим 

процес продирања народног.“79 

сажетост, одлична компарација, 

дуга епска реченица, складна, са 

Већ је речено да то исто, по 

психологију својих ликова. Који је од 

време ће показати, али Борислав 

језика Црне Горе у редовима 

Лалићеву композицију романа која је 

објашњењима на местима где се писцу 

реченицу Ипак, много јачи утисак 

начин показао да цени и високо 

1972, стр. 229. даје готово исти 
Прилично сужен тематски круг 

приповеткама, упућује на закључак 
и то управо онај исечак где су 

драматичан и симболичан сукоб. 
вредностима. Лалић каткад и не 

На другој страни Михиз 1951. 
једна од главних особина његове 

необавештености о томе на којој се страни  
темпераментан и загрејан начин 

местима псује, шкргуће зубима, 
сажаљење према сломљенима, а 
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вреднује прозу Михаила Лалића

показаће каснији Лалићеви романи

 

Михајло Пантић, поводом

њему, два основна естетичко

делу има нечег непоправљиво

иритирајуће младићке дрскости

се критичко деловање Борислава

према Пантићу, били основни

Михајловића, ипак је постојало

је Михајловић поседовао аутентичну

вредности  у правом тренутку

Михајловићевом критичарском

текста у том часопису у континуитету

посао, а то је бити критичар сопствене

важне чињенице у вези са важношћу

издашно бавио. Као прво, без

знатно нижем  вредносном али

вредност знатно већа уколико

Михајловић је на овом пољу одрадио

сам Михиз,  која је била „неоптерећења

његове речи: 

                                                
82 Михајло Пантић, Борислав Михајловић
3, Матица српска, Нови Сад, 1999. године
83 Исто дело, стр. 163-164: „ На једном
скерлићевског типа: `здраву` темељност
што је давао подршку сродном типу
хтело, није се могло одупрети захтевима
игре и њену антиидеолошку провокативност
`задатак дана`. 
84 Исто дело, стр. 164. 
85 Исто дело, стр. 164. 
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Михаила Лалића, а да она то заиста јесте и да је наш критичар

Лалићеви романи али и Михајловићеви прикази истих

дом Михајловићеве Аутобиографије – о другима

естетичко–естетска критеријума Михизове критике

непоправљиво конзервативног, „али има и нешто

младићке дрскости и безобразлука.“82 Између те две карајности

деловање Борислава Михајловића.83 Иако су баш ово вредносни

били основни потенцијални елементи приговора критици

је постојало нешто што је неоспорно и историјски доказано

поседовао аутентичну, раритетну интуицију препознавања

правом тренутку.84 Баш та ретка и драгоцена особина дошла

критичарском раду у часопису „Нин“  од 1951. године

часопису у континуитету 1956. где је овај критичар, заправо

критичар сопствене генерације. Пантић, у свом тексту

вези са важношћу постојања генерацијске критике којом

Као прво, без ње би цела та генерација српске књижевности

вредносном али и поетском нивоу те да је њена књижевноисторијска

већа уколико постоји еманципаторска улога генерациј

овом пољу одрадио одличан посао.85 А како је видео ту

је била „неоптерећења знањем“, а „преоптерећена искуством

         
Борислав Михајловић Михиз: о другима, поводом себе, у књизи

Сад, 1999. године, стр. 163. 
На једном крају ваљало је испунити императив старе српске

здраву темељност, доследност и логичку прецизност `метода`, који
сродном типу национално прагматичне књижевности. А на другом

одупрети захтевима нових времена: подржати аутономност уметности
антиидеолошку провокативност у ригидном идеолошком окружењу био

Михајловића Михиза  

да је наш критичар био у праву 

прикази истих. 

о другима открива, по 

Михизове критике, те каже да у том 

има и нешто од неукинуте, 

те две карајности остваривало 

баш ово вредносни судови, 

приговора критици Борислава 

историјски доказано, а то је да 

интуицију препознавања књижевних 

особина дошла је до изражаја у 

1. године до последњег 

заправо, радио најтежи 

у свом тексту опет наводи две 

критике којом се Михиз тако 

српске књижевности била на 

је њена књижевноисторијска 

улога генерацијског критичара. 

како је видео ту своју генерацију 

преоптерећена искуством“ сведоче и 

у књизи Александријски синдром 

императив старе српске критичке школе 
прецизност метода`, који се реализовао тако 
књижевности А на другом крају, све и да се 

аутономност уметности, слободу језичке 
окружењу био је напросто, први 
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„Не говорим о лите
чак не ни о томе
смрти за живот
Исаковић[ев]а
шта је значила изненадна
и неустручљивог
математичка формула
рафинман Стеве
Бранка [В.] Радичевића
генерација обавила
једним самоубиством

 

А међу њима човек, који је осетио

језика, јесте онај критичар генерације

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
86 Борислав Михајловић, Књижевни
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ворим о литерарним квалитетима  дела младих писа
не ни о томе шта је значио третман, на пример, Гвозденове

за живот наше књижевности о Револуцији
Исаковић ев]а Велика деца за крупан хуманизам малих тема

је значила изненадна појава тако рано зрелог, аналитичког
љивог Миодрага Павловића, афористична

математичка формула поезије Васка Попе, тихи, оркестрирани
рафинман Стеве Раичковића, или спонтани снажни еротизам
Бранка В Радичевића, говорим о послу заокрета који је једна
генерација обавила заједно, снагом својих бивших слабости
једним самоубиством које је било ново рођење.“86 

који је осетио све дамаре тих дела, напоре писаца

критичар генерације, који је о томе проговорио смеоно

         
Књижевни разговори, СКЗ, Београд, 1971, стр. 7. 
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младих писаца, 
Гвозденове 

Револуцији, или 
хуманизам малих тема, 

зрелог аналитичког 
афористична, 

тихи оркестрирани 
снажни еротизам 

заокрета који је једна 
слабости, 

напоре писаца, порођајне муке 

оно и жестоко. 
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3.4. Шта је задатак књижевне

 

Другим речима, кад год

разрешио какав књижевни проблем

књижевности – која хоће да буде

– књижевност је управо свуда

јесте онај који ће и сам, иако

Или, исто то, само другачије

– он мора почети да прича причу

 

Борислав Михајловић је увек тврдио

то и доказао својим критичарским

кад може, ево, да ми покаже мисаони

на живот мада није збирка

високотиражни часопис „Нину

је закорачио у простор дневног

књижевне критике на велику висину

значај часописа НИН, педесетих

Бориславом Михајловићем

Михајловићу доноси један фрагмент

критичара где понавља већ

Крлежи, Финцију, Јурковићу

вешто и саопштава нешто ново

Гордић каже „на коме је царство

Винавер је финим једним мигом

                                                
87 Василије Милновић, Проблем традиције
дисертације одбрањене 2014. године
88 Борислав Михајловић,  Зоран Мишић
89 Света Лукић, Савремена југословенска
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задатак књижевне критике? 

речима кад год традиционални критичар помисли

књижевни проблем и тако, на известан начин, превазишао

хоће да буде неразумљива и хоће да остане вишезначна

управо свуда око њега. То јест: једини могући начин

сам, иако научан, садржати клицу креативности

другачије: сваки пут кад неко постави питање –

прича причу, тј. да ствара.87 

Михајловић је увек тврдио да је књижевна критика литература

критичарским делом. „И није критика баш можда тако

же мисаони и емотивни свет једног човека и читав

није збирка песама, ни роман, ни исповест.“88 Почевши

Нину“  у години његовог оснивања (1951) Борислав

простор дневног критичара и на чувена три ступца успео

на велику висину. Света Лукић  сведочи да је на подр

педесетих година персонификован једном једином

Михајловићем.89 Славко Гордић у свом тексту Записи

доноси један фрагмент Винаверовог текста, који је настао

понавља већ изречене ставове о књижевним критичарима

Јурковићу, Видмару, Богдановићу и на свој осо

саопштава нешто ново, два нова имена српске критике, односно

коме је царство духа и критике: на двојици млађих

једним мигом препознао и одао своје сроднике

         
лем традиције у контексту српске авангарде, необјављена

године, стр. 11. 
Зоран Мишић: Реч и време, НИН, Београд,  21.02.1954. 
југословенска књижевност, Просвета,  Београд, 1968, стр

Михајловића Михиза  

помисли да је рационално 

начин, превазишао природу 

остане вишезначна и мистична  

начин тумачења текста 

креативности и стваралаштва. 

– која је форма идеје? 

     

критика литература, а небројено пута 

баш можда тако узалудна ствар 

једног човека и читав један поглед 

Почевши да пише за 

оснивања (1951) Борислав Михајловић 

ступца успео да подигне углед 

да је на подручју литературе 

једном једином личношћу, 

Записи о Бориславу 

који је настао пред саму смрт 

књижевним критичарима свог доба 

свој особен начин провлачи 

критике, односно како то сам 

двојици млађих и друкчијих [...] 

своје сроднике и следбенике“ – 

необјављена верзија докторске 

стр. 92. 
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Борислава Михајловића и Зорана

два критичара вршњака, а Гордић

он брзо напушта ту идеју наглашавајући

Огњеновић говорила одајући

Љубиши Јеремићу, тада младом

улога писања предговора Михајловићевој

такав начин да се не усуђује да

већ изречених, истиче укорењеност

критичарем, и сам верујући да

књижевне критике па и књижевношћу

то каже Славко Гордић, него

каријере још увек живог и буд

да је Михајловићева критика

окружје једног књижевно и духовно

узроком.“92 Већ поменути крит

српској књижевној критици па

и Зоран Мишић, сва тројица

узоре и укључе српску књижевност

Винавер и Борислав Михајловић

Тврдо инсистирање на укорењености

дело и тле на коме је

импресионистичком критиком

                                                
90 Славко Гордић, Слагање времена
91 Исто дело, стр. 51: „ ...први [Мишић
поезији, други свеколикој нашој књижевности
читаоцу, први у живљем дослуху с
поднебљем, први стамен и једнообразан
непредвидивим критичким `отклицима
педагога, теоретичара, идеолога и стратега
златоуст, умео да усхити и придобије
расветљавајући бојама свог дара дар
92 Исто дело, стр. 55. 
93 Исто дело, стр. 57: „Жив дослух
Михајловићевог критичког мишљења
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Михајловића и Зорана Мишића.90 Иако би се дала повући паралела

вршњака а Гордић то и чини у једној краткој и изузетно прецизној

ту идеју наглашавајући неправду брзог српског заборава

говорила одајући почаст великом свезнадару Михизу њеном

тада младом научнику, према сведочењу Добрице Ћосића

предговора Михајловићевој књизи Књижевни разговори

је да каже о Михизу ниједну нову реч, мимо

истиче укорењеност у традицији и сматра га импресионистичким

ујући да је Михајловић излазећи из „Нина“ завршио

па и књижевношћу. Цео тај предговор је више личио

Гордић него на преглед и пресек једне плодне и богате

живог и будног критичара јер слажемо се са мишљењем

Михајловићева критика „присније осетила и обухватније фиксирала

књижевно и духовно узврелог доба, остајући за свагда

поменути критичар Гордић даје једну занимљиву схему

критици па на једној страни иде линија Богдан Поповић

сва тројица кабинетски тип критичара, који желе да

српску књижевност у шире токове, а на другој Јован Скерлић

Борислав Михајловић93, дубоко укорењени у српској књижевној

инсистирање на укорењености и континуитету који имају за задатак

коме је настало повезује Борислава Михајловића

импресионистичком критиком старог кова, а он није крио да су му неки

         
времена, Матица српска, Нови Сад, 1984, стр. 49-50. 

први [Мишић] више есејист, други [Михиз] критичар, први
свеколикој нашој књижевности поратног времена, први више саговорник

дослуху с великом светом, други присније саживљен са националним
стамен и једнообразан [...] други трепетан и шаролик у

критичким отклицима и најавама`. Колико је први, с вокацијом и
олога и стратега, знао да убеди и просветли, толико је други

усхити и придобије. Придобије несебично, за туђи глас
свог дара дар других и друкчијих.“ 

Жив дослух с традицијом и мисао о континуитету бива
критичког мишљења у времену бројних и олаких новачења и истих таквих

Михајловића Михиза  

дала повући паралела између ова 

и изузетно прецизној скици,91 

српског заборава о коме је и Вида 

Михизу, њеном интернету. 

Добрице Ћосића, поверена је 

разговори и он то чини на 

нову реч мимо оних овешталих, 

сматра га импресионистичким 

“ завршио са послом 

више личио на некролог, кaко 

плодне и богате критичарске 

са мишљењем Славка Гордића 

обухватније фиксирала дах, колорит и 

остајући за свагда његовим знаком и 

занимљиву схему настављача у 

Богдан Поповић, Марко Ристић 

који желе да досегну европске 

другој Јован Скерлић, Станислав 

српској књижевној традицији. 

имају за задатак да чврсто споје 

рислава Михајловића итекако са 

су му неки од узора баш били 

критичар, први окренут искључиво 
више саговорник ствараоцу, други 

саживљен са националним књижевним 
шаролик у разноврсним, готово 
вокацијом и послањем књижевног 

толико је други, бујан, домишљат и 
туђи глас, туђи сан, туђи свет, 

континуитету бива значајном константом  
новачења и истих таквих несећања.“ 
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Бјелински и Скерлић94 од којих

па би се на неки начин то такво

поводом песништва Миодрага

касније бити више речи. Али

Михајловића немамо право да

он итекако имао слуха за ново

сугестивног критичког говора

и величанствен осећај за савремено

живео. И када Љубиша Јеремић

прозом јер није могао да пристане

тражити „здравију нит“ у својој

остаје веран и доследан себи наслућујући

замењен „новим зглобом“ у националној

митском памћењу овог тла прозаисти

призорима и прозрењима овог

И ево нас, коначно на

Михајловић толико блистао док

остали критичари, његови савременици

неспособним за било шта друго

критичара и како је могуће да

на три ступца „Нина“? Ако посегнемо

бисмо, дакле, `проценили`

обраћамо се дневном критичару

најстручнијим и најпроницљивијим

дневни критичар има склоност

                                                
94 Зоран Гавриловић,  Критика и критичари
Недићевог непотпуног психологизма
једностраности. Његова је критика била
субјективности утиска. Односно изражав
95 Славко Гордић, Слагање времена
96 Нортроп Фрај, Антологија критике
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од којих је учио о виталистичком и делатном делању

начин то такво делање могло повезати са констатацијама

песништва Миодрага Павловића и прозе Миодрага Булатовића

више речи. Али то учење није било усвајање по 

немамо право да сврстамо у критичаре старог импресионистичког

слуха за ново и модерно. Михајловић, заправо развија

критичког говора који је имао савршено однегована сећања

авремено и савременике, за дамар промена у

Љубиша Јеремић устврди да је Михајловић устукнуо пред

могао да пристане на то да су „ђаволи већ дошли“ и да

нит у својој имагинацији, Гордић тврди супротно

доследан себи наслућујући нови талас „безвремља“ и „бездомља

зглобом“ у националној књижевности  јер се песници окрећу

овог тла, прозаисти – нешто доцније – непосредним

прозрењима овог доба и ове средине.“95  

коначно, на пољу дневне књижевне критике на

толико блистао док ју је писао, а затим, након престанка

његови савременици су га одреда заувек и сврстали тамо

било шта друго осим ње. Ипак, шта је био основни

је могуће да је Михајловић стекао толику популарност

Ако посегнемо за теоретским објашњењем Нортро

и` књижевност и успоставили много ближи

дневном критичару, оном Лембу или Хазалиту или Арнолду

најпроницљивијим представницима читалачке публике

има склоност да се користи епизодним формама попут

         
Критика и критичари, Београд, 1957, стр. 161: „Уместо Вуловићевог

психологизма и Поповићевог формализма, Скерлић је преовлађивао
је критика била негде на средини између објективности естетичког

Односно изражавала је баш ону противречност која разапиње сваку
времена, Матица српска, Нови Сад, 1984, стр, 60. 

Антологија критике, Орфеј, Нови Сад, 2007. године, стр. 15. 
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делатном делању књижевности 

са констатацијама изреченим 

а Булатовића о којима ће 

 сваку цену, те ми 

импресионистичког кова јер је 

заправо развија сопствени модел 

однегована сећања на прошлост али 

промена у времену у коме је 

устукнуо пред Булатовићевом 

дошли“ и да Булатовић треба 

тврди супротно, Михајловић и ту 

безвремља и „бездомља“ који бива 

се песници окрећу „језичком и 

непосредним, `стварносним` 

критике на ком је Борислав 

престанка писања за „Нин“ , 

и сврстали тамо сматрајући га 

био основни задатак дневног 

популарност пишући баш на 

објашњењем Нортроп Фрај тврди „да 

много ближи однос са њом, 

или Арнолду или Сент Беву – 

блике.“96 Према Фрају 

формама попут предавања или 

Уместо Вуловићевог импресионизма, 
је преовлађивао ове 

објективности естетичког суда и 
која разапиње сваку праву критику.“  
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популарног есеја, а његов радсе

Односно да још увек нема правог

и оног што припада једино историји

 

„Није ли погрешно
посредује између
поклоника на колосек
помало мандаринске
дисциплина и `међудисциплина
показује за књижевност
дело саздано да
понекад, евентуа
неке друге доктрине
улози обелодањивања
говорити свима
дејству више него

 
Ако прихватимо тезу да је претеж

есеј, који одликује наглашена

проблемима, непосредност изражавања

игривост асоцијативног изла

својој књизи Пародије Станислава

Сељачки Мирковић, а опет према

да пратимо истоветну лини

књижевног критичара, како га

                                                
97 Исто дело, стр. 16. 
98 Славко Гордић, Слагање времена
у свом тексту Новинама реч мржње
усамљенички борави у  свечаним
шарени вашар живота. Ко жели (и коме
чува гужве и галаме. Али онај од критичара
ко чита и ретко је ко воли) приближи
солистичке гласове хориста и од галамџијских
`стручности`  литературе која никада
човека и човечанства), тај нека позајми
распу на све стране.“  Књижевни разговори
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његов радсе не сматра науком већ неком врстом књижевне

увек нема правог начина да се направи разлика између

припада једино историји укуса. 97 Гордић иде даље у свом есеју

Није ли погрешно, није ли погубно гурати критику
посредује између књижевности и најширег круга њених
поклоника на колосек строге, формализоване (и отуд
помало мандаринске) књижевне науке и других научних
дисциплина и `међудисциплина`? Ако највећи број читалаца
показује за књижевност књижевни  интерес и ако је књижевно

саздано да би, у првом реду, било читано а тек потом
евентуално, одгонетано  кључу књижевнонаучне

друге доктрине, онда књижевни критичар – у премијерној
улози обелодањивања једног творачког покушаја –

свима, а нема само посвећенима, и говорити
више него о пореклу.“98 

тезу да је претежни вид критичког изражавања Станислава

одликује наглашена емотивност и субјективност аутора према

непосредност изражавања, чест исповедни и интимист

асоцијативног излагања и снажан лични печат ауторовог стила

Пародије Станислава Винавера као критички говор

Мирковић а опет према ранијим наводима Милана Радуловића

истоветну линију стварања Винавера и Михајловића

критичара како га Винавер види јесте „да пренесе атмосферу

         

времена, Матица српска, Нови Сад, 1984, стр. 63. Михајловић
реч мржње и љубави: „Књижевна критика има да бира
свечаним, златним (и досадним)  одајама своје херметич

Ко жели (и коме је доста)  да његова реч буде пилула за посвећене
Али онај од критичара ко хоће да ту нашу савремену литературу

воли приближи људима за које је и писан, да у разгаламљеном
хориста и од галамџијских неслуховића, ко жели да разбија тај

литературе која никада није била струка (већ увек и изнад свега једна
тај нека позајми од новина та њихова бела папирната крила која
Књижевни разговори, СКЗ, Београд, 1971, стр.12. 

Михајловића Михиза  

књижевне уметности. 

разлика између  истинске критике 

даље у свом есеју и пита се: 

гурати критику која 
најширег круга њених 

отуд увек 
других научних 

највећи број читалаца  
ако је књижевно 

читано а тек потом и 
научне или 

у премијерној 
– мора 

и говорити о 

изражавања Станислава Винавера био 

субјективност аутора према разматраним 

и интимистички тон, као и 

уторовог стила, како то тврди у 

критички говор, ауторка Милица 

Милана Радуловића, можемо и даље 

Михајловића. Даље, задатак 

пренесе атмосферу и дух личног 

Михајловић то јасно илуструје 
има да бира: или да заверенички и 

своје херметичности, или да изађе у 
пилула за посвећене, нека се чистунски 

литературу (не варајмо се, мало је 
у разгаламљеном оркестру одвоји 
да разбија тај непријатни  оклоп 

една велика комуникација 
папирната крила која реч понесу далеко и 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

доживљаја дела, не подређујући

уверењима.“99 Овакав вид критике

основи импресионистички, али

стваралачка критика, која својим

јер је за Винавера писање било

те речи.100 У прилог тези о

Станислава Винавера и Борислава

смо до сада видели колико

језика и да он представља један

Винавера поезија и мелодија

времену заснивајући књижевним

рекли да Михајловић често преузима

његов и тиме слика панораму

књижевни критичар који је у једном

да говори мелодијом ритма

асоцијативност и евокативност

Михајловић се уживљава у језик

врло пристрасан став према њима

Настасијевић, док пародира

је у том светлу препознао и Борислава

његове књиге требало да се зову

потврђује да је Винавер био у праву

                                                
99 Милица Сељачки Мирковић, Пародије
Београд, 2009, стр. 50. 
100 Исто дело, стр. 50. 
101 Исто дело, стр. 50. 
102 Никола Кољевић, Михизово слово
103 Сељачки, стр. 51. 
104 Исто дело, стр. 140. Пародирајући
случају је то била Десанка Максимовић
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подређујући се друштвеним функцијама, идеологији

Овакав вид критике, како сама ауторка поменуте књиге

импресионистички, али Винавер иде и корак даље, за њега је

критика која својим изразом представља ауторово уметничко

писање било тоталан чин исказивања као ствараоца у

прилог тези о сличностима које се могу повући у критичком

Винавера и Борислава Михајловића јесте и однос према језику

лико је Михајловић заинтересован за развој српског

ља један од најважнијих корелатива са традицијом

и мелодија матерњег језика следе живот и изражавају

заснивајући књижевним делом једну нову стварност.101  На стил

Михајловић често преузима, дубоко уронивши у ткиво дела

слика панораму дела, да је, према Николи Кољевићу

критичар који је у једном тренутку закорачио на тле песничког

мелодијом ритма и риме.102 Винаверове текстове

евокативност.103 Винавер пародира104, хватајући

уживљава у језик и стил. И Станислав Винавер је имао

став према њима (јединог песника кога није пародирао

пародира, али и цени песништво Васка Попе и Миодрага

препознао и Борислава Михајловића рекавши чувену речени

да се зову Дизање у звезде и Набијање на колац

Винавер био у праву кад му је сугерисао називе двеју књига

         
Пародије Станислава Винавера као критички говор, 

Михизово слово љубави,  у часопису Књижевне новине, Београд

Пародирајући, Винавер маркира најбитније  одлике стваралаштва
Десанка Максимовић и износи своје замерке. 

Михајловића Михиза  

идеологији и вануметничким 

поменуте књиге тврди, јесте у 

за њега је права критика – 

торово уметничко осећање живота 

ствараоца у најширем значењу 

повући у критичком деловању 

однос према језику и стилу. Већ 

ој српског књижевног 

корелатива са традицијом и тлом, а за 

и изражавају његове мене у 

На стилском плану смо 

ткиво дела, сам језик и стил 

Николи Кољевићу, он наш једини 

тле песничког језика и почео 

текстове одликује, такође, 

хватајући писца на делу, а 

Винавер је имао своје миљенике и 

није пародирао јесте Момчило 

Попе и Миодрага Павловића) те 

рекавши чувену реченицу да би се 

абијање на колац. Михајловић и 

називе двеју књига критика.  

говор, Служебни гласник, 

Београд, 21.06.1980.  

стваралаштва неког писца, у овом 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

Новинска критика је, ипак, била

остао заувек отрован, а која му

откривање првина. 

 

„Мом послу књижевног
једновремено и жртва
ето, подноси насиље
литературе, нерадо
далеку и непотребну
тиху реч и малој
Као кривац, нанеће
штета. Тек је једна
сан, још неразбуђен
новински књижевни
ње, тек проговориле
можда може да
медитације.“105

 

Николај Тимоченко се у свом есеју

ране педесете године па чак

критичара Михајловића који

објавио иједну критику. Он разграничава

десила и вредност његовог критичарског

на Михајловићев први јавни наступ

скандалозан потез на књижевној

да у првим редовима седи Мирослав

књижевности
107на шта је Крлежа

                                                
105 Борислав Михајловић, Књижевни
106 Николај Тимоченко, Михизов књижевни
по начину на који је ушао у књижевни
критичар по броју тачних судова и
писце који то јесу  и који ће то остати
107Мисли се на Радомира Зоговића Милована
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ипак, била и остала велика љубав Борислава Михајловића

која му је пружила највећи ужитак због којег је

послу књижевног критичара новине су у стању да буду
једновремено и жртва и кривац и саучесник. Као жртва

подноси насиље, уступиће мало простора проблемима
ратуре, нерадо и мрзовољно, као да испуњавају

далеку и непотребну обавезу. Као саучесник, раструбиће сваку
реч и малој примедби дати громки звук и звек јавности
кривац, нанеће том послу поразних и непоправљивих

штета Тек је једна књига, невина угледала света, тек се нечији
разбуђен, трљајући очи, нашао међу људима а

новински књижевни критичар мора да је граби за врат 
тек проговориле, захтева да одмах каже оно што

можда може да саопшти само лаганом смиреном тренутку
105 

Тимоченко се у свом есеју Михизов књижевни почетак (Багдала

године па чак и две-три године раније и осветљава

Михајловића који је својим јавним наступима постао позн

критику Он разграничава изузетност Михизове појаве

његовог критичарског рада.106 Тимоченко се посебно

први јавни наступ на Правном факултету 1946. године

на књижевној вечери Радомира Зоговића поставивши

редовима седи Мирослав Крлежа када је он писао о

шта је Крлежа напустио салу, а остатак публике

         
Књижевни разговори, СКЗ, Београд, 1971, стр. 10. 

Михизов књижевни почетак, Багдала, јул-август 1991: „Михиз
у књижевни живот и по дочеку на који је наишао; с друге стране

тачних судова и по проницљивости која му је омогућила да непогрешиво
ће то остати.“  
Зоговића, Милована Ђиласа и Јована Поповића. 

Михајловића Михиза  

Борислава Михајловића, којом је 

због којег је и постао славан, 

у стању да буду 
Као жртва која, 

простора проблемима 
испуњавају неку 
раструбиће сваку 

и звек јавности. 
непоправљивих 

вета тек се нечији 
међу људима, а већ 

 и да од 
каже оно што она 

тренутку 

Багдала, 1991) осврће на 

осветљава рецепцију младог 

постао познат и пре него је 

Михизове појаве у времену када се 

Тимоченко се посебно подробно осврће 

године када је направио 

поставивши питање откуд то 

он писао о три овна српске 

остатак публике бурно реаговао. 

Михиз је изузетан пре свега 
наишао с друге стране, Михиз је велики 

ућила да непогрешиво проглашава 
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Тимоченко наглашава значај те

Друго сведочење се односи на

поменутог читања имао прилике

сведочењима Живорада Стојковића

Ћосић је критику примио врло

постали велики пријатељи и сарадн

Последњи осврт о Михизовим

критике поводом Михајловићевих

књижевни случај.110 

 

 Када говоримо о томе

можемо да заобиђемо Михајлов

насловом Реч и време.111 

година, два имена су констант

то време, од те млађе генерације

човека која су обележила ову епоху

Бориславу Михајловићу, заправо

су прошли кроз иста искушења

спорења и трагања, и били њиме

истим питањима наше културе

                                                
108Тимоченко, исто дело: „Међутим
варијанти, много је више значила од
учине великим песником. Она је
неприкосновено и општеприхваћено
репликом непознатог младића поремећен
корак који води тачно у амбис смутњи
остати ако се поново не заведе ред
109 Исто дело. 
110 Овде Тимоченко наводи да је Михајловић
писца изопшти из поштене интелигенције
импликацијама због свог садржаја
Јеретичке приче или на Радивоја Лолу
о Финцију и, посебно, са једним недовољно
111 Есеј је први пут објављен у НИН
есеја, Од истог читаоца и Књижевни
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наглашава значај те прве пукотине у књижевној идеологији и

се односи на критику приповетке Добрице Ћосића коју

имао прилике да види у чувеној Симиној 9а

да Стојковића, самог Ћосића и Борислава Михајловића

примио врло трезвено и пожелео да упозна младог дискутанта

пријатељи и сарадници упркос различитостима.109 

о Михизовим почецима Тимоченко чини подсећајући

Михајловићевих Песама (1947) која је заправо од свега

говоримо о томе шта је, заправо, задатак књижевне

заобиђемо Михајловићев есеј о критичарским радовима 

 Углавном, када се говори о књижевној критици

су константна, Борислав Михајловић и Зоран Мишић

млађе генерације бавили и Ели Финци и касније Петар

ову епоху свакако су Михиз и Мишић. Славко

Михајловићу заправо, и почиње поређењем Мишића и Михајловића

иста искушења и заносе земље, света и века, обеле

трагања и били њиме обележени, писали о истим књигама

наше културе и књижевности, састављали песничке

         
дело Међутим, ма колико то чудно звучало, Михизова интервенција
више значила од критике једног великог писца и једног идеолога

песником Она је одјекнула уопште као критика, као негативан
општеприхваћено; било је то хуљење у тренутку кад се морало слав

младића поремећен ред вредности, стављен у сумњу читав један
амбис смутњи. Све се знало. А сад одједном  све је постало

заведе ред. Михиз је одједном постао симбол нереда и неизвесности

наводи да је Михајловић међу првима претрпео ону врсту критике
поштене интелигенције и да добије забрану објављивања. „По
свог садржаја, ова критика се може упоредити са нападом на Бранка

на Радивоја Лолу Ђукића поводом филма Језеро, као и са текстовима
једним недовољно познатим текстом о Винаверу.“ 

НИН-у, 21. фебруара 1954. године, а Михајловић га уноси
Књижевни разговори. 

Михајловића Михиза  

идеологији и схватању исте.108 

Добрице Ћосића коју је Михиз и пре 

Симиној 9а, међутим, према 

Борислава Михајловића, Добрица 

упозна младог дискутанта те су тако 

чини подсећајући на реакцију 

заправо од свега хтела да направи 

књижевне критике, онда не 

 Зорана Мишића под 

књижевној критици педесетих 

Зоран Мишић, критиком су се у 

Петар Џаџић, али два 

Славко Гордић у тексту о 

Мишића и Михајловића „...обојица 

века обележили време великих 

истим књигама и двоумили над 

састављали песничке антологије, 

Михизова интервенција, ма у којој 
једног идеолога кога су желели да 

негативан суд о нечем што је 
се морало славити. Као да је овом 

сумњу читав један поредак и учињен 
све је постало неизвесно, тако ће и 

нереда и неизвесности.“  

врсту критике која је претила да 
објављивања. „По оштрини и могућим 

нападом на Бранка Ћопића поводом 
као и са текстовима Боре Дреновца 

Михајловић га уноси у обе своје књиге 
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откривали сродности и дозиве

мишљења.“112 Толико слични

Палавестра, такође, сучељава

„Поред Борислава Михајловића

`секретара јавности`, Мишић је

начину мишљења и деловања

изразитим памфлетским и полемичким

Мишићу, поред Свете Лукића

јединства, најпохвалније пише

постоје два Зорана Мишића

литературе, сам некако против

неуверено“ 114, и онај други, критичар

своју литературу. Чим је Зоран

песништва Миодрага Павловића

опрости све идеолошке заблуде

приказу Мишићевих првобитних

пукотина на левом фронту, како

свој преображај отварањем 

књижевности јер је „један од

                                                
112 Славко Гордић, Слагање времена
113 Предраг Палавестра, Историја српске
494. 
114 Борислав Михајловић, Реч и време
115 Предраг Палавестра, Сумрак ауторитета
Нови Сад, 2008, стр. 497: „Смисао такве
социјалистичког културног и књижевног
југословенске епохе, тај програм је у
ишао је ка томе да побрише постојеће
нескладности. Тај програм у истом
једноумну и једнобојну визију имагинарне
природи диференциране јужнословенске
Актери српске критике из шесте
историја, 2009, стр. 165),  пишући
Палавестра у свом негирању и отвореним
сврстао у партијске критичаре, док
левичарима, посебно Марку Ристићу
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сродности и дозиве савремености и традиције, светског и

Толико слични, а потпуно различити, Винаверови наследници

сучељава ову двојицу критичара у свом тексту Сумрак

Михајловића, који је био изразити дневни критичар

Мишић је више деловао као есејиста и књижевни идеолог

и деловања, и сам био публицистички усмерен

им и полемичким одликама тврдог браниоца вере

Свете Лукића, са којим је делио идеолошке погледе

најпохвалније пише сам Борислав Михајловић, који се, додуше

Зорана Мишића, онај Лукићев. идеолог, који „мучи муку

некако против тих канона али још увек нејасно, педагогише

онај други, критичар који је прецизан, недвосмислен

Чим је Зоран Мишић проговорио истим језиком као

Миодрага Павловића и Васка Попе, Михајловић је одмах био

идеолошке заблуде, док је Предраг Палавестра био знатно

Мишићевих првобитних критичарских година.115 Ипак, десила

, како је то Палавестра умео да каже, Зоран Мишић

отварањем косовске теме и тиме је настао највећи парадокс

је један од елитних и најтврђих критичара народњаштва

         
времена, Матица српска, Нови Сад, 193, стр. 51. 

Историја српске књижевне критике, том 2, Матица српска

Реч и време, НИН, 21. фебруара 1954. 
Сумрак ауторитета, Историја српске књижевне критике

Смисао такве Мишићеве норме био је апостолски – утврдити
културног и књижевног унитаризма. Као највиши плод тадашње

програм је у идејном смислу обавезивао. У име титоистичког
побрише постојеће разлике између националних језика и поравна

програм у истом кључу пројектује једну вештачку, партијски одобрену
визију имагинарне социјалистичко–модернистичке књижевности

диференциране јужнословенске и балканске цивилизације.“ Светлана Милашиновић
из шесте и седме деценије 20. века  у Палавестриној

пишући о Палавестриној Историји српске књижевне критике
негирању и отвореним антипатијама највише огрешио баш о Зорана

критичаре, док је својом антологијом, према Палавестри, угађао
Марку Ристићу који је за Палавестру био и остао највећа антипатија

Михајловића Михиза  

светског и домаћег певања и 

Винаверови наследници. Предраг 

Сумрак ауторитета: 

дневни критичар са улогом 

књижевни идеолог мада је, по 

публицистички усмерен, са израженим и 

браниоца вере.“113 Ипак, о Зорану 

гледе југословенског 

и се, додуше, ограђује да 

који мучи муку канонизоване 

нејасно педагогише неумерено и 

недвосмислен, који је пронашао 

језиком као  Михиз поводом 

ихајловић је одмах био спреман да му 

тра био знатно оштрији у свом 

Ипак, десила се још једна 

е Зоран Мишић је доживео 

највећи парадокс послератне 

критичара народњаштва и популизма 

Матица српска, Нови Сад, 2008, стр. 

критике, том 2, Матица српска, 
утврдити програм и оквире 

највиши плод тадашње `самоуверене` 
титоистичког идеолошког монолита 

језика и поравна све културне 
партијски одобрену, доста апсрактну, 

модернистичке књижевности, туђу изворној 
Светлана Милашиновић, у тексту 

Палавестриној Историји (Књижевна 
књижевне критике, сматра да се 

огрешио баш о Зорана Мишића којег је 
Палавестри, угађао надреалистима и 
највећа антипатија. 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

међу левим српским интелектуалцима

пророк и заштитник косовског

Борислав Михајловић у свом

оштрине иако све време наглашава

подударили таман онда када ј

тада пише реченицу коју ће

Миодрага Павловића и Васка Попе

ни правог Зорана Мишића

стремљења националне поезије

да му оспори да је космополита

наочиглед свих. Оно што је, према

јесте Мишићев кабинетски 

је Михизова борба била сасвим

литературе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
116 Исто дело, стр. 499. 
117 Борислав Михајловић, Реч и време
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српским интелектуалцима и модернистима тим својим

ник косовског опредељења.“116  

хајловић у свом есеју приказује личност критичара Зорана

време наглашава колико су, заправо, различити, али да

онда када је требало, када су се појавили Павловић и

реченицу коју ће касније Егерић искористити против Михајловића

Павловића и Васка Попе и свега оног што стоји између њих

Мишића.“117 Иако није имао много слуха за наслеђе

националне поезије (видели смо да се то касније мења), Михајловић

је космополита, доследан у својим судовима, есејиста

Оно што је, према Михајловићу, била највећа разлика између

 рад који је обичном читаоцу потпуно стран

била сасвим отворена за све и што више укључених

         

Реч и време, НИН, 21. фебруара 1954. 

Михајловића Михиза  

тим својим искораком постао 

критичара Зорана Мишића без  

али да су им се ставови 

Павловић и Попа. Михајловић 

искористити против Михајловића: „Без 

између њих, никада не би било 

слуха за наслеђе, али ни за 

касније мења), Михајловић не може 

судовима, есејиста који расте 

највећа разлика између њих двојице 

потпуно стран и неразумљив док 

више укључених то је већи успех 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

 
3.5. Дани „Нина“ 
 
 Први текстови у „Нин

критичарску реч која ће се јавити

(приказ врло неуспеле, а тиме и

Предића) и Такви су бели људи

прави критичарски приказ долази

Михајловић, оштро критикујући

изложену теорију о грађењу

Михајловић истиче шаблонизираност

модерне комедије дел арте, у којој

Такве се фигуре онда, нужно

свог нимало изненађујућег, површног

упућена и својеврсна озбиљна

литератури“ са којом се Михајловић

 Приказ књиге Милана

интонирану критику, Михајловић

написао млад човек који је први

и педесет страница. Има Михајловић

их подводи под младалачко неискуство

начин, прелази на похвалу која

памети и талента, топлине и

ненаметљиво даје конструктиван

он, пре свега, велики пријатељ

 Следи текст о Петру

црногорског владику и песника

књижевника иако декларативно

много писао, свега два текста
                                                
118 Борислав Михајловић,  приказ књи
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текстови у „Нину“ су били помало бојажљиви у одно

која ће се јавити ускоро. Прва два текста су били

неуспеле а тиме и потпуно заборављене  књиге Вештина писања

бели људи (Бркићев превод књиге Лангстона Хјуза

критичарски приказ долази са драмом Чедомира Миндеровића

оштро критикујући све слабости ове драме наставља заправо

о грађењу ликова, коју смо видели при приказу

истиче шаблонизираност и ликова и радње и драмске ситуације

дел арте, у којој су улоге унапред подељење и садржај

онда нужно, мртво крећу по папиру и живе само спољашњом

изненађујућег, површног карактера.“118 И пресуда је изречена

својеврсна озбиљна критика „сентименталној бескрвној

којом се Михајловић управо ухватио у коштац.  

књиге Милана Булатовића, Ластиним трагом, 

критику Михајловић са одушевљењем поздравља „једну младу

први пут у књижевности проговорио и то романом

Има Михајловић и замерки овој књизи, али каже да

младалачко неискуство и нестрпљење. Затим на свој, касније

похвалу која је и издашна и искрена тврдећи да

топлине и страсти, даровитог приповедања. На крају

ктиван савет младом књижевнику, чиме већ

велики пријатељ књижевности па онда књижевни критичар

текст о Петру Петровићу Његошу и занимљиво је то

владику и песника углавном посматра више као историјску

декларативно тврди да је он превасходно песник. Михиз

текста, први Велики усамљеник Његош, поводом
         

приказ књиге Орден, Чедомира Миндеровића, НИН, 26. август

Михајловића Михиза  

бојажљиви у односу на ону оштру 

су били Вештина неписања 

Вештина писања Светислава 

Лангстона Хјуза). Међутим, први 

Чедомира Миндеровића Орден, где 

наставља, заправо, своју већ 

при приказу Лалићеве Свадбе. 

драмске ситуације. „Нека врста 

подељење и садржај унапред познат. 

живе само спољашњом страном 

пресуда је изречена, а при том 

бескрвној псеудосоцијалној 

трагом, доноси другачије 

поздравља једну младу књигу“ коју је 

проговорио и то романом од четристо 

али каже да нису органске већ 

на свој, касније, врло особен 

тврдећи да у овој књизи има 

приповедања На крају текста, Михиз 

књижевнику чиме већ тада открива да је 

књижевни критичар. 

занимљиво је то да Михајловић 

као историјску личност него 

песник. Михиз о Његошу није 

поводом стогодишњице 

, 26. август 1951.  



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

смрти писца Горског вијенца

припада корпусу текстова о

говори о градњи Мештровићевог

постојала изричита воља црногорског

земних остатака у малој капели

Уметност (јул - децембар 1971)

Михајловић поново штампа овај

 

 Текстови о Исидори Се

негативан критички приказ приповедне

пажњу јер не приказују нашег

има и другачију конотацију од

доносе много занимљивију књижевну

у „Нину“ те прве године издавања

није крио своје одушевљење загребачким

народа у којима види непоновљиву

запитаног пред смрћу и љубавним

подсећају на одушевљење које

црначком уметношћу у Африци

одушевљење подстакло младог

источноафричког племена, према

не значи увек сиромаштво мисли

правећи од тога велику и тешку

редака ове племенске усмене песме

  

                                   „Кад је бог

                                                             
                                     створио је
                                     А оно долази
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вијенца и други текст није имао никакво књижевно

текстова о културним догађајима Обретеније главе

Мештровићевог, како каже Михајловић „асирског

изричита воља црногорског поглавара о месту и начину поч

малој капели на Ловћену. Текст је првобитно објављен

децембар 1971), али с обзиром на то да је исти забрањен

поново штампа овај текст у својој књизи Казивања и указивања

о Исидори Секулић (Једна енглеска изрека и Исидора

чки приказ приповедне прозе Миливоја Ристића не за

приказују нашег критичара у његовом правом руху, први

конотацију од књижевне. Међутим, последња два текста

занимљивију књижевну критику у односу на све текстове

године издавања и Михајловићевог објављивања у истом

одушевљење загребачким издањем књиге Амулети –

види непоновљиву лепоту једноставности човека загледаног

смрћу и љубавним јадима. Приказ ових песама и одабир

одушевљење које је имао Растко Петровић приликом

уметношћу у Африци, док је у књижевнсти опште место

одстакло младог песника. Песма О људској

племена, према Михизу, једноставношћу пружа доказ

сиромаштво мисли и док су културни народи о овој теми рекли

велику и тешку литературу, ништа више тиме нису рекли

племенске усмене песме. 

Кад је бог у сивом правијеку 

                                                             стварао ствари, 
створио је сунце; 
А оно долази, одлази и опет се 

                                                                                враћа. 

Михајловића Михиза  

никакво књижевно обличје и 

Обретеније главе владике Рада и 

асирског“ маузолеја иако је 

и начину почивања његових 

првобитно објављен у часопису 

је исти забрањен и уништен, 

казивања (1994).  

и Исидора Секулић), као и 

Ристића не завређују посебну 

, први текст, штавише 

последња два текста из 1951. године 

екстове који су објављени 

објављивања у истом. Михајловић 

– пјесме примитивних 

човека загледаног у себе сама, 

песама и одабир цитата неодољиво 

приликом првог сусрета са 

место на шта је то 

људској пролазности из 

пружа доказ да примитивност 

о овој теми рекли много више, 

тиме нису рекли од неколико 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

                                     Створио
                                     а он долази
                                     Створио
                                      Он дође
                                                                                
                                    
Истичући вредност ове поезије

додуше, неправедно је ограничавајући

шаблонизам, а сам приказ завршава

оваквих књига већем броју читалаца

 Последњи текст из 1951. 

коме се јасно могу ишчитати

помињали али и неке нове које

постати једна од главних тема

текста тврди да је у српској књ

један од правих доказа за то

изломила широка и мирна линија

контраста.“120 У претходно поменутом

раније, посебно код историјата

над лириком у смислу усмене поезије

 

„Епска поезија у
искључива и чиста
продире лирика
Александра Вуча
једну потврду  о
код нас. Хумана
појмова, нервозна
и захуктало-понесена
и једноставна
модернизма. У

                                                
119 Борислав Михајловић,  Амулети
120 Борислав Михајловић,  Мастодонти
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Створио је и мјесец; 
он долази, зађе и враћа се ипак. 

Створио је човјека; 
Он дође, нестаје и више се не 

                                                                                враћа.“119 

вредност ове поезије, Михиз наглашава и вредност српске

неправедно је ограничавајући само на епску народну песму док

приказ завршава у дидактичком кључу апелујући на

већем броју читалаца.  

текст из 1951. године је текст о поеми Мастодонти

итати неке предилекције Борислава Михајловића

неке нове које се тичу односа модерности и модерног

главних тема расправа у књижевним круговима. Михајловић

у српској књижевности дошло до ренесансе епике те

доказа за то. „Ишчезла је из ње доконост за понављање

и мирна линија приповедања, лик човеков је са много

претходно поменутом тексту о песмама примитивних

код историјата песништва код Срба, Михајловић увек даје

смислу усмене поезије и сматра је знатно успелијом и вреднијом

Епска поезија у овом времену `измешаних врста` није више
искључива и чиста као што је некад била. Све више у

одире лирика, сатира, гротеска, елементи драме. Поема
Александра Вуча `Мастодонти` донела је, између осталог

потврду  о модернизацији и преображају епске поезије
нас Хумана по теми, смела у увођењу нових песничких

појмова нервозна, пуна изненађења и обрта, смирено-паметна
понесена у исти мах, топла и снажна, стилизов

једноставна ова поема је изразити примерак здравог
модернизма. У поплаву наше лирике, која успешно негује

         
Амулети, пјесме примитивних народа, НИН, 02.12. 1951. 
Мастодонти, приказ поеме Александра Вуча, НИН, 16. децембар

Михајловића Михиза  

вредност српске усмене традиције, 

народну песму док лирској замера 

апелујући на већу доступност 

Мастодонти Александра Вуча у 

Борислава Михајловића које смо већ 

модерности и модерног који ће ускоро 

круговима Михајловић на почетку 

ренесансе епике те да је ова поема 

доконост за понављање, извила се, 

човеков је са много сенки, прелаза и 

римитивних народа, али и 

Михајловић увек даје примат епици 

успелијом и вреднијом.  

није више 
Све више у њу 

драме. Поема 
између осталог, још 

преображају епске поезије 
нових песничких 

паметна 
снажна стилизована 

примерак здравог 
спешно негује 

, 02.12. 1951.  
, 16. децембар 1951.  
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готово једино дескрипцију
једног новог, друкчијег
епског лиризма

 
Иако је поема ангажована од свог

критичар већ на почетку своје

није никад крио, и свој, можда

Михајловић у овој поеми види

стваралаштво Александра Вуча

једне човечне идеје, држана на

заједничког са плитким, чисто

`пацифистичког правца`. Кошмарна

као крв што се лила, проосећано

транспонована, ова поема је

опомена пред оним што је било

овој поеми одлично осећа космополитски

злом фашизма оличеног у прастаром

наспрам обичне људске руке

Добрица Ћосић с правом говорио

националиста, иако је све кретало

поему Алексанра Вуча Михајловић

„Песник је имао
опасност да остане
претстави(!) у виду
необичном и талента
инвентивном наизменичношћу
старе приче, учене
узвика и лирске
приповедање, и кошмар
чар стилизације

                                                
121 Исто дело. 
122 Исто дело. 
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готово једино дескрипцију, ова поема је унела свежу ноту
једног новог, друкчијег и друкчијим средствима оствареног
епског лиризма.“121 

ангажована од свог првог стиха, она даје страшну слику против

етку своје каријере открива, поред својих изразитих

и свој, можда и највећи таленат, а то је чар откривања

овој поеми види читав један низ новости које су обогатиле

Александра Вуча већ и послератну књижевност. „...упрегнута

идеје држана на узди честите воље и људске присне топлоте

плитким чисто декларативним, добро котирајућим песм

Кошмарна у мери у којој су то рат и најезде

лила проосећано доживљена и уметнички занимљ

ова поема је један јаук, високо издигнута рука песничка

што је било и пред оним што прети да поново буде

одлично осећа космополитски дух заједништва свих људи

оличеног у прастаром чудовишту Мастодонту, чија

људске руке и наде у опстанак. Овде видимо још један

с правом говорио да је Михајловић космополита

иако је све кретало са завичајног тла, а одакле би и друго

Вуча Михајловић каже: 

имао снаге да једну општу тему, којој прети
а остане сва у кроју фразе и одећи декларације

у виду визије, имао смелости да ту визију начини
необичном и талента да је учини уверљивом. Веома
инвентивном наизменичношћу скаске, модерне алегорије

че, учене сатире, афоризма, савременог истрајног
узвика и лирске исповести, уплићући у песму и објективно
приповедање, и кошмар фантазије, и непосредност реализма

стилизације, и ефекат изненадне нескладности стилова

         

Михајловића Михиза  

унела свежу ноту 
средствима оствареног, 

страшну слику против рата, а наш 

својих изразитих склоности, које 

то је чар откривања првине. 

које су обогатиле не само 

књижевност. „...упрегнута у службу 

људске присне топлоте, нема ништа 

котирајућим песмама и песмичицама 

рат и најезде, стравична и густа 

уметнички занимљиво, нуобичајено 

издигнута рука песничка и људска, 

поново буде.“122 Михајловић у 

заједништва свих људи пред надирућим 

чија је снага огромна 

ш један пример да је 

космополита, а не нипошто 

одакле би и друго и ишло, те и за 

тему којој прети 
одећи декларације, 

ту визију начини 
уверљивом. Веома 
модерне алегорије, 

савременог истрајног 
песму и објективно 

непосредност реализма, и 
нескладности стилова, 
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крећући се широким
исти мах на завичајном
написао значајно
 

У смислу познавања свих мана

Михајловић ову песму сврстава

и Вељка Петровића. Ипак, оно

стих, тежак и спор, „змајјовински

поезији, док само средишњи део

особинама сам Михајловић оставља

огромну вредност песме коју она

Михајловић окрива своју грандилоквентност

јасан став који заузима према

неколико стубаца недељне штампе

следећи текст, писан три године

мај 1954), који је касније прештампан

Михајловић наставља са откривањем

те за роман каже да је врло чудна

трилогија којој недвосмислено

психолошке, мемоарско-аутобиографске

слика епохе, пуна обавештености

Ретроспекција, која је понекад

супериорнији део док Глигорић

Палавестра, пишући своју Послератну

касније каже: „Евокација прошлости

временско раздобље: од краја

даје Вучовој трилогији извесна

                                                
123 Исто дело. 
124 Борислав Михајловић, Распуст

Књижевна дисперзија Борислава Михајловића Михиза

65 

крећући се широким просторима људске историје и остајући
мах на завичајном тлу рођене груде, Александар Вучо

написао значајно дело наше савремене поезије...“123 

познавања свих мана и недостатака, а по снази којом се воли

песму сврстава у ред најбољих песама, уз Ракићеву, Давичову

Петровића Ипак, оно што Михиз готово стидљиво замера овој

змајјовински“ како то сам каже, којем више није место

средишњи део поеми носи меки јамб. Ипак, своју критику

Михајловић оставља по страни сматрајући је минорном

песме коју она има као целина. Дакле, већ у првој години

окрива своју грандилоквентност, понегде китњаст стил али

заузима према књижевним делима које чита и интерпретира

недељне штампе. Да су у овом тексту изречене многе

три године касније када је изашао роман Распуст

касније прештампан у књизи Књижевни разговори

наставља са откривањем поетских вредности књижевности

да је врло чудна књига иако ће коначан суд морати

осмислено припада, доврши. „Роман направљен

аутобиографске и социолошке литературе...и

обавештености о људима и времену, чврсти друштв

која је понекад и двострука, овом роману је, према Михајловићу

док Глигорић („Борба“)  у свом приказу истог

Послератну српску књижевност 1945-1970, 

Евокација прошлости – првенствено у Распусту, који

раздобље од краја прошлог века до Бањичког логора и окупираног

трилогији извесна својства класичних породичних романа

         

Распуст, приказ романа Александра Вуча, НИН, 16. мај 1954.

Михајловића Михиза  

историје и остајући у 
Александар Вучо је 

којом се воли своја земља, 

Ракићеву, Давичову, Ћурчинову 

љиво замера овој поеми јесте њен 

више није место у савременој 

своју критику формалним 

сматрајући је минорном у односу на 

у првој години рада за „Нин“  

китњаст стил али свакако отворен и 

чита и интерпретира на тих 

изречене многе истине, доказује и 

Распуст истог аутора (16. 

разговори у одељку Дани, где 

књижевности Александра Вуча 

суд морати да сачека док се 

Роман направљен на тромеђи 

литературе...и изванредно добра 

чврсти друштвени оквири;“124 

је према Михајловићу, његов 

приказу истог тврди дугачије. 

1970, осамнаест година 

који обухвата широко 

логора и окупираног Београда – 

породичних романа, где се кроз развој 

мај 1954. 
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личности приказује једно доба

посебно истакао у првом сусрету

Београда чији је преображај била

брзо мењао у „тој касаби београдског

ветрометном Београду...Тај брз

слојевима и недокрајченостима

мешавина брзих, лоших мода

растаче оно што му претходи

колорисану слику.“126 Поредећи

унутрашњим дилемама и катарз

(Андрић Зеко, Вељко Петровић

Распуст) Палавестра закључује

разорнасредина, која у људима

напуштености те проузрокује

Михајловић одлично запажа

недоречена никако није по м

Најбоља потврда оваквој слици

фигура оца која је одлично срезана

књизи. Ипак, оно што Михајловићу

реалистичној, готово буквалној

некадашњег надреалисте Вуча

човекове судбине на земљи, не

спекулативан ни хиперболичан

својстава која већ и поодавно

И опет се јавља кратка полемика

правом замера баш ово модернисти

                                                
125 Предраг Палавестра, Послератна
126 Борислав Михајловић, Распуст
127 Предраг Палавестра, Послератна
128 Борислав Михајловић, Распуст
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приказује једно доба и друштво које му припада.“125 Оно што

првом сусрету са овим романом јесте слика и готово

преображај била константна позадина радњи овог романа

тој касаби београдског пашалука, у том згрченом

Београду Тај брз, пребрз живот нашега друштва, са нужно

недокрајченостима, неиживљеностима, које као репови вир

мода и паћенички радених живота, један очигледан

му претходи, све је то нашло у Вучовом роману сигуран

Поредећи писце који су у послератним време

дилемама и катарзама својих јунака у градским и урабним

Вељко Петровић Препелица у руци, Александар Вучо

Палавестра закључује да је град у овим делима приказан

која у људима изазива осећај самоће и отуђења

проузрокује конфликтне ситуације са кобним

одлично запажа да та трансформација Београда која је

није по мери човека те да му не прија и штавише

оваквој слици града, раста и развоја личности главног

о срезана и даје одређену чврстину и сигурну

што Михајловићу смета у овом роману јесте претерано

готово буквалној слици ствари док у овом делу, баш

надреалисте Вуча, изостају „додирне тачке са проблемима

на земљи, не трагају по мутној, тајновитој страни у

хиперболичан карактер, сасвим су неалегоричне, лишене

и поодавно карактеришу модерне тенденције у прозној

кратка полемика са Глигорићем који као реалистични критичар

ово модернисти Вучу, а затим Михајловић наглашава

         
Послератна српска књижевност,  Просвета, Београд, 1972, стр
Распуст, приказ романа Александра Вуча, НИН, 16. мај 1954.

Послератна српска књижевност,  Просвета, Београд, 1972, стр
Распуст, приказ романа Александра Вуча, НИН, 16. мај 1954.

Михајловића Михиза  

Оно што је Михајловић 

слика и готово личност града 

радњи овог романа. Град који се 

том згрченом, чворноватом и 

друштва са нужно измешаним 

као репови вире на све стране, 

живота један очигледан раст који 

роману сигуран одраз и добро 

послератним временима писали о 

градским и урабним срединама 

Александар Вучо Мртве јовке и 

делима приказан као кошмарна и 

и отуђења, разочарања и 

са кобним разрешењима.“127 

ја је исувише брза и 

тавише, од ње страда. 

личности главног јунака јесте 

чврстину и сигурну димензију овој 

јесте претерано инсистирање на 

делу, баш код модернисте, 

са проблемима филозофије и 

тајновитој страни у човеку, немају ни 

неалегоричне, лишене су дакле оних 

тенденције у прозној литератури.“128 

реалистични критичар са пуним 

Михајловић наглашава да су најбољи 

Београд, 1972, стр. 239. 
ј 1954. 

Београд, 1972, стр. 239. 
мај 1954. 
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редови овог романа баш они

односима „и обрачуна своје савести

визију тренутка и расположења

поетску анализу, дао маха свом

замахом  даровите оркестрације

реминисценцијама чврстином

разводњености.“129   

 Година 1952. већ у првом

са поезијом Вељка Петровића

сведочењима из дела Аутобиографија

је Михајловићев отац једном

дому у Иригу до тога да је Михајловићево

музеју значило да ће за свог

иако је много ценио стваралаштво

није о њему много писао. Први

како је то у свом приказу некада

у виду приказа новог издања

Сам почетак текста већ неодољиво

пречанском песнику – Бранку

историје, укоренио личност и

књижевности и најавио да је

(мисли се на Други светски рат

песнику већ давно изречена и

наравно, изрекао нико други

Петровића у свет поезије. Занимљиво

Вељка Петровића, а било их

најталентованијих усмених приповедача

примети да су те анегдоте познате

                                                
129 Исто дело. 
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романа баш они где се он ослободио идеје о друштвеним

обрачуна своје савести, невезаније за своју фабулу кренуо

положења, зауставио наративну струју текста и

дао маха свом песничком темпераменту...Пуни зрака и

оркестрације речи, ти спрудови расту у опису Бањице

чврстином обележавају ову књигу којој је тако блиска

већ у првом броју „Нина“ доноси Михизов први критичарски

Петровића. Однос Вељка Петровића и Борислава Ми

Аутобиографија - о другима увек је био посебан почевши

отац једном приликом угостио Вељка Петровића у

тога да је Михајловићево прво запослење у Вуковом

ће за свог надређеног имати баш Вељка Петровића Ипак

ценио стваралаштво, посебно поезију овог песника и приповедача

писао. Први текст о песнику обновитељу родољубиве

некада рекао Јован Скерлић, Михајловић пише

новог издања песама те га објављује и у „Нину“ , следеће

текста већ неодољиво подсећа на већ поменуту причу

Бранку Радичевићу. Заграбио је Михајловић опет

укоренио личност и дело Вељка Петровића у сигуран ток

најавио да је од првих стихова до тог новог, послератног

Други светски рат) прошло четири и по деценије али да је

изречена и да се Михајловић, углавном, слаже са

нико други до Громовник, Јован Скерлић, те на

поезије. Занимљиво је да, иако није писао о анегдотама

а било их је много с обзиром на то да је он вредео

усмених приповедача српске књижевне традиције, не

анегдоте познате и живе већ тада у Михајловићевом тексту

         

Михајловића Михиза  

о друштвеним и породичним 

фабулу кренуо у стилизовану  

струју текста и преобратио је у 

Пуни зрака и густине, ношени 

опису Бањице и нарочито у 

је тако блиска била опасност 

Михизов први критичарски сусрет 

Борислава Михајловића, бар по 

био посебан почевши од тога да 

Петровића у свом парохијском 

запослење у Вуковом и Доситејевом 

Петровића. Ипак, Михајловић, 

песника и приповедача, заправо и 

родољубиве поезије код Срба, 

Михајловић пише већ 1951. године 

, следеће 1952. године.  

поменуту причу о једном другом 

Михајловић опет једну шачицу 

сигуран ток традиције српске 

новог послератног објављивања 

деценије али да је и пресуда о овом 

слаже са њом. Пресуду је, 

те на тај начин увео 

писао о анегдотама које је чуо од 

да је он вредео за једног од 

традиције, не може, а  да се не 

Михајловићевом тексту, а пуну слику 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

ћемо добити тек четрдесетак

другима. Следи полемика са Скерлићевим

бира један интересантан начин

 

„Кад би се једна
Петровића не би
прикаже као наз
живота` где је Ракић
неодређена сила
конвенција – 
свога времена. Свирао
пред њим се усправио
поезији открили
коме ће, нажалост
патетике Милутин
охолости усамљеничке
`Са његових равница
и правим путем
народну бригу Била
се `У грозници
(`Разабирање`), требало
широко и пространо
 

О Петровићевом национализму

Био је комплексан као песник

„Ниједна мода и ниједна песничка

година није га се дотакла.“

било времена у смислу неповољних

јеци истинитих и лажних модернизама

озбиљна, несавитљива поезија

                                                
130 Борислав Михајловић, приказ књиге
131 Исто дело. 
132 Исто дело. 
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трдесетак година касније када изађе из штампе 

полемика са Скерлићевим судом о поезији старе Војводине

интересантан начин да прикаже ово песништво. 

би се једна поезија могла испричати, онда поезију Вељка
Петровића не би ништа тако кратко и убедљиво могло
прикаже као називи његових циклуса. Кренуо је `Са обале

где је Ракић престао. И њега је мучила она мало
неодређена сила састављена од филистераја, пузавости

 одболовао је и он све болести и сва здравља
времена. Свирао је `На танкој жици` љубави и еротике
њим се усправио проблем: `Жена`, који су у нашој

поезији открили Ракић и Дучић (и то више други но први
ће нажалост, принети себе на жртву велики мајстор

тетике Милутин Бојић. Лутао је `Међу крајностима
охолости усамљеничке куле (позе века), до смирене топлине

његових равница` (вере човека). И најзад је кренуо `Тихим
правим путем`. Али је за цело то време бринуо велику

народну бригу. Била су то времена нашег Ризорђимента
У грозници црних дана` требало најпре разабрати

Разабирање`), требало се снаћи (`Сналажење`) и тек онда
ространо избити `На чистину`.“130 

национализму Михајловић каже да је жив, модеран

као песник и родољубље му није била једина тема

ниједна песничка школа која је крај њега прошла

дотакла.“131 Али није створио ни своју песничку школу

смислу неповољних историјских прилика (Први светски

лажних модернизама једног брзог, новог, скоројевићког

оезија Вељка Петровића постала је страшно брзо

         
приказ књиге Стихови Вељка Петровића, НИН, 13. јануар

Михајловића Михиза  

штампе Аутобиографија - о 

старе Војводине те Михајловић 

онда поезију Вељка 
убедљиво могло да 

Кренуо је Са обале 
мучила она мало 

филистераја пузавости и 
и сва здравља 

љубави и еротике, и 
који су у нашој 

први) а 
велики мајстор 

крајностима` од 
смирене топлине 
је кренуо `Тихим 

бринуо велику 
Ризорђимента, када 

најпре разабрати 
и тек онда 

модеран, паметан и широк. 

једина тема о којој је писао. 

њега прошла за ових четрдесет 

песничку школу јер за то није 

Први светски рат). „У бучној 

новог скоројевићког времена, 

је страшно брзо старинска.“132 

јануар 1952. 
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Ипак, дошао је снажни приповедач

тако брзом, српском забораву

Када је реч о језику Вељка Петровића

погрешне судове Јована Скерлића

нечист. Напротив, баш као

доживљава сасвим другачије

архаичности, понекад улички

доба није био уобичајен, са честом

Петровића био је новина, а

језика.“134 Још много тога

стваралаштва Вељка Петровића

овом песнику и приповедачу

истом. Миловој Данојлић (1963) 

променили разни стилови и правци

Петровић „...кроз све то време

усавршавао и продубљивао Није

поглед на свет обогогаћивао

приповедача па, иако наизглед

поезија избије из прозног ткива

(1964) понавља исту тврдњу да

књижевности и да су стазе пронађене

дана.137 Миодраг Павловић (1965) 

пригодности своје родољубиве

                                                
133 Исто дело. 
134 Исто дело. 
135 Исто дело: „Снажно и убедљиво је
метал  наше мисаоности  и открио нове
136 Преузето из Вељко Петровић Изабрана
137 Исто дело, стр. 261. 
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снажни приповедач да одмени песника, да га баци у страну

забораву.133 

језику Вељка Петровића, Михајловић овде сматра да треба

Јована Скерлића те да је језик овог песника није перифери

баш као и код језика Михајла Лалића, Михиз

сасвим другачије. „Веома ритмичан, понекад са намерним

понекад улички непосредан и жив, са великим фундусом

бичајен са честом смелошћу за реч ироничну, малу сочну

новина, а његов аутор један од првих демократа

много тога тачног је Михајловић рекао у овом

Вељка Петровића.135 Да је то тако сведоче и каснији, послератни

приповедачу који су настајали у годинама након Михизовог

Данојлић (1963) каже да су се у протеклих педесет година

стилови и правци који су оставили или нису оставили

све то време, није се мењао, осим што је своју надахнуту

дубљивао. Није се слепо поводио за модом, он је

обогогаћивао новим сазнањима о човеку [...] Песник

изглед ћути, он приповедачу ћутке и свесрдно помаже

ткива, она има посебан, незаменљив сјај.“136

исту тврдњу да је Петровић остао изван свих токова

су стазе пронађене у младости остале неокаљане и воде

Павловић (1965) понавља Михајловићев суд да је Петровић

родољубиве поезије и њене функционалности, али да

         

убедљиво је открио лепоту наше равнице. [...] Исковао је у танке
и открио нове тонове умора и слабости оивичене црним по

Изабрана дела, Драганић, Београд, 1998, стр. 260. 
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баци у страну и преда нашем 

сматра да треба да исправи неке 

периферијски, скучен и 

Лалића Михиз Петровићев језик 

понекад са намерним призвуком 

великим фундусом речи који у оно 

ироничну малу, сочну, језик Вељка 

ократа нашег песничког 

рекао у овом једином приказу 

каснији, послератни  судови о 

годинама након Михизовог писања о 

т година у нашој поезији 

нису оставили трага док  Вељко 

своју надахнуту разбориту реч 

модом он је свој реалистички 

Песник живи у суседству 

свесрдно помаже. [...] А кад 
136 Живан Милисавац 

свих токова дневних струјања 

неокаљане и воде до данашњих 

суд да је Петровић био свестан 

ности али да су његови трајни 

Исковао је у танке фине слојеве груб 
црним порубом туге.“ 
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интереси били на другој страни

да изрази  своје снажно осећање

 Неколико текстова из

критика. Наиме, Борислав Михајловић

свестан тренутка и средине у којој

новинском ступцу „Нина“. Умео

које искачу из домена књижевног

Посебно се у том смислу истиче

знатно слабији у књижевноуметничком

може да се не примети Михајловићева

само једној дугој, предугој реченици

очаран ликом самог Глембаја каже

и стокрилих распона, доктор

верује и не верује у своје сликарство

загребачког банкара `парвенија

целог живота бежи а не може да

желео да се већ једном негде осети

и добрих финансија о којима мало

брижљиво чуваним кутом нежности

свог посебног, глембајевског

искреношћу позе и са позом

формалиста, пасторак и љубавник

горопадник, господин – боем

двоструки убица: једном случајан

намераваног убиства – тај и такав

мах – изванредно је велик, леп

глумац Раша Плаовић је дорастао

                                                
138 Исто дело, стр. 262-263. 
139 Борислав Михајловић,  Леоне Глембај
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другој страни, на рефлексној поезији захваљујући којој

снажно осећање наше песничке традиције.138 

текстова из 1952. године нису, нити то критичар

Борислав Михајловић је како је већ неколико пута речено

средине у којој је живео, али и оћи сопствене речи која

. Умео је то Михиз да искористи па да неке

домена књижевног и критичког представи једнако уверљиво

смислу истиче текст Леоне Глембај Раше Плаовића

књижевноуметничком смислу текст Краљ Лир Миливоја

примети Михајловићева инспирисаност самим Крлежиним

предугој реченици за коју као да није ни имао снаге

самог Глембаја каже: „Леоне Глембај Мирослава Крлеже

распона доктор филозофије и сликар минхенске школе који

у своје сликарство и филозофију, двоструки наследник

банкара парвенија` и ломне, крхке `венецијанке` Басилидес

а не може да побегне од своје мутне крви, светски путник

једном негде осети `код куће` enfant terrible у годинама

финансија о којима мало говори и нерадо мисли, суров и људски

чуваним кутом нежности, префињен и драстичан, уморан од

глембајевског немира, смело безобзиран и рафинирано

и са позом искрености, блазиран и непосредан

пасторак и љубавник, десператор надмоћан над својим

боем, сентименталан натуралиста, сталожен нер

једном случајан убица н`мераване освете, други пут

тај и такав Крлежин Леоне, који све то јесте и

је велик, леп и страшно опасан задатак за једног 

Плаовић је дорастао глумачком задатку и, према Михајловићу

         

Леоне Глембај Реше Плаовића, НИН, 22. јун, 1952. 
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захваљујући којој је могао дубље 

то критичар крије, књижевна 

неколико пута речено до сада био 

сопствене речи која је освитала на 

па да неке своје опсервације 

једнако уверљиво и зналачки. 

Плаовића, а донекле, мада 

воја Живановића.  Не 

Крлежиним текстом о коме у 

ни имао снаге да је прекине, 

Мирослава Крлеже, човек једног рама 

минхенске школе који тако много и 

двоструки наследник класе и крви 

Басилидес-Даниели који 

крви светски путник који би тако 

у годинама, човек независних 

суров и људски топао, циник са 

драстичан уморан од weltschmerz-a и 

и рафинирано стидљив, са 

непосредан, разголићен и 

надмоћан над својим очајем, тих 

сталожен нервчик и, најзад, 

други пут случајни осветник 

то јесте и све то није у исти 

за једног глумца.“139 Наравно 

према Михајловићу, маестрално је 
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извео и одиграо лик Крлежиног

поставе целе представе Михајловић

касније, и сам свестан књижевне

касније штампао у књизи Портрети

 Текстови Једна тужна

храбрости и другарства, Књига

разне врсте приказа књижевних

савремености на које је он реаговао

делује. Текст о штампању песама

Исидоре Секулић, Више предузећу

прерађен те су неке речи које

замењене изразима којима је промењен

друге стране оштро  напада и

текстовима изнела Исидора Секулић

целог есеја Исидоре Секулић

религиозности. „Произвољна

искривила лик Ракића песника

књиге Радозналости Живка Милићевића

чланак и да један од ретких

Михајловић, између осталих

Секулић у којој нема више ни

песништву Милана Ракића

честитке угледној списатељици

Издржати. Борислав Михајловић

стоику која је све успела да претраје
                                                
140 На овај текст реагује Бора Дреновац
Књижевне новине, 12. октобар 1951, 
Михајловића због њихових текстова
него Исидори Секулић) али пре свега
реагује и сама редакција „Нина“ (21. 
су ставови Душана Драговића у његовом
141 Борислав Михајловић, Више предузећу

Књижевна дисперзија Борислава Михајловића Михиза

71 

лик Крлежиног јунака. Међутим, и када хвали глумачке

представе Михајловић опет највише говори о самом Крлежином

свестан књижевне вредности приказа ове позоришне представе

Портрети (1988).  

Једна тужна историја у нашем сликарству, Једна

, Књига једног вајара и Од Ријеке до Хамбурга

приказа књижевних, али и неких других појава у друштву

које је он реаговао својом будном савесношћу према

штампању песама Милана Ракића где је за предговор узет

Више предузећу НОПОК него Исидори Секулић

неке речи које се нису уклапале у комунистичку атеистичку

којима је промењен смисао целих реченица, Михајловић

напада и поједине ставове о Ракићевом песништву

Исидора Секулић.140 Михајловић посебно оспорава

Исидоре Секулић да је главни недостатак Ракићевог песн

Произвољна, веома натегнута, недоказива и недоказана

Ракића песника.“141 Ипак, већ и марту 1955. године Михајловић

Живка Милићевића, пише да је био у заблуди

од ретких за које би волео да нису никад написани

између осталих, пише честитку поводом осамдесетог рођендана

нема више ни трага од оне оштрине којом је оспоравао

Милана Ракића, напротив, Михајловић у овом кратком

списатељици, готово покајнички честита јубилеј и

в Михајловић у овом тексту одаје пошту жени

успела да претраје и премости својим огромним талентом
         

Бора Дреновац својим текстом Београдски НИН и једна рђава
октобар 1951, стр. 2, у коме оштро напада Душана Драговића

њихових текстова (Музички четвероугао који личи на монопол и 
али пре свега напада часпопис НИН да је сензационалистички

Нина“ (21. октобар 1951) бранећи највећим делом ставове самог
Драговића у његовом тексту подлегали даљој критици. 

Више предузећу НОПОК него Исидори Секулић, НИН, 24. фебруар

Михајловића Михиза  

када хвали глумачке вредности 

самом Крлежином тексту те је 

позоришне представе, овај текст 

сликарству, Једна књига људске 

до Хамбурга представљају 

у друштву и Михајловићевој 

савесношћу према времену у коме 

предговор узет предратни текст 

Секулић, који је, пре свега, 

комунистичку атеистичку идеологију 

Михајловић осуђује,  а са 

кићевом песништву које је у својим 

посебно оспорава идеју окосницу 

Ракићевог песништва недостатак 

и недоказана, оне је сасвим 

године Михајловић, поводом 

у заблуди док је писао овај 

никад написани. Године 1957.  

осамдесетог рођендана Исидоре 

је оспоравао њене ставове о 

овом кратком тексту новинске 

честита јубилеј и насловљава га са: 

пошту жени, писцу, уметнику, 

огромним талентом и ерудицијом. 

једна рђава појава у новинарству, 
Душана Драговића и Борислава 

и Више предузећу НОПОК 
сензационалистички и некултуран, на шта 

делом ставове самог Михајловића док 

24. фебруар, 1952. 
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Издражала је она и Скерлићев

и ждановски терор послератне

Михиз пропустио ни то да запази

 Након скандала са песмом

о поезији Гвида Тартаље поводом

само да би потврдио свој већ изнети

расписао се плаћајући данак модама

дао неколико песама које и данас

касније у току и после рата 

висини, у строгој неминовној оцени

текст је, такође, прештампан

издања књиге Огледи Милоша

новинског праћења тек објављених

 Курлани Мирка Божића

одушевљењем приказује прву књигу

уочити једна занимљива предилекција

дала се наслутити код приказа

Михајловић све чешће у својим

дела те њој као елементу у приказивању

приказ и пише у духу самог дела

рада у „Нину“ бити спочитан

атмосферу, густу и чудну, за

                                                
142 Борислав Михајловић, Издржати
фебруар 1957, стр. 8. 
143 Борислав Михајловић, приказ књиге
144 Ипак, овај текст Михајловић уноси
Милоша Савковића био о томе шта
смрти. Занимљива је и сама напомена
објашњење како је овакав текст, који
Михајловић напомиње своју намеру
лоше књиге ако је она карактеристична
карактеристичан за приказивача.“ Михиз
да предочи, укаже, опомене и похвали
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Скерлићев гнев који се сручио на младу главу у свој

терор послератне Југославије који је био и опаснији и

ни то да запази, а ни да помене.142 

скандала са песмом Којим смером, Михајловић ће само

Тартаље поводом Песама, објављених у Просветином

отврдио свој већ изнети став о песнику који је само савладао

данак модама свог времена. На почетку стваралаштва

које и данас могу топло лирски да узбуде, али

после рата су били покушаји, у својој врсти и жанру увек

неминовној оцени дана који после долазе скоро увек промашаји

прештампан и у књизи Од истог читаоца (1956). 

Милоша Савковића, такође, не доноси ништа ново

тек објављених књига.144 

Мирка Божића су имали другачију судбину. Михајловић

приказује прву књигу овог хрватског писца те се у овом

занимљива предилекција нашег критичара, како је он то сам

наслутити код приказа Лалићеве Свадбе, а то је атмосфера

чешће у својим приказима бива одушевљен и занет атмосфер

елементу у приказивању истог оставља огроман простор

духу самог дела. Додуше, Михајловићу ће након њ

почитан баш један такав изразити пример романа

чудну, за једног Војвођанина далеко занимљиву и

         
Издржати, надређени наслов Осамдесети рођендан Исидоре

приказ књиге Песме, Гвида Тртаље, НИН, 12. октобар,  1952.
Михајловић уноси у своју књигу Од истог читаоца (1956) иако

о томе шта је он могао, а није успео да постигне због своје
сама напомена коју је Михајловић штампао у овој књизи

овакав текст, који је далеко од тога да је један од бољих, нашао
оју намеру јасно: „Бирао сам приказ добре књиге зато што је

она карактеристична за нашу књижевност, и приказ осредње
приказивача.“ Михиз ни својом трећом штампаном књигом не одустаје

опомене и похвали, колико и да се бави самомо књижевном критиком

Михајловића Михиза  

главу у свој својој јачини, али 

опаснији и перфиднији. Није 

Михајловић ће само још једном писати 

Просветином издању 1952,  али 

савладао песнички занат и 

почетку стваралаштва, Тартаља је 

али све што је дошло 

жанру увек на пристојној 

скоро увек промашаји.143  Овај 

(1956). Приказ Просветиног 

доноси ништа ново и значајно осим 

Михајловић са великим 

се у овом приказу јасно може 

како је он то сам волео да каже, а 

је атмосфера дела. Наиме, 

и занет атмосфером појединих 

огроман простор, а најчешће свој 

његовог критичарског 

пример романа који је имао само 

занимљиву и којом је исти био 

рођендан Исидоре Секулић, НИН, 17. 

октобар,  1952. 
(1956) иако је сам приказ дела 

остигне због своје преране и трагичне 
овој књизи јер се ту и налази 

бољих, нашао своје место овде. 
зато што је књига добра, и приказ 
приказ осредње књиге ако је 

књигом не одустаје од јасне намере 
књижевном критиком. 
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опијен иако, можда,  роман није

књижевности. Михизов таленат

страсти Бихораца Ћамила Сијарића

ношеног атмосфером дела 

којој ће касније бити више говора

Дакле, Курлани, који доносе једну

настањују још тврђи људи, представљају

 

„Тридесете су
измешани су игром
неколики векови
Далмације, урлају
олује брижно скупљену
по јаругама. Живот
машту и у лутање
дегенерације и
каменитих људи
везује чворове на
битака ножем и
живота – сукобу
супарништва. Сујеверје
магновење стукне
 

Како онда једна оваква исконска

критичара хуманисту дубоко

дугује и ништа не опрашта. На

упутио  и низ замерки Божићевом

које су изречене. Прво каже

тамну, ружну страну живота

топлине. Путен и крван, бестидно

                                                
145 Борислав Михајловић, приказ књиге
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роман није оставио никакав посебан траг у савременој

ов таленат, ипак, није могао да одоли необичном

Ћамила Сијарића, док је најуспелији пример Михизовог

осфером дела збирка песама Тражим помиловање Десанке

бити више говора у раду.  

доносе једну оштру слику сурих далматинских голети

људи, представљају једно такво дело.  

су године овога века, а у њиховом животу
измешани су игром историје, трајања, заосталости и напретка
неколики векови балканских испретураности. Пржи сунце
Далмације урлају планински ветрови Динаре, односе плахе

брижно скупљену земљу њивица, бели се кристал
јаругама. Живот је прибио очи земљи, не да их дићи

ашту и у лутање. Рогуше се танке крви болести
дегенерације и цветају крупне страсти здравих, снажних
каменитих људи. Све је елементарно, првобитно, голо. 
везује чворове на опорим и важним местима рађања, смрти

ножем и каменом, љубави и прељуба, на окосници
сукобу око земље, на старим законима очинства

супарништва. Сујеверје се вуче, мрси и спутава људе да
магновење стукне одагнано здравим тренутком разума.“

оваква исконска, тврда, балканска прича да не привуче

хуманисту дубоко укорењеног у завичајно тле тог истог

опрашта. Након осветљавања атмосфере и радње у делу

жићевом раду, али све оне остају итекако бледе

Прво каже: „Божић пише страсно  и темпераментно

страну живота, не разведравајући свој текст ведрим пропланком

крван бестидно загледан у раздрљеност живота он

         
приказ књиге Курлани Мирка Божића, НИН, 30. новембар 1952.

Михајловића Михиза  

траг у савременој југословенској 

необичном ткању судбина и 

пример Михизовог приказа 

Десанке Максимовић о 

далматинских голети коју једнако 

њиховом животу 
и напретка 

испретураности Пржи сунце 
Динаре односе плахе 

се кристал леда 
не да их дићи у 
крви болести и 

здравих снажних, 
првобитно голо. Живот 

рађања, смрти, 
прељуба на окосници 

законима очинства и 
спутава људе да за 

разума.“145 

прича да не привуче и опчини 

тог истог Балкана коме све 

и радње у делу, Михајловић је 

итекако бледе наспрам похвала 

темпераментно осећајући боље 

ведрим пропланком лирике и 

живота он иде на снагу и на 

новембар 1952. 
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голотињу.“146А онда: „Цела је

илустративности, дескрипције

Михајловић да Божић не уме од

у човека не завршава његову

и да га човек „интересује у првом

акције.“148 

Ипак, неколико месеци касније

жанровски другачија те се у питању

пут помно пратећи писца од кога

не доноси ону исту снагу и сугестивност

која је била актуелна и тражена

претходног романа те ни не крије

штеди писца који га је претходно

тадашњем стању у књижевнос

 

„Оставимо хипокризију
названо `социјалистички
безбојну сатиру плитког
у коме `одговорни
мачем своје савести
врло конвенционалне
указати част и тиме
о њему, огледалом
у срцу крупних тема
 

Ништа боље није прошао ни

Неисплакани (1955). Нема више

још једна ставка, према Михајловићу

„Сазрео је, постао сигуран у
                                                
146 Исто дело. 
147 Исто дело. 
148 Исто дело. 
149 Борислав Михајловић, приказ књиге
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Цела је књига направљена од колебања и наизменичних

дескрипције, нарације и дубоког психолошког вира

Божић не уме од људи да прави јунаке романа и да након

авршава његову психолошку конструкцију, остаје неисказан

интересује у првом реду као елементарно створење у напрслинама

месеци касније, већ 1953. појављује се нова књига Мирка

угачија те се у питању Новеле. Михајловић не пропушта да

писца од кога је очекивао много. Нажалост, Божић својим

исту снагу и сугестивност атмосфере динарских Курлана

актуелна и тражена тих дана. Михајловић не може да

на те ни не крије своје разочарање поменутим новелама

претходно одушевио те је критика коју изриче

књижевности него самом писцу о коме је реч. 

Оставимо хипокризију онога што је двоструком погрешком
социјалистички реализам` конструктивну, пажљиву

безбојну сатиру плитког убода, периферну тематику и хепиенд
коме одговорни друг`, нови deus ex machina праведним

мачем своје савести решава ствари [...] обе његове сатире
нвенционалне и површне, да нашем времену треба

указати част и тиме што ће му бити гласно речени и горка
огледалом што не ублажава деформације, тамо негде
упних тема...“149 

није прошао ни следећи Божићев роман о коме Михајловић

Нема више оне полетне свежине којом је зачињен

према Михајловићу, бива промењена, писац ових редова

сигуран у свакој материји, исписан, вештини додао
         

приказ књиге Новеле Мирка Божића, НИН, 19. јун  1953. 

Михајловића Михиза  

колебања и наизменичних промена 

олошког вира.“ 147 Наглашава 

романа и да након дубоког засецања 

остаје неисказан и недоречен,али 

створење у напрслинама страсти и 

књига Мирка Божића, овај пут 

пропушта да се огласи и овај 

Нажалост Божић својим новим делом 

динарских Курлана већ једну прозу 

не може да се отме утиску 

поменутим новелама. Он помлао и 

критика коју изриче више упућена 

двоструком погрешком 
конструктивну пажљиву и 

тематику и хепиенд 
праведним 

његове сатире (су) 
времену треба 

речени и горка реч 
деформације тамо негде 

о коме Михајловић пише, 

је зачињен први роман али и 

писац ових редова више није исти. 

вештини додао рутину, рутини 
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критеријум.“150 Али овом роману

или филозофске мисли која би

у нацрт, коауторство, визију И

га издвојио од посматрача, зналца

Михајловић опет користи дело

се намећу као проблеми у тадашњој

да су у питању и Лалићев, Ћопићев

Божића који остају у домену завичајних

језика већ отворио поводом

Глушчевићев напад, али овде је

праве диференцијације стила појединих

бази појединих покрајинских

књижевног језика и тек над њим

једначине.“152 

 Приказ књиге Есеји

открива једну дубљу везаност

дивљењу. Михајловић сам наводи

били Сент Бев и Бјелински

последњи критичар, такође,

која је од књижевне критике правила

космополитском духу. Кад Михајловић

критику до новинарства, али д

и наша књижевност. [...] Али

амбијентиста, портретиста од

отворених очију за све видике

Михиза прилично сличног 

                                                
150 Борислав Михајловић, приказ књиге
151 Исто дело. 
152 Исто дело. 
153 Борислав Михајловић,  Есеји и фељтони
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Али овом роману недостаје много, посебно „вертикала

оја би га од сведочења о животу, од слике о животу

коауторство визију. И недостаје му један посебан пишчев поглед

посматрача, зналца, сведока, анализатора, сликара и творца

користи дело Мирка Божића, овај пут да проговори о стилу

проблеми у тадашњој савременој књижевности Југославије

Лалићев, Ћопићев, Калебов и Ћосићев језик, колико

остају у домену завичајних говора својих јунака. Михајловић

отворио поводом Лалићеве Свадбе на шта је уследио

напад али овде је он експлицитно изречен. „Ми нећемо успети

диференцијације стила појединих наших писаца све дотле док они

покрајинских говора, а не испну се сви заједно на

и тек над њим, изнад њега, почну да стварају своје

Есеји и фељтони о српским писцима Антуна

дубљу везаност за овог писца и критичара од оне засноване

Михајловић сам наводи у неколико наврата да су његови критичарски

Бјелински, односно Скерлић и Матош, можда понајвише

, познат по својој жанровској разбацаности

књижевне критике правила уметност, „новинар који је писао

Кад Михајловић напише реченице о Матошу

новинарства али до таквог новинарства каква би често добро

књижевност. [...] Али је зато био и као критичар аутентичан

портретиста од расе, имао је слуха за гласове крајњих скала

за све видике света.“153 – не можемо, а да не видимо

сличног „мокера прве врсте“.  Ипак, Михајловић није

         
приказ књиге Неисплакани Мирка Божића, НИН, 11. децембар

Есеји и фељтони о српским писцима, НИН, 26. октобар 1952.

Михајловића Михиза  

осебно вертикала једне уметничке 

слике о животу, преобратила 

пишчев поглед на свет који би 

сликара и творца.“151   

проговори о стилу и језику који 

књижевности Југославије, наглашавајући 

језик колико и језик Мирка 

јунака Михајловић је ово питање 

је уследио онај помињани 

Ми нећемо успети да дођемо до 

дотле док они буду стварали на 

заједно на платформу једног 

стварају своје сопствене стилске 

Антуна Густава Матоша 

оне засноване на поштовању и 

су његови критичарски узори 

можда понајвише баш овај 

разбацаности, реткој ерудицији 

који је писао литературу“  и по 

о Матошу: „Довео је нашу 

би често добро било да је  била 

критичар аутентичан  писац, сјајан 

гласове крајњих скала, неуклупчан, 

да не видимо у одразу и самог 

Михајловић није само то, кад 

децембар  1955. 

октобар 1952. 
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говори о Матошевим парадоксима

опет говори о себи јер се у

различите књижевне визије 

 

„Два непријатеља
`литерарну душу
ја данас, а био увелик
брзим, јаким посл
много посла, сигуран
са високонапонском
Други је умро старији
детета. Кривудава
идеја, дотицао се
несигурнији, клецав
људима који истовремено
 

Док је Скерлић био позитивиста

савремену али и књижевну прошлост

критиковао младе песнике, други

животом и некаријером и расутом

расипношћу својих реченица

цинизма. Схватао је све што живо

леден. Огорчени националиста

себи.“156 

Занимљива је чињеница да Михајловић

њему. У своју књигу Портрети

                                                
154 Исто дело: „Био је Европејац
антиреалиста, импресиониста, романтичар
идеалиста, сензибилиста, позитивиста
космополит, барокан, антиутилитариста
антидемократа, родољуб, бодлеријанац
155 Борислав Михајловић, Књиже
СКЗ, Београд, 1971, стр. 15. 
156 Исто дело, стр. 15-16. 
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Матошевим парадоксима и супротностима које је носио кроз

јер се у његовом књижевном развоју сукобљавају

књижевне визије – скерлићевска и матошевска. 

непријатеља воде непрестану нерешену битку о
литерарну душу`. Један је умро тек нешто старији но што

данас а био увелико готов и као личност и као дело. Својим
брзим јаким посленичким рукама посвршавао је ог
много посла, сигуран у своје сигурности, са вером у задатке

високонапонском енергијом човека једног видика.  
Други је умро старији, а до краја живота сачувао је нешто
детета Кривудава живота, лабилних иако не увек и лабавих

дотицао се свега и свачега, гласнији увек онда када
несигурнији, клецав од сусталости, како то увек бива
људима који истовремено на много страна хоће да пођу.“

позитивиста и позитиван дух, од оних који диригују

књижевну прошлост, грубо одређивао вредности, уводио

песнике, други је „често од тренутка и увек од

каријером и расутом ниском својих боемских дана и  блештавом

својих реченица. Стил му је од искре, од духа, од бенгалске

што живо човек схватити може кад је хтео, када

ационалиста кадикад, био је то увек са нечим космополитским

чињеница да Михајловић након ова два текста о Матошу

Портрети (1988) унео је поменути текст Есеји и фељтони

         
је Европејац по култури, националиста по опредељењу

импресиониста романтичар, индивидуалиста, конзервативац, традиционалиста
сензибилиста позитивиста, скептик, католик, нтиклериканац, релативиста

антиутилитариста, оптимиста, песимиста, парнасовац
бодлеријанац, субјективиста, и све то у исти мах и све то једно
Књижевни разговори, [Одговор на анкетно питање о књижевним

Михајловића Михиза  

је носио кроз живот,154 Михиз 

развоју сукобљавају две потпуно 

нерешену битку о моју 
старији но што сам 

као дело. Својим 
посвршавао је огромно 

вером у задатке, 

је нешто од 
увек и лабавих 

увек онда када је 
то увек бива са 

хоће да пођу.“155 

оних који диригују, протресао 

вредности, уводио, али и оштро 

и увек од импровизације; и 

дана и  блештавом, луксузном 

духа од бенгалске ватре и од 

кад је хтео, када би бивао љут, 

са нечим космополитским у 

о Матошу, више није писао о 

Есеји и фељтони о српским 

опредељењу, артиста, еклектичар, 
конзервативац традиционалиста, модерниста, 

канац релативиста, регионалиста, 
парнасовац, имагинациониста, 

и све то једно против другог.“  
питање о књижевним утицајима], 
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писцима као једну од битних личности

Матош добрим делом припада

 Књига у којој има много

који су остали да стоје. У потпуности

који су замерили Михизу зашто

занесен поезијом Оскара Давича

човек проговара језиком поезије

доноси Давичова збирка песама

грозд страсти и раскошних форми

Станице путовања животног и

песник и његова песма потпуно

песник није хомоген већ подељена

стоје једна према другој: човек

усмерен, и човек јединка везан

срдачности, љубави, жртве.“

крварио не преостаје ништа друго

бол на мртвој стражи успомена

сврха постојања без које је обезвређено

слагање са јачима једино што

слободи нужни затвори?“160

пружају руке и опомињу, али и

изникне нови лук живота, само

кога је крварио, у чијој тамници

једне земље изговорено испуцаним

Поезија Оскара Давича је оставила

како изгледа када је он инспирисан

                                                
157 Борислав Михајловић, Оскар Давичо
158 Исто дело. 
159 Исто дело. 
160 Исто дело. 
161 Исто дело. 
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од битних личности српске књижевне традиције за коју

делом припада.  

којој има много, каже Борислав Михајловић. Књига стрељаних

У потпуности се слажемо са једним од књижевних

Михизу зашто овог есеја нема у књизи Од истод

Оскара Давича, Михајловић  у есеју под називом Оскар

језиком поезије вешто сублимирајући необичне поетске

збирка песама. „Прво неочекивана увертира нових дисхармонија

раскошних форми, после епика у емоцији усијања и

животног и песничког.“157 Већ смо до сада видели да

песма потпуно неодвојиви једно од другог, а у овом

хомоген већ подељена личност која једнако страда на обе стране

другој: човек друштва, сам самцит пред собом, го, исконски

јединка везан ланцима друштва које разбија замењујући

љубави жртве.“158 Михизовом песнику који мора певати

преостаје ништа друго јер „далеко је љубав, далеко је машта

стражи успомена.“159 А он мора да се бори, због тога је

без које је обезвређено и бесмислено све, мора се

једино што човек још може; не уништава ли једна нужна
160  И онда имамо песму у којој мртви стоје

опомињу, али и јуришају са живим јер само тако, из крви

живота, само тако може свет да се продужи. А коме је

чијој тамници је лежао, чије име је изговарао? „Остало

изговорено испуцаним, изубијаним уснама од удараца и увреда

Давича је оставила огроман утицај на Борислава Михајловића

инспирисан да пише о некоме, с тим у вези и

         
Оскар Давичо: Човеков човек, НИН, 01. јануар 1954. 

Михајловића Михиза  

традиције за коју је сматрао да јој 

Књига стрељаних стихова 

једним од књижевних критичара 

истод читаоца. Потпуно 

Оскар Давичо: Човеков 

необичне поетске тонове које 

увертира нових дисхармонија, онда 

усијања и на карају синтеза. 

сада видели да су за Михајловића 

другог а у овом случају ни сам 

страда на обе стране. „Две ивице 

собом го, исконски, брутално 

разбија замењујући их линијама 

мора певати јер би још јаче 

далеко је машта, близу је само тај 

због тога је створен, то му је 

све мора се проверити „је ли 

уништава ли једна нужна лаж; јесу ли 

мртви стоје у одбрани живих, 

тако из крви и смрти може да 

продужи А коме је Давичо певао, за 

изговарао Остало је да стоји име 

удараца и увреда.“161  

Борислава Михајловића, а знамо 

тим у вези и остаје оно наше 
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чуђење зашто овог есеја нема

Портрете. Давичо ће још након

текста, један је у антологији

песника – Оскар Давичо и Жарко

Међутим 1954. године Танасије

Борислав Михајловић врло оштро

фалсификат Танасија Младеновића

Човеков човек има стихова који

Информбироа и реакција на њу

толико гласно да се потпуно идентификује

и ових стихова, често емотивно

спекулативних разлога, замагљених

лево и десно од главног предмета

поглед на свет. То је прелазак

бесмислице и анархистичког беса

одбрану стихова који су га толико

ослобађање од једне заблуде

полемише са имагинарним непријатељем

да тако вулгаризује Давичову

Давичов стих, лајтмотив ове поеме

мртве јунаке ове Револуције

верујем да је посреди обично

подлост.“163 Михајловић у овом

какве идеологије већ искључиво

 

 Док је Давичо, урбани

барокан, необуздан, разигран

                                                
162Танасије Младеновић, Откровења
163Борислав Михајловић, Незнање
фебруар 1954, стр. 6. 
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овог есеја нема ни у једној његовој каснијој књизи

ће још након ове 1954. године бити помињан у још два

нтологији Српских песника између два рата (1957)

вичо и Жарко Васиљевић.  

године Танасије Младеновић пише приказ Давичове збирке

Михајловић врло оштро реагује  већ 18. фебруара 1954. текстом

Младеновића. Танасије Младеновић указује да у

стихова који упућују на непријатељско виђење ситуације

реакција на њу), али да је још чудније што је у тој ситуацији

се потпуно идентификује са непријатељским погледима

често емотивно подигнутих до правих кристализација

разлога замагљених разним апстрактним комбинацијама

главног предмета, говори једна посувраћена савест и један

је прелазак песника Давича на другу обалу: у царство

анархистичког беса.“162 Борислав Михајловић није одолео

који су га толико одушевили. Према Михајловићу, кључ

једне заблуде и рушење непосотојећег споменика а

имагинарним непријатељем, исказује снагу песникове борбе

гаризује Давичову евокацију мртвих партизана и велики

лајтмотив ове поеме, упућен онима који су покушали да потцене

Револуције говорећи им `мртве ти не могу дати` [...] 

среди обично неразумевање, да не бих морао да мислим

Михајловић у овом случају не устаје нити у одбрану револуције

већ искључиво у одбрану великог Давичовог стиха. 

урбани песник, увек спреман да пође за правом

разигран и несталожен, уличног језика, друг буне

         
Откровења Оскара Давича, Књижевне новине, Београд, 11. фебруар
Незнање или фалсификат Танасија Младеновића, Књижевне

Михајловића Михиза  

каснијој књизи, укључујући и 

помињан у још два Михајловићева 

1957) и у тексту Два 

Давичове збирке песама на који 

текстом Незнање или 

указује да у Давичовој збирци 

виђење ситуације (Резолуција 

у тој ситуацији песниково Ја 

погледима. „Из ових редова 

правих кристализација, често, из 

комбинацијама и екскурзијама 

ћена савест и један посувраћени 

обалу у царство анархистичке 

није одолео а да не устане у 

Михајловићу, кључ ове поеме јесте 

споменика, а то што Давичо 

песникове борбе. „Како је могао 

партизана и велики, заиста велики 

покушали да потцене и попљују 

могу дати` [...] Радије хоћу да 

морао да мислим да је велика 

одбрану револуције, нити било 

 

пође за правом асоцијацијом, 

друг буне и тамница, Жарко 

Београд, 11. фебруар 1954, стр. 6. 
Књижевне новине, Београд, 18. 
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Васиљевић је са друге стране

међу песницима.164 Жарко Васиљевић

Михајловић у есеју о Жарку

позивање на мишљење, овај пут

такође, писали о  Васиљевићу

Младена Лесковца сматра најбољим

Михајловић не пише о Васиљевићу

 

„Како се могло десити
из својих младих
песника или његово
био млад, пронађе
успео да од историцизма
непоетског баласта
прозаичног тренутка
распричаности саставити
био више од тога
пре Жака Преве

 

Михиз и овде прави благи осврт

пажње посвећује намери да

сазвежђе српске књижевности

Петровића, на јужном небу где

Маssuка, на рубу свести бледе

овог песника и Михајловић, пре

 

                                                
164 Борислав Михајловић, Два песника
165 О Васиљевићу песнику Михајловић
такође, уносећи је целу у овај есеј Михајловић
позорише, која је непосредно утицала
166 Борислав Михајловић, Пред делом
259-260. 
167 Исто дело, стр. 261. 
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друге стране сентименталан, згађен од живота, меланхоличан

Жарко Васиљевић је за Михајловића увек имао птичију

рку Васиљевићу ради једну необичну ствар

овај пут и конкретно цитирање књижевних критичара

Васиљевићу. Наводио је речи Зорана Мишића и Милоша

Лесковца сматра најбољим познаваоцм дела, али и личности

пише о Васиљевићу песнику165 већ стоји зачуђен над његовом

Како се могло десити да један слабачак незанимљив песник
ладих збирки (које иначе, увек, непогрешиво најаве

песника или његово одсуство), одједном, када већ више
млад пронађе себе и своју непоновљиву реч? Како је

успео да од историцизма, тог невољног и, рецимо
непоетског баласта наше поезије, од ситне интриге, од малог
прозаичног тренутка, од развучене и разливене
распричаности, саставити тако драгоцен мозаик нарави, који

више од тога, мозаик поезије? Откуд код нас тај Превер
Жака Превера?“166 

прави благи осврт на војвођанско у поезији Жарка Васиљевића

намери да овог, за живота скрајнутог, песника уврсти

књижевности  где је „негде у центру двоглави спрег Црњанског

јужном небу где је топло, где се много не мисли, Десанка

бледе маглине надреалисте.“167 Дао је свој допринос

Михајловић, пре свега, уврстивши његове песме у своју антологи

         
Два песника, НИН, 12. фебруар 1956. 

песнику Михајловић пише кратку скицу у антологији Српски песници
у овај есеј. Михајловић пише о детињству Жарка Васиљевића

непосредно утицала и на његову поезију.  
делом Жарка Васиљевића, Књижевни разговори, 

Михајловића Михиза  

живота, меланхоличан, арлекин 

птичију перспективу.  

необичну ствар за њега, а то је 

књижевних критичара који су, 

Мишића и Милоша Бандића, док 

али и личности уметника. 

зачуђен над његовом поезијом. 

незанимљив песник 
непогрешиво најаве 
када већ више није 

реч Како је то 
и рецимо реч, 

интриге од малог 
и разливене 

мозаик нарави, који је 
нас тај Превер 

Жарка Васиљевића, али више 

песника уврсти у пространо 

двоглави спрег Црњанског и Растка 

мисли, Десанка Максимовић, 

Дао је свој допринос незабораву  

песме у своју антологију.  

Српски песници између два рата, 
Васиљевића и његовој везаности за 

разговори, СКЗ, Београд, 1971, стр. 
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 Михајловићево занимање

збирке песма Земља (1954) и

пише есеј Тражим боју за своје

одмах запамтио по хендикепу

није преварио, а доказ за то је и

Збирка песама доноси један

Михајловић није имао проблема

га са познатим имењаком, посебно

да Бранко В. Радичевић пише

књижевности. „Од првог до по

одговарајућој дескрипцији стања

за земљу која је црна и јака за

замерки овим песмама јер 

разиграна, а осећања нису издиференцирана

јасно срезаном у један чврст блок

   Есеј о роману Бела жена

збирке песама Земља и романа

понесе сав онај талог, мамурлук

да приме у свој сунчани круг

је роман немоћи и болести.“

чисто и невино, нешто од чедности

поставља питање како је Радичевић

је потпуно право на то. Како је

 

„Свет иза затворених
је прождире а не
фантазмагоричан

                                                
168 Борислав Михајловић, Тражим боју
169 Исто дело. 
170 Борислав Михајловић, Бела жена
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Михајловићево занимање за дела Бранка В. Радичевића почело

(1954) и наставиће се писањем о роману Бела жена

боју за своје небо у коме се сећа првих сусрета са Радичевићем

хендикепу имена и помислио да ће од њега бити песник

доказ за то је и збирка коју Радичевић објављује неколико

н јасно омеђен свет са обиљем путености и

облема да их нагласи, вреднује и афирмише. Напротив

имењаком, посебно касније у есеју о роману Бела жена

Радичевић пише најпутенију љубавну лирику у тадашњој

првог до последњег стиха ове збирке, без приче и без

дескрипцији стања и расположења испричана је љубав за

црна и јака, за жену која је гола и која је љубав.“168

 је доживљај сведен на свега неколико елемента

осећања нису издиференцирана, али то му не смета да прогласи

један чврст блок где нема пукотина у једном продубљеном

Бела жена Бранка В. Радичевића прво доноси поређење

и романа Бела жена са закључком „да је овај роман

талог мамурлук, сиви траг истрошености који стихови Земље

сунчани круг. `Земља` је била збирка песама снаге и здравља

болести.“170 Али ипак, Михајловић у овом роману

нешто од чедности тамо где блуд бије са свих страница

како је Радичевић могао назвати белом женом жену црне

на то Како је један овакав роман о жени могао написати

Свет иза затворених врата, усамљена жена са пламеном
ждире а не гаси се, свет који није фантастичан али јесте

оричан, халуцинантан, болестан. Свеједно је

         
Тражим боју за своје небо, НИН, 28. март 1954. 

Бела жена Бранка В. Радичевића, НИН, 26. јун 1955.  

Михајловића Михиза  

почело је објављивањем 

Бела жена (1955). Михиз 

сусрета са Радичевићем, којег је 

њега бити песник, наравно да се 

објављује неколико година касније. 

путености и ласцивности за које 

афирмише. Напротив, поредећи 

Бела жена  Михиз наглашава 

лирику у тадашњој југословенској 

приче и без анегдоте, у једној 

је љубав за земљу и за жену, 
168 Михајловић има и 

елемента, мисао није 

смета да прогласи ову књигу 

једном продубљеном свету.169 

прво доноси поређење претходне 

да је овај роман имао да у себи 

који стихови `Земље` нису хтели 

песама снаге и здравља, `Бела жена` 

овом роману види нешто тако 

са свих страница, па затим 

женом жену црне душе. А имао 

могао написати мушкарац? 

са пламеном који 
али јесте 

Свеједно је где 
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живи та Ивана иако
нас. [...] Ко зна
провинциске (!) 
гледала распусни
распуштенице да
свих порока.“171

 
Међутим, није социолошко-

у овом роману, него онај пакао

горак безизлазан“. У роману

девојчица са успоменом на оца

буде љубав и сламка спаса.  

„Тај провинциски
која то није у комерционалном
пете до врха косе
једину захукталу
црвених проклетих
свакако чека свеједно
је – а то је на
људско створење
 

 
Карло Остојић, коментаришући

акценат ставља баш на овај есеј

Михајловић сажето и сликовито

су сви сагласни у овој књизи

метасензуалног објашњења судбине

                                                
171 Исто дело. 
172 Исто дело.  
173 Карло Остојић, Борислав Михајловић
додаје, стр. 1085-1086: „Нешто смиренији
Борислав Михајловић је и овог пута
забавни и онај озбиљни. Задржаћу
сасвим ноншалантно, да не кажем узгред
и њену површинску конфигурацију
и живота, истакао оно што је била само
стилу и техници, и констатовао општи
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та Ивана, иако ју је писац сместио ту негде у време
Ко зна каквим би путевима кренуо тај живот

провинциске (!) девојчице да није кроз кључаоницу годинама
гледала распусни и некако ружно прљави живот своје мајке
распуштенице, да није тако рано сусрео њене детиње очи

171 

-васпитни модел оно што је Михајловић сматрао

него онај пакао од живота у коме је главна јунакиња живела

У роману је дата слика жене која је блудница

успоменом на оца благих руку, са љубавником који није

 

провинциски (!) монструм, та мала Салома, та блудница
то није у комерционалном (!) смислу али јесте кожом

врха косе, та мајка немајка, тај торзо сведен на једну
једину захукталу осовину живота док траје између својих
црвених проклетих ноћи и недокрајченог самоубиства, које
свакако чека свеједно да ли страшћу или отровом, у исти

а то је највећи подвиг овог романа – једно несрећно
људско створење, истинито, топло и тужно.“172 

коментаришући Михајловићеву књигу Од истог

баш на овај есеј који је у њој годину дана касније штампан

то и сликовито објашњава саму срж књиге те поред путености

овој књизи, он извлачи још један адут, а то је „могућност

објашњења судбине Радичевићеве јунакиње.“173 Бранко

         

Борислав Михајловић: Од истог читаоца, Дело, 1957, стр. 1084 
Нешто смиренији у тону, али још увек у границама свог песничког
и овог пута репрезентовао са подједнаким успехом оба вида
Задржаћу се на озбиљном, иако га је тешко раздвојити од
е кажем `узгред` , обележио најдубљи захват у овој књизи Михајловић

конфигурацију. Регистровао је њене основне координате у широкој
што је била само интенција и шта реализација Радичевићева, пружио

констатовао општи значај романа.“  

Михајловића Михиза  

негде у време иза 
кренуо тај живот 

кључаоницу годинама 
живот своје мајке 

детиње очи цар 

Михајловић сматрао најврединјим 

јунакиња живела, „пакао тежак, 

блудница, а остала је жена, 

љубавником који није имао снаге да јој 

Салома та блудница 
јесте кожом од 
сведен на једну 
између својих 

, које је 
отровом у исти мах 

једно несрећно 

истог читаоца, посебан 

касније штампан, где каже да 

књиге те поред путености са којом 

а то је „могућност извесног 

Бранко В. Радичевић је 

стр. 1084 -1085. Остојић, такође, 
вог песничког темперамента, 

успехом оба вида своје критике: и онај 
раздвојити од оног првог. Пошто је 

овој књизи, Михајловић је одредио 
координате у широкој области литературе 

ћева, пружио  ближе податке о 
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био још један у низу писаца којем

руку и ословио га са поштовањем

 

 До сада смо већ помињали

постали и остали његови, уско

Један од тих писаца је, свакако

неправедно заборављен. Једна

се не слаже са Михајловићевом

традицији, Дис нема претходника

то није спречило нашег критичара

онострана, више са оне стране

зачетником српске модерне

Блока174, иако, вероватно, никад

ни своје прве речи Дис је већ

открива тамни, сеновити, подземни

песник који „је у дамарима носио

дотада мерена реч у српској

Утопљене душе, али је тада загрмео

којој је био оштар нож заклао

тада већ био глув за нове звукове

највећу неправду нанео је, заправо

од свог учитеља, како га је сам

нема небо, а када се размине

изађе на усамљене пропланке ведрине

                                                
174 Борислав Михајловић, Са раном
175 Исто дело, стр. 12. 
176 Борислав Михајловић, Владислав
је првобитно написан као предговор
Београд, 1956.  
177 Исто дело, стр. 70. 
178 Борислав Михајловић, Са раном
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исаца којем је Борислав Михајловић пружио своју

са поштовањем које завређују само прави писци. 

смо већ помињали писце и песнике Михајловићеве предилекције

уско везани за његов критичарски рад и књижевни

свакако, и Владислав Петковић Дис, за кога Михајловић

заборављен Једна чињеница је необична  у вези са овим песником

Михајловићевом поетиком, за коју смо, до сада, видели

нема претходника и Дис нема следбеника, дакле, нема га

нашег критичара да сагледа и вреднује његову поезију

са оне стране живота. Штавише, Михајловић га

српске модерне поезије, конгенијалним ехом Бодлера

вероватно, никад није ни чуо за њих. „И још надреализам

речи Дис је већ окренуо главу од дневне светлости поезије

сеновити, подземни сан о човеку и животу...“ 175 За Михајловића

дамарима носио једне танане теразије стиха, најосетљивије

у српској поезији.“  176 Године 1911. Дис објављује

али је тада загрмео громовник Скерлић и сигурном, извежбаном

нож заклао књигу стихова.177 Према Михајловићу

за нове звукове и оптуживши Диса да пише де

, заправо, самоме себи.178 Даље је гледао Борислав

како га је сам понекад називао, па је непогрешиво осетио

се размине у ретким тренуцима, Дис проговори заљубљено

пропланке ведрине који нису, али нису ни могли, трајати

         
Са раном рођења која се не лечи, НИН, 01. мај 1955, стр. 12.

Владислав Петковић Дис, Од истог читаоца, Нолит, Београд
као предговор за књигу песама Владислава Петковића Диса

Са раном рођења која се не лечи, НИН, 01. мај 1955, стр. 12.

Михајловића Михиза  

пружио своју јаку критичарску 

Михајловићеве предилекције који су 

рад и књижевни сензибилитет. 

за кога Михајловић каже да је 

са овим песником, а при том 

сада видели да је укорењена у 

дакле нема га у традицији, али 

његову поезију која астрална и 

Михајловић га отворено назива 

ехом Бодлера и антиципатором 

надреализам није проговорио  

светлости поезије и почео да 

За Михајловића је он био 

стиха најосетљивије којима је 

Дис објављује збирку песама 

сигурном, извежбаном руком у 

Михајловићу, Јован Скерлић је 

да пише дегенеричне стихове, 

гледао Борислав Михајловић 

непогрешиво осетио да Дисова тама 

заљубљено и меко те 

могли, трајати дуго.  

стр. 12. 

Београд, 1956, стр. 67. Текст 
Петковића Диса у издању Нолит-а, 

стр. 12. 
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„Брзо би се замутило
воли, на свој
ретроспективне
црнином сећање
љубавних песама
`Можда спава
љубавне поезије
`Туга и опомена
Дисовим љубавним
као старо посукнуло
врло сродно са
Блока.“179 
 

Није Дис био песник љубавне

сећањима, у смрти. „И Дис је

сећања, она права из живота и

ту где су се живот и смрт стопили

чудимо када критичар Гаврило

се дају само најодабранијима а

као и песма и да је он најбоље

књиге Од истог читаоца.181

За Борислава Михајловића, Владислав

предавши свој живот великој борби

недоук који је заокренуо путеве

 

 За Михајловића, збирка

на југословенској књижевној

фигура у књижевности.  Ипак

                                                
179 Борислав Михајловић, Владислав
180 Исто дело, стр. 77. 
181 Гаврило Вучковић, Борислав Михајловић
182 Борислав Михајловић, Владислав
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е замутило небо. Дис је и волео, и једино могао
на свој тужан начин. Све његове идиле

ретроспективне, негде у прошлости, да би јаче обрубиле
црнином сећање. Тај тужни заљубљени Дис писац је неколико
љубавних песама првога реда, и оне ванредне тужбалице
Можда спава` која иде право у магистралне песме наше

љубавне поезије, у онај племенити ред у који спада Бранкова
Туга и опомена` и Костићева `Санта Марија`. [...] У

Дисовим љубавним  песмама ретким као бисер и замућеним
старо посукнуло огледало [...] има нешто  врло блиско

сродно са `Стиховима о прекрасној дами` Александра

песник љубавне поезије, осим ако љубав станује са оне

И Дис је сва, до темена, до задњег превоја свога

из живота и она пре рођења, она далека и она блиска

живот и смрт стопили у неразлучиви амалгам јединства

ритичар Гаврило Вучковић каже да Михајловић за Диса има

најодабранијима, а да есеј о њему живи једним посебно узбудљивим

је он најбоље што је Михајловић сабрао у део под називом
181  

Михајловића, Владислав Петковић Дис је умро смрћу достојном

живот великој борби таласа. Али, „опет је то био још један

окренуо путеве наше поезије.“182  

Михајловића збирка прозе Пред зору, Ивана Дончевића не доноси

књижевној сцени, а сам Дончевић није преломни писац

књижевности Ипак, неке квалитетне особине му признаје, а

         
Владислав Петковић Дис, Од истог читаоца, Нолит, Београд

Борислав Михајловић: Од истог читаоца, НИН, 24. март 1957, стр
Владислав Петковић Дис, Од истог читаоца, Нолит, Београд

Михајловића Михиза  

једино могао да 
његове идиле су 

обрубиле 
писац је неколико 

ванредне тужбалице 
магистралне песме наше 

спада Бранкова 
[...] У тим 

бисер и замућеним 
нешто врло блиско, 

Александра 

станује са оне стране живота, у 

превоја свога стиха утонуо у 

она блиска. Ту је прави Дис, 

амалгам јединства.“180 И онда се не 

Михајловић за Диса има признања која 

посебно узбудљивим животом 

у део под називом Дани своје 

умро смрћу достојном песника, 

био још један самоук и један 

не доноси ништа ново 

преломни писац нити велика 

признаје, а то су мале кратке 

Београд, 1956, стр. 75.  

март 1957, стр. 9. 
Београд, 1956, стр. 83. 
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приче из рата које имају чар непосредног

који Михајловић изводи на крају

раван и коректан.183 

 

 Посебно топао Михизов

Одушевљен и затечен рафинираном

Маринковићем и осталим младим

књижевност која ће остати упамћена

Маринковић уводи читаоца у свој

свега читалац, и он то често

истинским призорима које среће

тренуци једног заустављеног

крикова. Свет уметности, крупних

бесловесног, заноса у свету где

над стварним стубовима живота

допола ухода, отпола итраживач

да је Маринковић, пре свега

Негација митоманије  у прози

Достојевског „И Маринковића

могућности да помоћу њих разбије

Михајловић истиче да је у

поступка и дилема. Посебно га

живота и смрти, а то су, иначе

Леовац у већ поменутом есеју

чудимо и останемо запањени том

                                                
183 Борислав Михајловић, приказ књиге
184 Борислав Михајловић, приказ књиге
185 Славко Леовац, Мит и поезија, Негациј
1962, стр. 91. 
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имају чар непосредног аутентичног записа. Међут

изводи на крају јесте да је Дончевић ароматичан ретко

топао Михизов дочек је имала збирка новела Руке 

затечен рафинираном прозом овог загребачког писца Михиз

осталим младим писцима расте и стасава једна нова

ће остати упамћена као нагла полифона ренесанса.  

читаоца у свој свет вешто и без упозорења и наш критичар

он то често и наглашава, остаје затечен, уплашен

призорима које среће у овој збирци. „Чега ли ту нема под њим

заустављеног света. Свет своје поезије без метафора

уметности, крупних судара маште и реалности, тихих

заноса у свету где руке имају своје распре, осећања и љубави

стубовима живота и смрти.“184 Пола је живот, пола имагинација

отпола итраживач људских судбина. Да Михајловић није једини

пре свега, сликар људи и друштва говори и есеј

у прози Ранка Маринковића. Леовац каже да

аринковића пренствено интересују људи као драмски

помоћу њих разбије круте системе апстракције и координата

истиче да је у причи Загрљај кључ читавог Маринковићевог

Посебно га фасцинира прича Анђео, која доноси сву

иначе, две Маринковићеве сталне и најважније

поменутом есеју. Смрт увек на крају одигра последњи потез

запањени том игром.  

         
приказ књиге Пред зору, Ивана Дончевића, НИН, 31. јануар
приказ књиге Руке, Ранка Маринковића, НИН, 07. фебруар
поезија, Негација митоманије у прози Ранка Маринковића

Михајловића Михиза  

записа Међутим, општи закључак 

ретко, а онда најчешће 

Руке Ранка Маринковића.  

ог писца, Михиз пише да са 

стасава једна нова и узбудљива 

упозорења и наш критичар, који је пре 

затечен уплашен пред дубоким, 

нема под њим? Заустављени 

без метафора и своје драме без 

реалности тихих судара људског и 

осећања и љубави, све то никло 

пола имагинација, а сам писац 

Михајловић није једини који сматра 

говори и есеј Славка Леовца 

да попут Стендала и 

људи као драмски објекти, као 

апстракције и координата друштва.“185 

читавог Маринковићевог литераног 

која доноси сву укупност борбе 

најважније теме, како каже и 

последњи потез, али се ми увек 

јануар 1954. 
фебруар, 1954.  

Маринковића, Свејтлост, Сарајево, 
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„Где је нашао
животу, то не знам
цртеж, та велика
симболичним и
споменика, коме
коначишту  где
себе пре но што замине

 
Све те скице и цртеже је Михајловић

нову прозу и поетику. Маринковић

пронашао сасвим нову димензију

уметничку еманацију и пронашао

 

  За разлику од књиге

прилично позитиван и афимишући

истомишљеници, друге две књиге

судбину. Борислав Михајловић

критике Јосипа Видмара, као

критичари су се освртали баш

кад каже да је Видмарова критика

су његови текстови писани суво

евоцира писца, да га учини

Михајловићу смета у овој врсти

академска критика јесте, заправо

својим књижевним приказима

један од тих критичара који

„Расправљање и критичко расуђивање

мери, расуђивање и о самом себи

истичемо и хвалимо, и, скоро несвесно

                                                
186 Борислав Михајловић, приказ књиге
187 Исто дело. 
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је нашао `Анђела`, тај последњи ударац живота
животу то не знам, не могу да наслутим одакле тај класични
цртеж та велика мала прича са нечим судбинск
симболичним и суровим у малој особи клесара надгробних
споменика коме је живот поставио замку на последњем
коначишту  где живот застане да се још једном огледа

пре но што замине.“186 

цртеже је Михајловић јасно препознао осећајући да је дошло

поетику Маринковић је у сталном сликању свог јунака

нову димензију те је од тог материјала успео да начини

пронашао је начин да од сликара и сведока постане

разлику од књиге есеја Зорана Мишића Реч и време (1954), 

позитиван и афимишући приказ, иако Мишић и Михиз углавном

друге две књиге есеја и критика из 1954. године нису

Борислав Михајловић прилично негативно пише приказ

Видмара, као и Чланци из књижевности Вида Латковића

освртали баш на та два приказа сматрајући да Михајловић

а критика сува, озбиљна и озбиљно без шарма

суво, познатом реченицом, сиромашним језиком

га учини вибрантним и живим... Међутим, оно

смета у овој врсти критике, која се може окарактерисати

јесте заправо оно, што он никада не би написао или

приказима. Ако се осврнемо на текст Милоша И

критичара који је коментарисао ове Михајловићеве текстове

критичко расуђивање о једном критичару истовремено

и о самом себи: ако нам се нешто код другог критичара

хвалимо и скоро несвесно, прижељкујемо себи; не свиђа ли

         
приказ књиге Руке, Ранка Маринковића, НИН, 07. фебруар

Михајловића Михиза  

ударац живота и у 
одакле тај класични 

бинским, 
клесара надгробних 

на последњем 
једном огледа око 

и да је дошло време за неку 

сликању свог јунака малограђанина 

успео да начини једну ванредну 

а постане визионар.187 

(1954), која је добила 

Михиз углавном нису били 

године нису имале такву 

пише приказ књига Записи и 

Вида Латковића. Многи 

да Михајловић веома греши 

шарма, а за Латковића да 

сиромашним језиком, без жеље да 

Међутим, оно што Бориславу 

може окарактерисати као чисто 

написао или није написао у 

Милоша И. Бандића који је 

Михајловићеве текстове, када каже: 

критичару истовремено је, у извесној 

другог критичара свиђа, ми то 

не свиђа ли нам се нешто, то 

фебруар, 1954. 
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и кажемо, о томе пишемо, и

саме. Другим речима: идеална

Михајловић у критици књиге

наглашава тврдећи да га његова

академска укоченост и несавитљивост

Михајловићевим запажањем у

појединих дела, као и  укорењених

директно коси са Михајловићевим

уметничко дело на свој начин

приказу књиге Вида Латковића

књига мора платити и своје и

других и што неко мора позајмити

потпуно одсуство естетских судова

све сматра последицом покушаја

који се готово сви завршавају

дешавају у послератној литератури

јер овакви прикази, по њему не

 

  Година 1954. у „Нин

оценио различито, неке афирмишући

безвредне. У сваком том приказу

заобиђемо јер га је и сам критичар

певање, односно, потпуно одсуство

је објавио или супротно од тога

печат у свом делу. Михајловић

књижевности, о томе смо већ

                                                
188 Милош И. Бандић, приказ књиге
1957, стр.3; 
189 Борислав Михајловић,  приказ књиге
190 Исто дело. 
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пишемо, и – много штошта неповољног и лошег односи

речима идеална, савршена критика не постоји...“188

критици књиге Јосипа Видмара ради управо то, штавише

тврдећи да га његова критика не одушевљава, да му је

укоченост и несавитљивост. Ипак, оно што би се могло сматрати

запажањем у односу на ову књигу јесте истицање

као и укорењених, овешталих ставова који се понављају

Михајловићевим виђењем критике која мора бити и литература

на свој начин.  Скоро идентичан став Михиз износ

тковића, с тим да је овде био за нијансу оштрији

платити и своје и туђе грехе, „крива углавном зато што није

неко мора позајмити име и презиме за читаву поворку

естетских судова и анализа, окамењеност судова о делима

последицом покушаја „површног монтирања материјалистичких

сви завршавају или у социологији или у вулгаритацији

ератури. Михајловић и овде уредно брине о

по њему, не обогаћују исту. 

у Нину“ доноси читав један низ приказа књига које

неке афирмишући, а неке отворено коментари

ком том приказу предњачи један критеријум који

је и сам критичар изузетно често наглашавао, а то је

потпуно одсуство индивидуалности и личног печата писца

супротно од тога, снажна и индивидуална личност писца

Михајловић је сматрао да има много хорских гласова

томе смо већ писали, али је карактеристично и то

         
приказ књиге Од истог читаоца Борислава Михајловића, Књижевне

приказ књиге Чланци из књижевности др Вида Латковића

Михајловића Михиза  

и лошег односи се и на нас 
188 онда видимо да 

то штавише, он то јасно и 

одушевљава да му је страна извецна 

се могло сматрати вредним 

јесте истицање симплификација 

се понављају. Такав манир се 

мора бити и литература, дакле 

Михиз износи и у критичком 

нијансу оштрији па каже да ова 

зато што није друкчија од тих 

читаву поворку.“189 Замера му 

судова о делима и писцима, а 

материјалистичких критеријума 

у вулгаритацији...“190који се 

уредно брине о стању литературе 

приказа књига које је Михајловић 

коментаришући као лоше и 

критеријум који не можемо да 

наглашавао а то је такозвано хорско 

личног печата писца у делу које 

личност писца оставља дубок 

гласова у послератној 

карактеристично и то да Михиз није 

Књижевне новине, 17. март 

Латковића, НИН, 25. април, 1954.  
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пропуштао прилику да прикаже

песник – хориста, који додуше

новине“ , а заправо представља

(1951). Михајловић јасно изражава

садржини ништа свеже, ново

стварности, он истовремено на

Други такав приказ је добио роман

седам јасенова. Иако је Михајловић

о издавању првог македонс

добио похвале јер га Михајлови

Михаила Шолохова и пуним клишеа

 

„Пренесите радњу
отаџбине, одузмите
ноту једног сентименталниј
пола животне истине
широку и неконтролисану
драмску сценичност
префорсирану 
функционалну
колективизиране
многобројних епизода
`Село иза седам јасенова

 

Од романа, готово да није остало

приказе, али их је било. Чак и

крупних замерки попут Бихораца

вертикалне идеје сматрајући да

                                                
191Борислав Михајловић, Један песник
192Борислав Михајловић, приказ романа
стр. 9. 
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илику да прикаже и расветли и таква дела. Један такав

који додуше, није објављен у „Нину“ већ у часопису

представља приказ збирке поезије Владимира Черкез

о изражава свој став о вредности овакве поезије

свеже ново и своје, никакав свој лик или нијансу

истовремено, на несрећу, није донео ни свој песнички израз

добио роман македонског књижевника Славка Јаневског

Иако је Михајловић на почетку приказа показао да је одушевљ

македонског романа у београдској Просвети, роман

Михајловић сматра епигонским у односу на

и пуним клишеа.  

Пренесите радњу из степског села на јужну границу наше
отаџбине одузмите сочни хумор Шолохова и додајте суморну

једног сентименталнијег погледа на људе, одузмите
животне истине свакоме лику и догађају и додајте

широку и неконтролисану распричаност, одузмите строгу
драмску сценичност козачког писца и додајте невешту
префорсирану драматургију почетника, одузмите
функционалну композицију и праву оштрицу 

ктивизиране ледине и додајте ломљиву фабулу
многобројних епизода из једног македонског села и имаћете
Село иза седам јасенова`.“192 

да није остало ништа. Михајловић је ретко писао

било Чак и у оним делима која су дочекана са одушевљењем

Бихораца Ћамила Сијарића у којима Михиз

сматрајући да роман (чак и тако добар атмосфером и ликовима

         
Један песник – хориста, Књижевне новине, 01. март 1952, стр
приказ романа Село иза седам јасенова Славка Јаневског, НИН

Михајловића Михиза  

Један такав текст је и Један 

већ у часопису „Књижевне 

Владимира Черкеза Руже у олуји 

овакве поезије: „Не доносећи у 

или нијансу вида песничке 

песнички израз у форми.“191 

књижевника Славка Јаневског Село из 

показао да је одушевљен идејом 

роман као такав није 

односу на Узорану ледину 

јужну границу наше 
додајте суморну 

људе одузмите по 
догађају и додајте 

одузмите строгу 
додајте невешту, 

дузмите 
оштрицу радње 

ломљиву фабулу 
села и имаћете 

ретко писао овако негативне 

дочекана са одушевљењем, било је 

којима Михиз замера одсуство 

атмосфером и ликовима) не може 

март 1952, стр. 6. 
НИН, 16. октобар, 1955, 
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да почива само на документарној

замера лоше сликање града и

изузетно слабог литерарног квалитета

дубоку, својим печатом јесте личност

је то један исти писац, у једном

вукао свој роман по плићацима

 

 Међутим, ипак је Михајловић

приказа младих и неафирмисаних

пријатеља књижевности 

добродошлицом су дочекани

Младена Ољаче После поноћи

Ервина Шинка Оптимисти

камен (1954), као и већ поменути

Шегедина Мртво море (1953)

младих писаца и песника да је

Растовић и Драгомир Бојић

                                                
193 Борислав Михајловић, приказ књиге
194 Борислав Михајловић, приказ књиге
195 У овом приказу Михајловић отворено
светског рата, о којима се ћутало. „Зато
је било, а тако често не можемо да схватимо
07. март 1954, стр. 9). У раду је већ
злочинима, док ипак у Аутобиографији
Андрићем, питао Андрића како то да
почине таква злодела.  (Аутобиографија
196 У овом приказу, Михајловић апострофира
подлегао површном ентузијазму којим
задруга. ( НИН, 12. септембар 1954, 
197 У овом делу Михајловић истиче
логорима (тема изузетно честа тих година
дечак од четрнаест година, што ја са
стварност пронеће нешто исконске
једну трагедију о каквима смо често
индивидуално, онда када то више није
нас запрепасте, потресу, опустоше
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тарној и психолошкој страни живота.193 Новаку

сликање града и урбане средине, те је пола његовог романа

литерарног квалитета, док једина личност коју је осликао

печатом јесте личност Лиде Ткач. „ Остаће ми за увек(!) 

писац у једном истом роману заронио тако дубоко и у исти

по плићацима социолошких тема.“194 

је Михајловић у својим годинама „Нина“ , највише

неафирмисаних писаца и песника који су у њему проналазили

 како би то рекао Предраг Палавестра

су дочекани романи Војина Јелића Анђели лијепо

После поноћи (1954)196, Ивана Ивањија Човека нису

Оптимисти (1954), Вјекослава Калеба Дивота прашине

већ поменути роман Ћамила Сијарића Бихорци (1956) 

(1953). Борислав Михајловић је до те мере ишао

песника да је писао и књижевне приказе за песме које

Драгомир Бојић) никада нису објавили, већ је текстове

         
приказ књиге Бихорци Ћамила Сијарића, НИН, 22. јануар, 1956, 
приказ књиге Браћа и кумири, Новака Симића, НИН, 26. фебруар

Михајловић отворено похваљује Јелића јер проговара о злочинима
се ћутало. „Зато је написао једну врелу, потресну књигу о нечему
можемо да схватимо  како је то баш било и зашто је било тако

раду је већ речено да Михајловић није писао о Голом отоку
Аутобиографији – о другима оставља сведочанство да је

Андрића како то да су ти његови благи фратри, међу којима је одрастао
Аутобиографија I, стр. 113); 

Михајловић апострофира то да Ољача није устукнуо ни пред
ентузијазму којим је била обавијена идилична и званична прича

септембар 1954, стр. 9) 
Михајловић истиче, као изразиту вредност романа,  који говори

честа тих година), сликање личности дечака кроз чије очи видео
година што ја са жутим троуглом своје невине кривице ступио
нешто исконске младости кроз неутешне, језовите странице ове

каквима смо често слушали после овог рата, али које увек када
када то више није само цифра мртвих из логора смрти но појединачан

опустоше.“ ( НИН, 19. септембар 1954, стр. 9). 

Михајловића Михиза  

Новаку Симићу оштро 

његовог романа Браћа и кумири 

личност коју је осликао снажну и 

ми за увек(!) несхватљиво: како 

дубоко и у исти мах тако дуго 

највише дао позитивних 

су у њему проналазили правог 

Предраг Палавестра. Са топлом 

лијепо пјевају (1954)195, 

Човека нису убили (1954)197, 

вота прашине (1954) и Бијели 

(1956) те драма Петра 

те мере ишао у афирмацију 

за песме које песници (Милош 

је текстове њихових песама 

, 1956, стр. 9.  
26. фебруар 1956, стр. 9. 

проговара о злочинима за време Другог 
књигу о нечему што сви знамо  да 
је било тако како је било.“ (НИН, 
Голом отоку, али ни о усташким 

сведочанство да је у разговору са Ивом 
којима је одрастао, били у стању да 

стукнуо ни пред једним ауторитетом и  
званична прича о стварању сељачких 

који говори о концентрационим 
кроз чије очи видео те логоре. „ И тај 

кривице ступио у једну обешчовечену 
странице ове књиге, испричаће нам 

које увек када се са њима сударимо 
но појединачан живи живот, увек 
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пронашао на столу „Нинове

Тодоровић, Велимира Лукића

пророчки рекао да ће бити добар

објављени у „Нину“ већ у часописима

Дивље јато, Добриша Цесарић

„Нина“ који нису значајни за

Борислав Михајловић завршава

сасвим једно ново поглавље у

драма, али ниједног тренутка

само више није у улози дневног

Југославије, вредно коментаришући

афирмишућег или негативног

сопственој вертикали у књижевности

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
198 Борислав Михајловић, Два нова песника
Растовића, у издању Азурпринта из
199 Борислав Михајловић, Четири нова
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ове“ редакције.198 Следили су текстови о песништву

Велимира Лукића, Ирене Вркљан и Јована Христића, за кога

ће бити добар есејиста.199 Остао је још један мали б

већ у часописима Књижевне новине (Богдан Чиплић

Добриша Цесарић, књига препјева...), као и неколицина

ни за посебно коментарисање. Своје писање за

ловић завршава есејом о збирци приповедака Бранка

поглавље у својој дисперзији, бавећи се драматизацијама

ниједног тренутка не престаје да буде присутан на пољу књижевне

улози дневног арбитра и чувара литерарних вредност

вредно коментаришући све што се објави, а вредно је

негативног, већ се полако окреће писцима своје

у књижевности. 

         
Два нова песника, НИН, 15. мај, 1955, стр. 9. Као предговор за

Азурпринта из Сомбора, 2002. године штампан је баш овај Михајловићев
Четири нова гласа, НИН, 09. мај 1954, стр. 9. 

Михајловића Михиза  

текстови о песништву Гордане 

стића, за кога је Михајловић 

један мали број есеја који нису 

Богдан Чиплић, Бурно пролеће и 

неколицина текстова из самог 

Своје писање за часопис „Нин“ , 

приповедака Бранка Ћопића и отвара 

се драматизацијама и писањем 

на пољу књижевне критике, 

арних вредности послератне 

а вредно је коментара, било 

писцима своје предилекције и 

предговор за песме Милоша С. 
овај Михајловићев приказ. 
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3.5.1. Књижевни разговори

 

 Према Палавестриној

1970. на коју смо се већ позивал

светског рата почињу са 195.

једну деценију. Палавестра, такође

обнови послератне критике

претварали у принципијелна неслагања

касније Милан Богдановић Њихова

сукоба између традиционалног

превласт.200 Крајња тачка парадокса

преобраћање Марка Ристића

књижевности, преко његовог већ

до литерарне трансформације надреализма

који се борио против догме пос

књижевности. Ипак, велики број

попут Борислава Михајловића

који се преливао из политике у

„Нин“ 1952. доноси, у четири

Михиз износи своје виђење

различитости на којима она 

литератури, односно, да сви

Михајловић каже: „Ако литература

увек јесте, онда наша литература

ништа што је унисоно. Ми имамо

реалистичког правца, јер још

                                                
200 Предраг Палавестра,  Послератна
41-42. 
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овори 

Палавестриној исцрпној књизи Послератна српска књижевност

се већ позивали у раду, књижевне расправе о критици

почињу са 195. годином на страницама Књижевних новина

Палавестра, такође, сматра да су оне значајно допринеле

послератне критике. Први актери дискусије, који су касније

принципијелна неслагања, били су Велибор Глигорић, Ели

гдановић. Њихова полемика је имала елементе стварног

традиционалног и новог схватања уметности, али и понешто

Крајња тачка парадокса који су обележили ту исту деценију

Марка Ристића од предратног борца против сваке врсте

преко његовог већ евидентног дисбаланса у есеју Три мртва

трансформације надреализма из песничког у политички покрет

против догме постаје један од највећих догматичара у послератној

велики број књижевника и критичара није јасно

Михајловића, али далеко од тога да нису имали став о

из политике у књижевност и обрнуто.  

у четири наставка, текст под називом Књижевни

своје виђење тренутне ситуације у литератури

она почива. Сам се ограђујући да поједностављује

да сви реалисти нису само реалисти, па тако

Ако литература мора да буде и слика живота једног

наша литература још за дуго времена не може бити сложан

унисоно Ми имамо и још ћемо имати прворазредне књижевнике

правца јер још нису иживљени сви облици живота

         
Послератна српска књижевност 1945-1970., март , Просвета

Михајловића Михиза  

српска књижевност 1945-

расправе о критици после Другог 

Књижевних новина и трају готово 

значајно допринеле препороду и 

који су касније своје побуде  

Глигорић, Ели Финци и нешто 

елементе стварног естетичког 

уметности али и понешто од борбе за 

исту деценију јесте свакако 

сваке врсте утилитаризама у 

Три мртва песника (1954) 

политички покрет и тиме човек 

догматичара у послератној српској 

критичара није јасно заузимао страну 

став о текућем проблему 

Књижевни разговори где 

литератури апострофирајући 

поједностављује виђење стања у 

реалисти па тако ни модернисти  

живота једног народа, а она то 

може бити сложан, сагласан хор, 

прворазредне књижевнике историјско-

облици живота који рађају ту 

Просвета, Београд, 1972, стр. 
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књижевност, а паралелно са

модернизам који доноси брз живот

Илуструјући своје мишљење

Травничка хроника знатно мање

касније настали, а да то не

писаца стоји по страни сукоба

она не може априори да просуђује

изграђеног књижевног станов

средства политичко–цензорских

уместо инкриминисаних преступа

случају књижеван. Против њих

добронамеран књижевни поступак

критеријуму књижевне критике

успео да отвори врата југословенске

одмах постали велики, а неки

књижевности су отворене у то

традиционалног и модерног

књижевности у односу на страну

реферату на већ помињаном

југословенске књижевности нема

                                                
201 Борислав Михајловић, Књижевни
202 Исто дело. 
203 Занимљив је Крлежин коментар
кога му слика о модерној књижевности
тако кажем баладе, добио сам од Б
рећи(!) `пријатељски` добронамјеран
појас за спасавање у облику једне озбиљне
на рубу гроба или сенилије, човк топло
врсту интелектуално – морално –
које смо као у `позитивне идеале` вјеровали
година, отворимо ту опоруку  и да
сенилини..“ Овај запис је преузет из
2012, стр. 86. Међутим, оно што је
који је тада био генерални секретар
догађају, у коме изоставља цео коментар
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паралелно са тим имаћемо модернизам у широком

оноси брз живот града, културе  нарочито интелектуалне

мишљење чињеницом да су Андрићеви романи 

знатно мање модерни од романа Сеобе Милоша Црњанског

да то не значи да су мање добродошли, констатује

страни сукоба јер подела на модерно и класицистичко мора

априори да просуђује вредност једног уметничког дела. „ 

књижевног становишта довео је до тога да су се почела

цензорских притисака и сугестија у књижевности

аних преступа налази експеримент и добронамеран

Против њих се баш зато треба борити свом силином

књижевни поступак подлеже само једном суду – суду

књижевне критике.“202 Михајловић се одлучно држао става

врата југословенске књижевности младим писцима

велики а неки се изгубили у нетрајању. Границе за

отворене у то време и тада се јавља још један проблем

модерног гледања на литературу, а то је пр

односу на страну, посебно западну књижевност. Мирослав

помињаном Пленуму 1954. наглашава баш такво

књижевности нема.203 Михајловић о томе расправља већ

         
Књижевни разговори, НИН, 2. мај 1952.  

Крлежин коментар након Михајловићеве реакције на његово излагање
модерној књижевности код нас није ништа јаснија: „Јучер послије подне

добио сам од Б. Михајловића једну посебну лекцију. Добио сам
добронамјеран савјет. С ону страну обале добацио ми је последњи

облику једне озбиљне препоруке, да се не утопим. Нама свима који
сенилије човк топло препоруча, да би било  идеално да смо правовремено

– артистичке опоруке, у којој бисмо били фиксирали
позитивне идеале` вјеровали кад смо били млади, пак да данас, на крају

опоруку  и да прокоментаришемо себе саме, до кога смо заправо
је преузет из књиге Крлежа и Срби, Радована Поповића, Службени

оно што је још занимљивије јесте касније Крлежино обраћање
генерални секретар Савеза књижевника Југославије, шаљући му стенограм
изоставља цео коментар сматрајући га ирелевантним: „...Исто Вам

Михајловића Михиза  

у широком смислу те речи, 

интелектуалне традиције.“201 

романи На Дрини ћуприја и 

Милоша Црњанског иако су 

добродошли констатује да велики број 

класицистичко мора да постоји али 

уметничког дела. „ Недостатак једног 

су се почела употребљавати 

књижевности и тамо где се 

добронамеран покушај, у сваком 

свом силином свога уверења да 

суду, аргументима и 

држао става који је у то време 

младим писцима од којих су неки 

Границе за спољне утицаје у 

један проблем сличан сукобу 

то је проблем епигонства у 

књижевност Мирослав Крлежа у свом 

баш такво стање тврдећи да 

расправља већ 1953. гајећи сасвим 

његово излагање на Пленуму, након 
Јучер послије подне на крају наше да 

лекцију Добио сам од Б.М. један тако 
ми је последњи salva uomini или 

Нама свима, који смо, како се каже, 
смо правовремено написали неку 
фиксирали све оне своје идеале у 

данас на крају пута, послије педесет 
кога смо заправо степена постали 

Службени гласник, Београд, 
Крлежино обраћање Александру Вучу, 

шаљући му стенограм о поменутом 
Исто Вам тако скрећем пажњу, 
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супротно мишљење. Осврћући

књижевности са европском и

књижевност иде у корак са европском

постоји, али је он кроз стварање

 

„ Сваки период који
кад је то често
прозор у културу
онда ако није заменио
основне постулате
и садржајна открића
угао, нову област
реформатор је морао
окрене своје очи
у јаловом и узалудном
поступио тако никада
тле наше литературе
краткотрајне бесплодне
буквалне, нетранспоноване
 

Већ следеће године Борислав

књижевности види знатно другачијом

према њему, те године објављена

а литература сама проговори

књижевности лежала је маса других

ослобођених путева, прекорачених

књижевних дела, Михајловић

                                                                                
драги мој друже Вучо,  да сам из стенограма
она моја реплика била сугестивне
толико важна, не би јој требало дати
знају о чему се ради.“ (такође преузето
колики је публицитет добила полемика
књижевни кругови,  те праве разлоге
204 Борислав Михајловић, Књижевни
205 Борислав Михајловић, Одроњени
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мишљење Осврћући се у прошлост, спаја два брза века

европском и наглашава да већ у доба након Првог светског

корак са европском и светском. Ипак, признаје да проблем

кроз стварање добрих уметничких дела решен на јед

Сваки период који је заокретао путеве наше књижевности
је то често чинио средствима сагледаним кроз отворен

туру других народа, могао је то да постигне са
ако није заменио појмове средства и сврхе. Усвајајући

основне постулате једног новог правца, његова  методолошка
садржајна открића, нови слој људске психологије или нови

нову област књижевног интересовања, наш књижевни
реформатор је морао после тог првог, пресудног погледа
окрене своје очи својој земљи и свом друштву  да не би остао

јаловом и узалудном домену епигонства. Онај ко
поступио тако никада није зарио свој корен у гостопримљиво

наше литературе и никад а није доживео ништа више
краткотрајне бесплодне вегетације. Поломио се на баријери
буквалне нетранспоноване копије.“204 

године Борислав Михајловић пише текст Одроњени брегови

знатно другачијом и 1953. годину условно назива

године објављена велика дела, а то је био једини начин да

сама проговори. „Крај догме реализма као једино спасавајућег

лежала је маса других, друштвено чак и значајнијих, поруш

путева прекорачених баријера.“205 Појавом великог броја

Михајловић осети да је победа ипак била на страни

                                                                                
да сам из стенограма брисао читаву ону партију о Б. Михајловићу
сугестивне  нарави, мотовиране у оквиру дискусије ad hoc, а
требало дати публицитет пред круговима који нису били присутни

такође преузето из поменуте књиге Крлежа и Срби). Крлежа
добила полемика између њега и Борислава Михајловића, да
праве разлоге брисања ових речи из стенограма треба тражити
Књижевни разговори, НИН, 08. јун 1952. 
Одроњени брегови, НИН, 29. новембар 1953. 

Михајловића Михиза  

века трајања српске 

након Првог светског рата наша 

признаје да проблем епигонства 

решен на једноставан начин. 

књижевности, и 
сагледаним кроз отворен 

да постигне само 
сврхе Усвајајући 

његова методолошка 
психологије или нови 

наш књижевни 
пресудног погледа да 

да не би остао 
Онај ко није 

гостопримљиво 
шта више од 

се на баријери 

Одроњени брегови где ситуацију  

условно назива преломном јер су, 

једини начин да расправе заћуте, 

као једино спасавајућег израза 

значајнијих, порушених веровања, 

великог броја квалитетних 

била на страни оних трећих или, 

                                                                             
Б Михајловићу, јер сматрам да је 

дискусије ad hoc, а у тексту самом и није 
нису били присутни, пак можда и не 

Крлежа је итекако био свестан 
Михајловића, да су о њој брујали сви 

треба тражити негде друго. 
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пак, четвртих, који су остајали

нагласе слојевитост литературе

и неће постојати књижевни

књижевно формални  метод

буде социјалистичка или супротна

допушта ни такву врсту поделе

Драшко Ређеп, посмарајући дело

годинама понављало да је време

коегзистенције у литератури

политици; настојало је да буде

доиста модерна литература

тенденциозна и `ангажована

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
206 Исто дело. 
207 Љубиша Јеремић у предговору књизи
наглашава важност Михајловићевог
помиње, то је већ утврђено, суштински
сучељавају људи који су, још од раније
сукобима, међутим, занима политичка
над које се, без обзира на површински
то је важно уочити – књижевно еманциповано
208 Драшко Ређеп, Есејисти и критичари
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који су остајали изван сукоба или у најбољем случају

слојевитост литературе. Михајловић јасно каже: нема, не постоји

књижевни правац који је социјалистички сам по себи

метод који је a priori антисоцијалистички.206

ка или супротна њој, али слојевитост једног књижевног

врсту поделе. 207  

посмарајући дело и рад Борислава Михајловића у целини

понављало да је време литерарних школа и групација прошло

литератури баш онако као што је наишло и доба

настојало је да буде толерантно увек када је у питању писмена

литература, а никада када је у питању била сам

ангажована` фељтонистика што се огрће плаштом литера

         

предговору књизи Књижевни разговори, Брза и прегледна реч Борислава
Михајловићевог становишта из 1953, стр. XVI: „ Сукоби  и преображаји
утврђено суштински су политичког, идеолошког карактера У

су још од раније, на различите начине политички приврже
занима политичка догма као књижевна овешталост и јалов канон

на површински њихов предмет и смисао,  увек надвија авет политичког
евно еманциповано становиште.“ 
и критичари, МС, СКЗ, Нови Сад, Боеград, 1966, стр. 90.

Михајловића Михиза  

најбољем случају покушавали да 

не постоји, није постојао, 

сам по себи и не постоји 
206 Садржина може да 

једног књижевног дела не 

Михајловића у целини каже: „То перо је 

рошло; да је настало доба 

наишло и доба коегзистенције у 

питању писмена, инспирисана, 

питању била само добронамерна, 

плаштом литературе.“208 

прегледна реч Борислава Михајловића, 
Сукоби и преображаји које Михајловић 

карактера. У њима се, углавном 
привржени.  Михајловића у тим 

јалов канон. У смркнуте расправе, 
надвија авет политичког, он уноси – и 

стр. 90. 
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3.6. Миодраг Павловић и Васко

 

„Критику, поготово
онемогућује, а готово
њен суд бива, заправо
колико се тај
беспоговорних
следује доживљају
тачно, онда критика
свом логицистичком
људских вредности
релевантан само
дакле, укорењен
сагледивом колоплету
имагинативног
непоновљивом и
знања, уверења и
критика не може
никад досегнути
зашто нема објективних
како се критика
индивидуалан чин
скромних могућности

„Можда, негде
занемаривој вероватноћи
њен стих, који
индивидуално виђење
читаве традицијске

                                                
209 Преузето из текста Критика поезије
1982. година, стр. 1664.  
210 Исто дело, стр. 1664. 
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Павловић и Васко Попа  

Критику поготово критику поезије, као да хиљаду ствари
онемогућује, а готово ниједна не охрабрује. Чему критика

суд бива, заправо, развијање и образлагање пресуда
колико се тај суд заодевао у привид неоспорних
беспоговорних „доказа“? Или је критички суд нешто
следује доживљају, акт накнадан и одвојен? Ако је ово друго

критика, ако и није излишна, бива чудовишна
логицистичком објективизму, непримереном 

људских вредности. Суд о делу, рекао бих, може
само ако је конструктивни део доживљаја

дакле укорењен у пресуду, у оном сложеном и никад до
сагледивом колоплету  опажаја и интуиције, афеката и разбора
имагинативног садејства и испитивачке дистанце, у
непоновљивом и у сваког читаоца друкчијем замршају укуса
знања уверења и предрасуда. Ето зашто, чини ми се у овај
критика не може бити науком и ето зашто њен говор не
никад досегнути чистоту и мирноћу категоријалног језика
зашто нема објективних критерија за критичко суђење и

се критика обзнањује као нужно субјективан
индивидуалан чин, домен нужно стваралачки, ма
скромних могућности био онај ко се њоме бави.“ 

Славко Гордић

Можда негде, упркос темељности приступа, и готово
занемаривој вероватноћи, ипак постоји нека песма, макар

стих који из корена може променити не само
индивидуално  виђење (националне) поезије већ и преустројити
читаве традицијске низове.“ 

Михајло Пантић

         
поезије или камелеоновски говор, Михајло Пантић, Књижевност

Михајловића Михиза  

да хиљаду ствари 
Чему критика ако 

пресуда, ма 
неоспорних и 

суд нешто што 
Ако је ово друго 

бива чудовишна у 
непримереном свету 

може бити 
доживљаја, ако је, 

и никад до краја 
афеката и разбора, 

дистанце, у оном 
замршају укуса, 
ми се у овај час, 

њен говор не може 
категоријалног језика. Ето 

уђење и ето 
субјективан и 

ма како 

Славко Гордић209 
 

приступа и готово 
песма макар један 

не само једно 
већ и преустројити 

Михајло Пантић210 
 

Књижевност, књига 10, 
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 Кад се говори о критици

Миодрага Павловића који су

пукотину светла у савременој

сасвим један (или мноштво

индивидуалан, и уједно космополитски

каква то критика поезије мора

пресуди о значају некакве поезије

тексту Критика поезије или

генерацијског читања поезије

те критика, пливајући низводно

борбу, а још мање грешку

Павловића, то није био случај

пристизање нових дела и нових

Борислав Михајловић, а то с

критичара који није сматрао да

уроњеност у дело и није се плашио

признаје у бројним изјавама

                                                
211 Света Лукић, Модерна верзија I
„Откако се појавило, на почетку ере
све генерације. У последњој деценији
модерног патриотског, родољубивог
традиционалне оријентације [...] Са свим
задржава један основни континуитет
трезвеним – али и трајним..“ Добрица
Књижевност, књига 3, 1991.  године
њеном језгру открије на поноћном сунцу
заборављеног сазнања и запамћених
Непочин-пољу, па се духовна баштина
складно и за вечност сместила и у поезији
најнароднијег и најуниверзалнијег песника
212 Мирослав Егерић, Срећна рука
известан  начин очигледна вредност
педесетих година у критици, којем су
Борислава Михајловића, Елија Финција
даровитости разбуђене, све антене трепере
странама света; сви осећају у то време
обалама осетљивости, мисли, творачке
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говори о критици поезије и то још о критици поезије

Павловића који су, у то данас нема никакве сумње, отворили

савременој српској поезији у потпуном мраку соцреализма

мноштво) другачији свет, зрео и тежак, националан

космополитски211, мора се кренути од основног

поезије мора да буде да би могла, без временског отклона

некакве поезије и неког песника. Михајло Пантић

поезије или камелеоновски говор каже да нема

читања поезије где се критичари слажу у начелу, а сукобљавају

пливајући низводно, само одржава постојеће стање јер

ање грешку. Међутим, када се појавила збирка 87 

није био случај са критиком, која је итекако будно

дела и нових писаца на тада посно тле југословенске

Михајловић а то смо до сада већ и напоменули, био је она врста

није сматрао да критика треба да буде наука, напротив ослањао

и није се плашио погрешног суда, а било их је, како

а и интервјуима. Посебно није био склон ћутању

         
верзија I, Есеји о српском песништву, Вук Караџић, Београд

почетку ере `ослобођења духа` код нас, песништво Васка Попе
последњој деценији оно врши посебан утицај на уобличавање тока односно

родољубивог и слободољубивог певања код нас, које знатно одступа
оријентације [...] Са свим својим, не баш безначајним  заокретима, Павловићева

континуитет у потрази за адекватним, реалним, модерним нормама
трајним Добрица Ћосић и свом тексту најнароднији и најуниверзалнији

године, страна 418,  каже: „ Зато што је знао да скине кору
поноћном сунцу споредно небо, златну јабуку на дрвету нашег
запамћених знамења без којих не би постојала усправна земља

духовна баштина српског народа коју су Вук Караџић и његови следбеници
сместила и у поезији Васка Попе, тог, по мом уверењу, и по неким

најуниверзалнијег песника савремене српске књижевности.“  
Срећна рука, Матица српска, Нови Сад, 2004, стр. 179, каже: „ Има

очигледна вредност критике као духовне активности; таквим се указује
критици којем су печат дале активности неколицине критичара: Зорана

Елија Финција, а нешто доцније и Петра Џаџића. Све су снаге
све антене трепере ретком осетљивошћу, свака према својим афинитетима

осећају у то време да ваља збацити маске конформизма, запловити
мисли творачке радозналости.“  

Михајловића Михиза  

критици поезије Васка Попе и 

сумње, отворили већ начету 

мраку соцреализма и донели 

тежак националан, а толико 

од основног питања, а то је 

временског отклона, да схвати и 

Михајло Пантић у већ поменутом 

да нема веће заблуде од 

начелу а сукобљавају око ситница 

стање јер не воли отворену 

87 песама Миодрага 

итекако будно читала и пратила 

југословенске књижевности.212 

је она врста генерацијског 

напротив, ослањао се на своју 

, како и сам касније 

био склон ћутању и нечитању, 

Београд, 1980, стр. 148-149: 
Васка Попе је утицало готово на 

уобличавање тока, односно жанра 
које знатно одступа од 

заокретима, Павловићева поезија 
модерним нормама и вредностима, 
најуниверзалнији песник, 
да скине кору свакој речи и у 

дрвету нашег постојања, списак 
усправна земља са Вучјом соли на 

Караџић и његови следбеници  пописали, 
уверењу и по неким садржајима, 

каже: „ Има доба кад је на 
таквим се указује и период наших 

критичара: Зорана Мишића, 
Све су снаге биле у покрету, све 

према својим афинитетима и 
конформизма запловити према новим  
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које Пантић спочитава каснијој

чудо што је Михајловић са одушевљењем

човек, већ готова, изграђена личност

сместио га је у токове постојеће

претекао све оне једноличне

тако дефинитивно као Миодраг

ново, иако је у песништву Миодрага

у потпуности, односно, иако их

краја, но о томе нешто касније

напора које њено читање изискује

бити широко популарна, да 

али зашто је то тако, Михиз дозвољава

Павловићеве песме Доста је

програмском и да она, према

стихови који доносе засићење

истичу искреност, певање и

Михајловићу врло једноставно

не само на поезију већ и на

Михајловић тврди да је Павловићева

                                                
 
213 Борислав Михајловић, 87 песама

214 Миодраг Павловић: Доста је трамваја
доста је беспућа и песка и прљавих
лажни венци/ Доста је ситног шљунка
плитких пољубаца рецимо жени/доста
облак кад носи лед/боље искрена
бити/крикнимо не знајући да л крик
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спочитава каснијој књижевној критици. Када се све узме у обзир

Михајловић са одушевљењем ускликнуо да је Миодраг Павловић

ађена личност, готов и завршен песник. На већ

токове постојеће струје савремене српске поезије, нагласивши

једноличне и успорене токове и песнике заокрета213

иодраг Павловић, осетио је то Михиз својим оштрим

песништву Миодрага Павловића било тонова које Михајловић

односно иако их је и разумео, нису се уклапали у његову

о касније. Свестан је Михајловић опорости Павловићеве

читање изискује, свестан је да се никада неће читати девојци

популарна да тражи пуну стваралачку, креативну  сарадњу

тако Михиз дозвољава да сам песник проговори о томе

Доста је трамваја, грејалица...214 Ову песму Миха

она према њему, представља дефиницију Павловићеве

доносе засићење појединим свакодневним и општим стварима

певање и крик макар они били и излишни

једноставно применити и на опште стање у поезији

поезију већ и на целокупну културу па и корак даље, на

да је Павловићева поезија донела велики дах свежине

         

песама Миодрага Павловића, НИН, 09. март, 1952. године

Доста је трамваја, грејалица…: „Доста је трамваја, грејалица
песка и прљавих река/доста је нечујних речи и осмеха у сенци сувише

ситног шљунка на општој стази/одрецимо се корака који по
рецимо жени/доста је цвркута у кестену над пивом што се пени

боље искрена жуч но срачунат безбојан мед/певајмо не знајући
знајући да л крик треба бити.“ 

Михајловића Михиза  

све узме у обзир, онда није ни 

Миодраг Павловић, иако млад 

песник На већ испробан начин, 

поезије, нагласивши да је он 
213. Нико није наступио 

Михиз својим оштрим слухом за 

које Михајловић није разумео 

уклапали у његову поетску визију до 

опорости Павловићеве поезије и 

неће читати девојци на уво нити 

реативну  сарадњу и добру вољу 

проговори о томе наводећи цитат 

Ову песму Михајловић сматра 

Павловићеве поезије јер 

општим стварима у животу, а 

излишни, могло се, према 

стање у поезији тога времена, али 

корак даље, на друштво.  Стога, 

велики дах свежине, али не чистог 

године. 

јалица и вештачког млека/ 
осмеха у сенци/сувише дуго су плетени 

корака који по навици гази/доста је 
што се пени/Будимо искрени као 

певајмо не знајући да ли ће одјека 
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горског поветарца већ оштрог

материјалима, крвљу, мраком и

  

„Донео је једну
елиптичне фигуре
церебралним и паралогичким
поезија, без лиризма
смислу и превасходно
сасвим модерна
То је поезија
нарцисоидна, натруњена
натурализма, искрена
са тачно сра
појединачног и
дефектног, концизног
стегнутог и разулареног
разрогачених 
сенци, страни у
ножеви, крв.“215

 
Да су се Михајловић, који је писао

касније (1958) писао о поезији

заправо, настаје поезија која је

и потреба, говори и сам Павловић

ствара песму: „..он дрхти са сваким

мора да захвати тело, да се као

унутрашњост, у дроб, у срж и

каже него то исто када за Павловића

садржини песник, без индекса

речником интелектуалца  ставља

                                                
215 Борислав Михајловић, 87 песама
216 Преузето из часописа Књижевност
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већ оштрог и опорог разума реалног живота на

крвљу мраком и смрћу. 

Донео је једну поезију атмосфере далеких асоцијација
елиптичне фигуре, сву прожету, импрегнирану рационалним
церебралним и паралогичким у исти мах. Дакле, асоцијативна
поезија без лиризма у његовом уобичајеном класичном
смислу и превасходно интелектуална и мисаона. При

модерна и, што је још значајније, сасвим аутентична
је поезија снажна, брутална и бизарна, помало

нарцисоидна, натруњена елементима свесног и ж
натурализма, искрена до разголићења, лаборантски прављена

тачно срачунатим дозама произвољног и строгог
појединачног и општег, ефектног, надефектног па
дефектног концизног и развученог, шкртог и дарежљивог
стегнутог и разулареног, топлог и хладног. Песник је широко
разрогачених очију окренут оној страни живота која
сенци страни у којој су смрт, мрак, подземље путености

215 

који је писао о Павловићевој поезији и Павловић који

писао о поезији Васка Попе добрим делом слагали у

која је продукт не само песника већ и времена

и сам Павловић када каже шта се песнику дешава

са сваким откуцајем времена у коме живи али

тело да се као печат отисне на кожи човека, да се продужи

дроб у срж и празнину да би постао поезија.“216 Шта

исто када за Павловића песника каже да је: „Смео у

з индекса забрањених речи, једним савременим

интелектуалца  ставља једно поред другог инвентивну, снажну

         
песама Миодрага Павловића, НИН, 09. март 1952. године

Књижевност, књига 3, 1991, Миодраг Павловић, Од камена

Михајловића Михиза  

живота натруњеног свакаквим 

асоцијација и 
импрегнирану рационалним, 

Дакле асоцијативна 
уобичајеном класичном 

мисаона При том 
сасвим аутентична. 

бизарна помало 
свесног и жељеног 

лаборантски прављена 
произвољног и строгог, 

надефектног па и 
и дарежљивог, 

Песник је широко 
живота која је у 

подземље путености, 

Павловић који је шест година 

делом слагали у мишљењу како, 

и времена, друштва, стања па 

песнику дешава у тренуцима када 

коме живи, али то откуцавање 

човека да се продужи у његову 

Шта друго Михајловић 

је Смео у изразу и смео у 

савременим неканонизованим 

инвентивну, снажну и зрелу мисао 

године. 
камена до света, стр. 330-331. 
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поред бесмисла, који није произвољан

једну далеку а нађену асоцијацију

  

 

                                  „Проћи ће
                                    Залогај пресни

Човека који
Док сварити
И то дивно
И тај заносни
Дочекаће
Када ће му
А он сам бити
                          
                        
 

Зар тако не настаје песма, запитаћемо

традиционално певање већ напротив

неговали Петровић, Дис, Настасијевић

сопствену и васељенску) нит

носи као терет на души, а д

су песме настајале посебна

Михајловић у свом тексту о Павловићу

тон, конструктивизам и објективизам

од основних замерки које су

књижевној критици на рад и дотадашње

Павловић у својој поезији мутио

танане асоцијације, кад му је

довољно снажна и нова. На овај

конвенционална,  али пре се може

                                                
217 Михајловић, исто дело. 
218 Растко Петровић, Избор I, МС, СКЗ
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који није произвољан и који је прецизно темпиран на

нађену асоцијацију.“217 Растко Петровић много година раније

Проћи ће кроз живот мисао 
Залогај пресни меса кроз тело, 
Човека који је толико пио и дисао 
Док сварити је није успео: 
И то дивно преображење хране,  
И тај заносни трбух што је машина:  
Дочекаће у дрхтању Откровења дане, 
Када ће му сваки уд зазвучати као виолина 
А он сам бити почетак свих музика.“  
                                                    
                                                            Јуда218 

 
песма, запитаћемо се, јасно пратећи традицијску 

певање већ напротив на ону нит српске књижевне традиције

Петровић Дис, Настасијевић, Миљковић, па и Павловић

нит српске поезије која је увек имала начин

души а да ли су сви песници били потпуно схваћени

посебна је расправа којом се овде нећемо подробније

тексту о Павловићу види један апстрактан, неприлагођен

конструктивизам и објективизам несвојствен времену у коме је настао

замерки које су након 1956. године запљуштале са свих

критици на рад и дотадашње дело Борислава Михајловића

мутио и заплитао свој израз у три случаја, да

кад му је мисао конвенционална па то прикрива и

нова На овај начин Михајловић даје један вид критике

али пре се може рећи да је Михиз остао веран свом, тада

         

МС, СКЗ, Нови Сад , Београд, стр. 113. 

Михајловића Михиза  

темпиран  на један утисак  и 

много година раније пева: 

 (овде се не мисли на 

књижевне традиције коју су 

Павловић и Попа касније, 

имала начин да каже оно што 

схваћени у времену у коме 

нећемо подробније бавити. Ипак, 

апстрактан неприлагођен тон. Баш тај 

коме је настао постао је један 

апљуштале са свих страна у српској 

Михајловића. Михиз сматра да је 

, да би дао атмосферу 

прикрива и кад му идеја није 

један вид критике која је била 

веран свом, тада већ уходаном и 
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успешном принципу, исказати

је то био песник сам у виду

читалачком укусу засметало

постати, иако то до сада није

зглоб нашег песништва. Михајловић

свет књижевности, гласно, на

године касније када је настао есеј

три године касније нејасних тонова

белег времена, међаш поезије

и Ракићем, па онда са Црњанским

нова гласа у традицију и тек онда

назвао двоглавим сазвежђем

кажемо пророчка реченица о

писаће се још и много више

истовремености  њихове појаве

различитог зрна нису заједно јавила

рефлексивним песницима

сентименталности, који су у

                                                
219 Александар Јовановић, Лирски
донекле појашњава разлоге појединих
„поезији овог типа се не може прилазити
изнутра, активирањем неопходног
подтекста који у себи одржава и
сагледавају (или бар слуте), многобројне
нивоима и плановима, од фонетског
песничког света као и памћење које
песници – најбољи  међу њима – 
о култури којој припадају.“ Ако у светлу
дубину Павловићеве поезије кад се
Попа – Миодраг Павловић. 
220 НИН, 24. јул 1955. 
221 Исто дело. 
222 Исто дело. 
223 Миодраг Павловић, Од камена до
„Иза сваке  песничке слике стоји овде
је критика прогласила Попу за рефлексивног
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исказати одушевљење, проговорити језиком песника

сам у виду цитата песме, онда додати оно што је

засметало219 у  делу те на крају резимирати да ће писац

до сада није успео (али има тек једну збирку песама

Михајловић тиме завршава своје увођење студента

гласно, на велика врата. Да није погрешио, већ 

када је настао есеј Једна паралела: Васко Попа – Миодраг

них тонова више нема и Миодраг Павловић уз Васка

поезије, путоказ развитка.221  Поредећи ова два песника

са Црњанским и Растком Петровићем, Михаловић опет

традицију и тек онда може да изнесе своје мишљење о овом

сазвежђем савремене младе поезије. Изречена је још

реченица о двојици тада младих песника: „Писало се

много више, а све док буду читани, везиваће их

њихове појаве и значаја, мада се можда никад два

нису заједно јавила у нашој књижевности.“222 Михајловић

песницима223 ослобођеним свих окова догми

који су у свет књижевности кренули са обала савремене

         
Лирски дијалог са традицијом и културом, Књижевност

разлоге појединих неспоразума у читању и разумевању поезије
не може прилазити споља, на основу само свог личног искуства

неопходног читалачког искуства, уочавањем разноликих
одржава и контекста неопходног за потпуније разумевање

слуте многобројне значењске могућности у песми, успостављане
од фонетског до синтаксичког, од метричког до лексичког. Слути

памћење које тај свет поседује. Зато се са пуно права може рећи
 не само да својим стиховима богате језик и књижевност

припадају Ако у светлу овога и признамо да  Михиз није у први мах
поезије кад се тек појавила, то је итекако исправио у тексту

камена до света, Књижевност, књига 3, 1991, стр. 331, каже
слике стоји овде историја једног мисаоног разбојишта, и није никаква
Попу за рефлексивног, чак ерудитног песника.“ 

Михајловића Михиза  

језиком песника, у овом случају 

оно што је њему и његовом 

рати да ће писац таквог калибра 

збирку песама) да постане, нови 

студента медицине у 

 је и сам увидео три 

Миодраг Павловић.220 Већ 

Павловић уз Васка Попу постаје 

Поредећи ова два песника са Дучићем 

Михаловић опет укорењује два 

мишљење о овом, како га је сам 

Изречена је још једна јасна, да не 

Писало се о њима доста и 

везиваће их заједно ланцем 

можда никад два песника од тако 

јловић обојицу сматра 

окова догми, конвенција и 

са обала савремене светске 

Књижевност, књига 7-8, 1989, 
разумевању поезије послератних песника: 

личног искуства, треба је тумачити 
разноликих текстовних односа, 
разумевање. Тако се потпуније 

песми успостављане на свим њеним 
лексичког. Слути се и дубина слике 

права може рећи да послератни српски 
и књижевност него и јачају свест 

није у први мах успео да сагледа сву 
исправио у тексту Једна паралела: Васко 

стр. 331, каже за Попину поезију: 
никаква случајност што 
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поезије што је тада био велики

само Крлежиног трактата о утицају

урбани и церебрални писци. 

 

„Европски оријентисани
доконе преданости
колективни, општељудски
да уопштавају
морањем да говоре
Макрокозмичари
човек није бура
догађајима анегдоте
неполомљива катарка

 

Када се прочита овакво једн

не може одолети а да човек 

умро неко близу или онај бели

држећи све у свом страсном унутрашњем

понирање једног критичара у књижевно

изношење оваквих сребрних

морале бити озваничене, а оне

уметност Борислава Михајловића

пишу што о њему што о текстовима

устврдити да је то била чувена

каже Александар Јерков у тексту

отимали многи наследници и они

Када Михајловић каже да је Павловић

два песника дијаметрално супротне

велика ствар, ипак је реч о песницима

потражите увек ћете у њему наћи

                                                
224 Борислав Михајловић,  Једна паралела
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био велики помак у југословенској књижевности, али

трактата о утицају западне књижевности на нашу. Они

церебрални писци.  

Европски оријентисани у правцу мисли, без источњачке
доконе преданости  првом случајном трептају, са смислом
колективни, општељудски значај `свог случаја`, са потребом

уопштавају, са жељом да гледају далеко и широко
морањем да говоре непоштедно, голо, без самилости
Макрокозмичари (ако се тако сме рећи) у суштини 
човек није бура у чаши своје сентименталне воде ни пена

има анегдоте, већ лава вулкана трајања и ломљења
омљива катарка на океану векова.“224 

овакво једно тумачење Павловићеве, а посебно Попине

да човек не замисли оног дечака који једе грожђе на

или онај бели камен који се миче  бестидним ходом времена

страсном унутрашњем загрљају. Можда можемо устврдити

критичара у књижевно дело, затим разгртање по простр

сребрних, месечевих нити поезије (намерно нису златне

озваничене а оне то још нису биле тада) на светлост, заправо

Борислава Михајловића, она његова инспирисаност којом је

текстовима које је први критичарски сагледавао

била чувена Михизова тајна за чији су се трон, како

Јерков у тексту Политика портрета (Књижевна реч

наследници и они који то никако нису могли бити. 

каже да је Павловић лед, а Попа жар, онда он тврди

дијаметрално супротне, немају ништа слично док их у исти

је реч о песницима који стварају различита лица, али

ћете у њему наћи ту црту прогресивну, савремену, хуману

         
Једна паралела: Васко Попа – Миодраг Павловић, НИН, 24. 

Михајловића Михиза  

књижевности, али и грех, сетимо се 

нашу Они су за Михајловића 

без источњачке 
са смислом за 

са потребом 
далеко и широко, са 

без самилости. 
 за њих 

воде ни пена на 
трајања и ломљења а 

посебно Попине поезије, просто се 

е грожђе на прагу иако је тада 

бестидним ходом времена, све време 

можемо устврдити да је овакво 

разгртање по простртим стиховима и 

намерно нису златне, јер би онда 

светлост, заправо и била највећа 

инспирисаност којом је потицао друге да 

критичарски сагледавао. Можда смемо 

се трон, како то много касније 

Књижевна реч, 25. фебруар 1989) 

онда он тврди да су поетике ова 

док их у исти мах повезује једна 

различита лица, али „ којегод лице да 

савремену, хуману, бранилачку, 

24. јул  1955. 
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забринуту црту чувара и творца

у тексту да су понека поређења

овом есеју маестрално срезао

књижевности. 

 
„Попа је песник
Сваки пут он заврши
седам поглавља
својим `Играма
набаци нову тему
се озбиљно поигра
радознао, незаустављив
Васка Попе је непомерљив
мисао вуче за собом
зато чист, кристалан
неуловљив. [...] Павловић
стоји по страни
ствари. Попа и
чудесним `Играма
сам преступник
продоран, Попа је

 
 Кроз овај есеј се и потврђује

Миодрагу Павловићу и његовој

и значајан песник, али прави

Попа. Он је „чист, кристалан

неуловљив.“ Оно што је Михајловић

Павловића и Васка Попе јесте

рата као страшног зла који је

једноставно преписивале годин

 

                                                
225 Исто дело. 
226 Исто дело. 
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чувара и творца вредности богатог људског живота.“225

понека поређења префорсирана, никада нису нетачна јер

маестрално срезао профиле прва два велика послератна

Попа је песник зрео, довршен и увек поново дефинитиван
Сваки пут он заврши, догради један песнички свет у

поглавља своје `Коре`, у свом циклусу о белуцим
својим Играма`. Павловић сваки пут разграна, скицира
набаци нову тему, нову могућност, нови угао ствари, страшно

озбиљно поигра експлозивом своје теме и одмах бежи даље
радознао незаустављив. [...] Свака песма, чак сваки
Васка Попе је непомерљив, незаменљив, свака Павловићева
мисао вуче за собом сенку многих могућности и тајни. Попа

чист кристалан, непробојан, Павловић мутан, покретан
...] Павловић и онда када пише у своје лично

страни, строго набира обрве, он је посматрач и судија
ствари Попа и онда када га нигде нема, као у његовим
чудесним Играма`, учествује, његове се коже то тиче, он

преступник, окривљени и бранилац. [...] Павловић
продоран Попа је нежан.“226 

потврђује она теза о којој смо говорили када је

Павловићу и његовој збирци 87 песама, Павловић јесте, према

али прави песник Михајловићеве предилекције јесте

кристалан, непробојан“ док Павловић и даље остаје

што је Михајловић посебно пронашао као вредност

Попе јесте та хуманистичка црта о којој смо већ говорили

зла који је био, траје и биће увек негде у свету

преписивале годинама касније у проучавању песништва ова

         

Михајловића Михиза  

225 Иако сам признаје 

нису нетачна јер је Михајловић у 

послератна песника српске 

поново дефинитиван. 
ет у свих 

циклусу о белуцима, у 
разграна скицира, 

ствари, страшно 
и даље, 

чак сваки стих  
свака Павловићева 

и тајни. Попа је 
мутан покретан, 
своје лично име 

посматрач и судија 
као у његовим 
то тиче, он је и 

овић је 

говорили када је било речи само о 

Павловић јесте, према Михизу, велики 

предилекције јесте, свакако, Васко 

даље остаје „мутан, покретан, 

као вредност поезије Миодрага 

којој смо већ говорили и негација 

негде у свету,  те су се те тезе 

ва ова два песника.  



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

„Песник `87 песама
дечачке и младићке
уништава стармало
за њега незаустављива
`Неколиких врста
отуђености, његових
зависности. [...] Сва
Миодрага Павловића
искри разума. [...] 
налази у нежности
бескрајна трка
света је антропоморфизам
црвено човеково
разочарање, толико
најпре ову своју
логиком разума већ
пространства`
 

  
Мирослав Егерић 1959. пише

критике: „Без Васка Попе

Михајловића, што не значи  и

не можемо сложити са поменутим

да постоји, али само исказивање

чињеницу да је име Борислава

почетке ова два велика песника

начин, додуше, посредно и признала

критичких пресуда. Егерић тада

Павловићеву књигу 87 песама

један од момената у развитку

време – слух је налагао крит

                                                
227 Исто дело. 
228 Мирослав Егерић, Критика шарма
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Песник `87 песама` поређао је у једном брзом низу своје
дечачке и младићке представе о животу, који се растаче цепа
уништава стармало мудар и клинички суров. У животу ко

њега незаустављива динамика супротних струјања песник
Неколиких врста меса` бележи трагичне акценте човекове

отуђености, његових лишавања, утамничења и многоструких
зависности. [...] Сва је нада, велика нада, непоколебљива
Миодрага Павловића у најчовечнијој од свих човечности
искри разума. [...] Песник `Опседнутих ведрина` тражи

и у нежности, у нези, у оклопу срца. Јер живот
бескрајна трка својих сопствених пројекција, велика

је антропоморфизам предмета и бића којима је топло
црвено човеково срце и имало да позајми радост, тугу

ње, толико га има много и само. [...] И он брани
пре ову своју земљу, [...] али је он не брани непогрешивом

ма већ чаролијом лепоте `ружом осмеха`, `траком
пространства`, понорницом своје крви и срца.“227 

пише, након Михајловићевог повлачења са

Васка Попе и Миодрага Павловића тешко да би

не значи  и пуну обрнуту зависност.“228 Ни у ком делу

сложити са поменутим критичарем, пре свега што оваква зависност

само исказивање оваквих судова, заправо, само још више

име Борислава Михајловића заиста било и остало везано

велика песника послератне српске књижевне традиције

посредно и признала вредност првине али и исправности

рић тада, такође, пише и следеће: „...Михајловић

песама да би од ње направио својеврстан штит да

у развитку српске модерне лирике. Јер – не треба

налагао критичару да прихвати, истакне и разгласи дела

         

Критика шарма и изненађења, часопис  Поља, Нови Сад, 1959.

Михајловића Михиза  

брзом низу своје 
се растаче, цепа, 

животу који је 
струјања песник 
кценте човекове 
и многоструких 

бљива нада 
свих човечности, у 

тражи је и 
Јер живот је 

пројекција велика игра 
којима је топло, 

радост тугу, бол, 
И он брани 

брани непогрешивом  
осмеха`, `траком 

повлачења са поља књижевне 

тешко да би било Борислава 

Ни у ком делу ове реченице се 

што оваква зависност и не треба 

само још више поткрепљује 

и остало везано за књижевне 

њижевне традиције, те се на овај 

исправности Михајловићевих 

следеће Михајловић је изабрао 

тан штит, да би је истакао као 

не треба заборављати то 

разгласи дела која су могла да 

Сад, 1959. 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

издрже терет опречних мишљења

Мирослава Егерића посматрали

Борислава Михајловића, овај текст

каже да је Михајловић као критичар

живо и јасно.231 Ипак му признаје

књижевнсти, не паролама и полемикама

периоду. „Критичар снажно одсечно

отвара нов прозор певања и

сензибилности, памети уок

немају шта да траже!“ 232 Егерић

запазивши текстуру Павловићеве

раја од опијумских илузија, објављује

света“ не продубљује критику

наставља добро познатом реченицом

поред свих замерки, које су морамо

„Пољима“ 1959. биле много

прошлости имали плоднијих критичара

понорнијег духовног живота

културе ироније, нечег виталистички

имали.“234 

                                                
229 Мирослав Егерић, Срећна рука
230 Витомир Вулетић, О српским писцима
критика поезије, поводом Егерићевог
дисонантан негаторски тон који је осетио
„У појединим тренуцима лични став
борилачке жестине, испуњене саркастичним
жестина нису посебно свиделе, можда
књиге.“ Мора се признати да текст
овакву књигу јер је у потпуности негаторски
писан много деценија касније, скоро
став, он доноси и велика признања која
231 Мирослав Егерић, Срећна рука
232 Исто дело, стр.182. 
233 Исто дело, стр.183. 
234 Исто дело, стр. 184. 
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опречних мишљења, сукобљавања и борбе.“229 Иако смо

Егерића посматрали као негаторске у смислу вредности критичарског

Михајловића овај текст нема такву конотацију у целини 230

Михајловић као критичар изгорео брзо, али да се светлост док

Ипак му признаје да се живо залагао за „полифону ренесансу

паролама и полемикама већ живим ткивом дела која су

Критичар снажно, одсечно, убеђено ставља до знања да је реч

певања и ново схватање песниковог послања

квирене конвенцијом, људи хоризонталних

Егерић, наравно, опет понавља да Михајловић

текстуру Павловићеве поезије где „ једна свест која види свет

опијумских илузија, објављује потребу за немилосним преиспитивањем

продубљује критику, нити развија дубинске могућности своје

познатом реченицом да ће то бити значајно име српске

замерки које су, морамо признати у првом тексту о Михизу

биле много оштрије и одсечније, касни Егерић признаје

плоднијих критичара, већих замаха и плодније енергије

духовног живота, „али критичара са толико трпељивости

нечег виталистички пенушавог, привлачног а никада

         
Срећна рука, Матица српска, Нови Сад, 2004, стр. 181. 

српским писцима, Ваљевска штампарија, Ваљево, 1992, текст
поводом Егерићевог текста о Михајловићу и песнику Павловићу наглашава

тон који је осетио у овом приказу, али и у приказу Мишићевог
тренуцима лични став аутора `Срећне руке` испољава се у форми

испуњене саркастичним једом. Мени се та местимична полемичка
свиделе, можда због тога што нису у пуном сазвучју са конструктивном

текст из Поља, Критика шарма и изненађења, онда никако
потпуности негаторски у односу на дело Борислава Михајловића

касније скоро у потпуности другачијег звука и конотације, чак иако
признања која је Егерић одао Михајловићевој критици. 

Срећна рука, Матица српска, Нови Сад, 2004, стр.  180. 

Михајловића Михиза  

Иако смо до сада текстове 

вредности критичарског дела 
230 иако и овде Егерић 

тлост, док је горео видела 

полифону ренесансу“ поратне 

дела која су настајала у том 

је реч о песнику који 

песниковог послања; недиференциране 

хоризонталних психологија ту 

да Михајловић, иако добро 

свет, не желећи слике 

немилосним преиспитивањем човека и 

могућности своје теме и брзо 

име српске поезије.233 Али, и 

тексту о Михизу, објављеном у 

касни Егерић признаје да смо у 

плодније енергије, смиренијег и 

трпељивости, са толико нерва, 

привлачног а никада заморног – нисмо 

Ваљево, 1992, текст Поезија критике и 
Павловићу наглашава да му смета тај 

приказу Мишићевог есеја о Васку Попи. 
у форми полемичке оштрине, 

местимична полемичка оштрина и борилачка 
сазвучју са конструктивном концепцијом 

онда никако не би могао ући у 
Борислава Михајловића, док је овај текст, 

чак иако носи покоји стари 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

 Да је Борислав Михајловић

итекако изговорио храбре и одлучне

тек рађала код нас, потпуно супротна

владале у целокупном друштвеном

добро позната ствар. 235 Оно што

књижевној критици јесте тај однос

неговао, у савременом друштву

село, такав однос више није

богаћење националне књижевности

Борислава Михајловића Михиза

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
235 Михајло Пантић, Шта читам и шта
„Критичари који су дошли после Михиза
правовремена, лепа афирмативна реч
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орислав Михајловић за песништво Миодрага Павловића

храбре и одлучне речи, посебно у времену када се таква

потпуно супротна канонима и догмама свих врста

пном друштвеном животу, посебно култури, то је данас

Оно што је посебно и чега данас више нема у књижевности

критици јесте тај однос заједништва који је Михајловић, вероватно

савременом друштву брзог протока информација где је свет

ије ни могућ, нити пожељан, али веровање

националне књижевности јесте нешто што смо итекако могли

Михајловића Михиза. Ипак је књижевност најважнија. 

 

         
читам и шта ми се догађа, Књижевна општина Вршац, Вршац

дошли после Михиза од њега су научили да је у критици најважнија
афирмативна реч.“ 

Михајловића Михиза  

Павловића и Васка Попе био 

времену када се таква врста поезије 

свих врста које су трајале и 

култури то је данас већ давно и 

више нема у књижевности, а ни 

Михајловић, вероватно последњи 

информација где је свет постао глобално 

али веровање у стални раст и 

итекако могли да научимо од 

Вршац, Вршац, 1998, стр. 99: 
критици најважнија, али  и најскупља 
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4. Синтеза и анализа
разговори 

 

 Када је из штампе

прекретничку улогу у каријери

велику реакцију тадашње, не само

Скоро четири стотине страна и

говоре о старијој књижевности

Матошу, Јаши Игњатовићу, али

био историјски. Други део чине

сви до једног штампани у часопису

Михајловић након ове књиге есеја

тачна ни тврдња, која се често

књижевном критиком. Већ смо

књиге есеја и прикази су били

Леовац, Радомир Константиновић

анализе,  до оних који су Михизу

педесетих година XX века.  

Карло Остојић, поводом Михизове

великим бројем критичара који

Михајловића не можемо сматрати

часопису „Нин“,  готово сваке

                                                
236 Један од Михајловићевих критич
наслов књиге Михизових критика
називајући себе само читаоцем по угледу
Михиз овакав наслов сковао као својеврстан
Влатко Павлетић, Један од читалаца
Зора, Загреб, 1961, стр. 99. 
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анализа у књигама Од истог читаоца

из штампе изашла књига Од истог читаоца236

улогу у каријери Борислава Михајловића, а при томе је изазвала

тадашње, не само српске већ целокупне југословенске књижевне

стотине страна и педесет и два есеја подељена  у две целине

књижевности, великој Михизовој опсесији Бранку Радичевићу

Игњатовићу, али и Марку Ристићу. Критериј за овакав

Други део чине Дани и то су есеји из Михизове савремене

штампани у часопису „Нин“ у периоду од 1951. до 1956.

ове књиге есеја није више писао за овај часопис интензивно

која се често чула тих дана, да је Михајловић престао

критиком Већ смо рекли да је велики број критичара реаговао

прикази су били различити, од оних писаних крајње негаторски

Константиновић), сматрајући га дневним критичарем

који су Михизу признавали улогу врховног арбитра књижевне

 

поводом Михизове књиге Од истог читаоца, не дели

критичара који су се огласили поводом исте, напротив

можемо сматрати новинским критичарем, иако је најплоднији

готово сваке недеље оглашавајући се поводом неког културног

         
Михајловићевих критичара који се огласио поводом ове књиге покушао

Михизових критика па каже да је Михајловић остварио скромност
читаоцем по угледу на Сент Бева или Вирџинију Вулф, али оставља
сковао као својеврстан одговор на наслов Од истог писца

читалаца: критичар Борислав Михајловић, у књизи Анализа

Михајловића Михиза  

читаоца и Књижевни 

236 (1956), имала је 

при томе је изазвала прилично 

југословенске књижевне критике. 

подељена у две целине - Године које 

опсесији Бранку Радичевићу, Змају, 

ј за овакав распоред есеја је 

ве савремене књижевности, 

до 1956. године. Борислав 

часопис интензивно, али није 

Михајловић престао да се бави 

критичара реаговао на појаву ове 

ајње негаторски (Славко 

дневним критичарем без синтезе и 

врховног арбитра књижевне критике 

не дели мишљење са 

исте напротив, он сматра да 

иако је најплоднији био у 

неког културног догађаја 

књиге покушао је да одгонетне сам 
остварио скромност и у самом наслову 

Вулф али оставља могућност да је 
писца Марка Ристића, видети 
Анализа без које се не може, 
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или најчешће књижевног дела

лету него некој синтези, иако

површине силних емотивних

Остојић наглашава једну од

Михајловићева политичка неопредељеност

оних витезова критике који

сизерену, он се готово у свим кра

култивисаног да често и из варљивог

довољно младог да покаже разумевање

Павлетић, такође, сматра да је

категорисали као критичара

вредне од аналитичке јер Михајловић

оригиналан, али не и беспрекоран

која издваја и остаје док се о свим

такође, један од оних критичара

али је уједно и одао признање

приказа и постали бриљантно

онакви какви не губе на вриједности

заборављања особе, чија се

времена.“241 

                                                
237 Карло Остојић, приказ књиге Од
готово са истим интересовањем као
Михајловић је приближио критику
Његова реч и мисао су новински схватљиви
јасност изражавања, можемо  Борислава
страном свог литерарног бића, логичном
је најчешће залазио у озбиљне сфере
речи пријатне само за слух; у лепоти
мисли.“ 
238 Исто дело, стр. 1085. 
239 Исто дело, стр. 1087. 
240 Влатко Павлетић, Један од читалаца
може, Зора, Загреб, 1961, стр. 101.
241 Исто дело, стр. 102. 

Књижевна дисперзија Борислава Михајловића Михиза

106 

г дела.237 Иако му је критика импресионистичка

синтези, иако наркотички опија, ипак се треба потрудити

емотивних утисака пронађемо есенцијалне критичке

наглашава једну од ретких особина књижевних критичара

политичка неопредељеност која се јасно огледа и у овој

критике који су избегли да положе заклетву било каквој

готово у свим кратким окршајима борио сам у име `здравог

често и из варљивог бљеска појава открије сиву нит њихове

да покаже разумевање према одважностима свих авантура

сматра да је Михајловић доживео неправду од стране

критичара најбриљантније журналистичке критике

аналитичке јер Михајловић није био само то. Он је, према

и беспрекоран стил, међутим, такав добар стил је она

остаје док се о свим осталим стварима може само нагађати

оних критичара који је замерио негативну критику Ристићевих

одао признање нашем критичару да су ти његови прикази

бриљантно избрушене минијатуре, драгоцјени критички

губе на вриједности ни послије нестанка онога тко их је

особе чија се слика у њима налази сачувана од корозивног

         
Од истог читаоца, Дело, 1957, стр. 1084: „Ретко се код

интересовањем као прича и новела, и у то време када се роман све
приближио критику публици, али не по цену њеног вулгаризовања

новински схватљиви, и само уколико појам `новински` треба
можемо Борислава Михајловића сврстати у класу новинских критичара

литерарног бића логичном, експлоаторском, анализаторском, синтетичком
озбиљне сфере аутентичне критике. Јер писац ове збирке есеја и
слух у лепоти њихове оркестрације откривале су се готово увек

од читалаца: критичар Борислав Михајловић, у књизи
стр. 101. 
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импресионистичка, сличнија брзом 

се треба потрудити да испод 

есенцијалне критичке једначине.238 

критичара тог доба, а то је 

огледа и у овој књизи.  „Један од 

заклетву било каквој идеји, свом 

дравог ума`, довољно 

открије сиву нит њихове суштине и 

одважностима свих авантура.“239 Влатко 

неправду од стране критике јер су га 

журналистичке критике, али тиме мање 

Он је према Павлетићу, имао 

добар стил је она трајна вредност 

само нагађати.240 Павлетић је, 

критику Ристићевих текстова, 

његови прикази прерасли „оквир 

драгоцјени критички медаљони, 

онога тко их је израдио, ни после 

сачувана од корозивног утјецаја 

Ретко се код нас критика читала 
се роман све више чита као есеј. 

вулгаризовања или симплификовања. 
новински` треба да буде ознака за 

новинских критичара. А оном другом 
синтетичком, силогистичком, он 

збирке есеја и критика није склапао 
се готово увек и контуре садржајне 

у књизи Анализа без које се не 
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Гаврило Вучковић у свом

књижевне критике која јесте сама

спутана јер онда губи свој смисао

Вучковић додаје да је критика

интелектуалности, храбрости

сви мање – више под кожом крвави

смртни.“243 И Гаврило Вучковић

штетност раскола и борби које

сматрали опортунистом јер је

Богдана Чиплића, Михаила Лалића

али Бориславу Михајловићу то

књиге, према Вучковићу. Он

нагон за истином  и воља за правдом

Вучковићем да не постоји савршена

дело према сопственом афинитету

Михајловић у својој књизи

неискључивости, оштро му замера

Јосипа Видмара, те сматра да

наводи Михизов шаблон критике

више о самом делу, мало о стилу

књижевности, и готово; доказа

ако критичару поверујемо на реч

критике Борислава Михајловића

Михиза као критичара од расе

                                                
242 Гаврило Вучковић, Борислав Михајловић
није, не би смела да буде, само служавка
креација по себи, лепота за себе, она
тај осећај високе одговорности и љубави
пригушен одјек ако није она права она
243 Исто дело, стр. 9. 
244 Исто дело, стр. 9. 
245 Милош И. Бандић, Књижевне критике
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у свом приказу поменуте књиге наглашава шта

која јесте сама по себи својеврсна уметност, а уметност

губи свој смисао и квалитет.242 Такође, у Михајловићеву

да је критика и ствар афинитета, личног

храбрости, идеологије какву ће ко истину наћи у некој

жом крвави, сви у знаку своје личне звезде, сви од

Гаврило Вучковић се слаже са Остојићем да је Михајловић

и борби које су се водиле на књижевном плану

р је писао и афирмисао књижевност и Миодрага

Михаила Лалића и Оскара Давича, сви различити, сви

Михајловићу то није било битно, и то је један од највећ

Вучковићу. Он сматра да су Михајловића, пре свега, 

и воља за правдом.244 Критичар Милош И. Бандић

постоји савршена књижевна критика јер сваки критичар

сопственом афинитету и својим склоностима. Ипак, иако сматра

својој књизи Од истог читаоца има склоности ка

оштро му замера импресионистичку побуду којом је

те сматра да ретко иде даље у закључке и синтезу својих

шаблон критике који се, према Бандићу, састоји од мало

мало о стилу и језику, констатација: обогаћење или

доказа, наравно, нема, анализе нема, и само је то

поверујемо на реч.“245 Међутим, након оваквог приказа

Михајловића, Бандић наговештава и другу страну

од расе и дара, несвакидашњег темперамента

         
Борислав Михајловић: Од истог читаоца, НИН, 24. март 1957, 
буде само служавка мисли, ропкиња суда, кљусе у долапу суве

она је и сама помало песма, прича, роман. Сви критичари
одговорности и љубави за реч, за њену звучну магију; знали добро

она права, она одабрана;“  

Књижевне критике Б. Михајловића, Књижевне новине, 17. март

Михајловића Михиза  

шта је смисао саме 

уметност а уметност не сме да буде 

хајловићеву одбрану,  

афинитета личног укуса, морала, 

истину наћи у некој књизи, „ту смо 

звезде, сви од реда ровашни и 

Михајловић на време схватио 

књижевном плану, те су га на крају 

књижевност и Миодрага Павловића и 

различити, сви поводи за сукобе, 

један од највећих квалитета ове 

 водили глас разума, 

И Бандић се, такође, слаже са 

сваки критичар оцењује неко 

Ипак иако сматра да Борислав 

склоности ка објективности и 

побуду којом је тумачио текстове 

и синтезу својих импресија и 

састоји од „мало увода, нешто 

обогаћење или необогаћење наше 

и само је то наша добра воља 

оваквог приказа и шаблонизирања 

другу страну медаље где види 

темперамента, жустрине, 

март 1957, стр. 9: „ Јер критика 
у долапу суве анализе; она је и 
Сви критичари од нерва имали су 

знали добро да им она враћа само 

март 1957, стр. 3. 
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продорности...признајући му

критички приказ писала двојица

ставовима са друге стране медаље

Милоша И. Бандића у истомишљенике

Бандићу, најбољи текстови у

критичари, како смо већ до

највећи промашај и огрешење

Марку Ристићу скоро савршени

понешто. Ипак, највреднији

сматра да су Михајловићеви таленти

Иако већина критичара сматра

са тим не слаже, он сматра да

се издваја од свих својих савременика

књиге пише: „..у критици Борислава

нагласити. То је изузетно богатство

сонорности и магије. Његова

Критичар Јован Вулевић је ипак

Михизове књиге неразумевање

због кога је и приказ Латковићеве

Ристића. Међутим, у свему осталом

даје високу оцену и критичару

заборављеног песника Васе

„тешко да је неко,  нашој савременој

оглед о трагичном животу и

оправдање, за разлику од претходног

Видмарове, Ристићеве и 

                                                
246 Исто дело, стр. 3. 
247 Јован Вулевић, приказ књиге Од
248 Исто дело, стр. 277. 
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признајући му, чак и скерлићевску улогу! Овде се стиче

писала двојица људи јер се ставови изнети у првом

друге стране медаље, али онда долазимо до личности

у истомишљенике са Михајловићем, то је Марко

и у овој књизи су баш они спорни текстови

смо већ до сада помињали неколико пута, сматрали

и огрешење, неки чак то тврдећи и у целокупном критичарском

скоро савршени и да он ту нема шта да одузме, осим

највреднији есеј у овој књизи, за њега, јесте есеј о Васи

ихајловићеви таленти највише дошли до изражаја. 

критичара сматра да је Михиз имао несвакидашњи стил у писању

он сматра да је код Михиза изражена темпераментна

својих савременика.246 Један други критичар, исте године

критици Борислава Михајловића налази се нешто што

изузетно богатство стила и језика. [...] Михајловић је мајстор

магије Његова реченица је богата речима, раскошна

Вулевић је, ипак, сагласан са Бандићем да су највећи

неразумевање Видмарове суве критике, односно хладног

приказ Латковићеве књиге прошао на исти начин, као

у свему осталом, иако га сматра импресионистичким

и критичару и његовој књизи. Посебно истиче рехабилитацију

песника Васе Живковића, али и Владислава Петковића

нашој савременој књижевности, написао лепше компонован

животу и стварању песника `Утопљених душа

разлику од претходног критичара Бандића, за Михајловићево

 Латковићеве критике, јер Михиз „тражи

         

Од истог читаоца Борислава Михајловића, Живот

Михајловића Михиза  

Овде се стиче утисак да су овај 

изнети у првом делу косе са 

личности која је сврставала 

то је Марко Ристић.  Према 

тови (за које су многи 

пута сматрали да су Михизов 

целокупном критичарском раду) о 

одузме, осим, можда, да дода 

јесте есеј о Васи Живковићу, где 

и стил у писању, Бандић се 

темпераментна речитост по којој 

критичар исте године, поводом исте 

нешто што се мора посебно 

Михајловић је мајстор речи, њене 

речима раскошна, изрезбарена.“247 

у највећи недостаци ове 

односно хладног академизма, 

, као и књиге Марка 

импресионистичким писцем, Вулевић 

истиче рехабилитацију старог и 

Владислава Петковића Диса, тврдећи 

лепше компонован, поетскији 

Утопљених душа`...“248 Вулевић има 

Михајловићево неразумевање 

Михиз тражи критику која је 

Живот, април 1957, стр. 278. 
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инспирисана, топла, поетски

сматра да је поезија један од

прелома у његовој дисперзији

критичарима његовом сопственом

новим тоновима коју су у српску

Мирослав Мирковић пише један

Михајловић радио један врло

невеселе побуне протиснуо кроз

књижевност унео једну огромну

анализу.250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
249 Исто дело, стр. 277. 
250 Мирослав Мирковић, приказ књиге
6: „Његова реч је парала до краја Његово
да буде сањар или коцкар са горко
танка влакна толике наше пређе међуратне
куцати све врсте метала и неметала
последњи одлазио.“ 
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топла поетски интонирана.“249 И он није први критичар

поезија један од стубова Михајловићеве поетике и један

његовој дисперзији. Вулевић објашњава Михајловићеву склоност

његовом сопственом младошћу и полетом која је отворена

коју су у српску поезију унели, пре свега, Павловић

е један врло похвалан есеј о Михајловићевој књизи

један врло тежак посао у литератури, а то што није

протиснуо кроз филтер анализе, неће му замерити јер

ну огромну силовитост која није ни могла да се сва

         

приказ књиге Од истог читаоца Борислава Михајловића, 
до краја. Његово перо је гонило до руба. Борислав Михајловић

коцкар са горко стеченим дукатима домаће књиге као што није имао
наше пређе међуратне и послератне. Јер све видети, свуда радознало

и неметала био је и те какав црначки, надничарски посао са

Михајловића Михиза  

први критичар Михизов који 

поетике и један од најважнијих 

ајловићеву склоност ка младим 

је отворена, али врло склона 

Павловић и Попа. Критичар 

Михајловићевој књизи и каже да је 

а то што није своје веселе и 

замерити јер је Михајловић у 

могла да се сва спута у хладну 

Михајловића, Видици, април, 1957, стр. 
Борислав Михајловић није имао времена 

што није имао мира да раставља на 
видети свуда радознало пружити руку, 

надничарски посао са којег је Михајловић 
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      4.1. Иво Андрић - Профил

Однос Борислава Михајловића

специфично обојен великом

одушевљења. Иво Андрић је и

представљао прву перјаницу српске

још нешто, од изузетног значаја

објављује три романа и не узима

модерниста и реалиста. Он делује

судећи по Михизу,  писањем и

Андрић тако поступао, као и низ

ликом, али и делом овог писца

Андрићевом деловању после Другог

„Предратни дипломат
рата своје јавно
смисла: дуго година
Савеза књижевника
књижевника Србије
ширење и популаризацију
просветом и културом
престало, друго
од наступа на
библиотека и библиотекарства

                                                
251 Часопис Књижевност (књига
истакнутих југословенских познавалаца
Андрићево књижевно-уметничко де
пратили тих година Андрићево стваралаштво
скупштине Матице хрватске, где се
припадања, али и односа према босанским
припадање српској књижевној традицији
Милан Ђурчинов, Светозар Кoљевић
износи Удружење књижевника Србије
за културу једног народа те да то
човечанству и свим културама подједнако
књига 6, 1991, стр 602-603). 
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Профил окренут прошлости, лице окренуто свету

Борислава Михајловића према делу и личности Иве Андрића

обојен великом дозом уважавања и поштовања, 

Андрић је и пре примања Нобелове награде за Борислава

перјаницу српске књижевности, a ту чињеницу је додатно

изузетног значаја за нашег критичара, а то је да Иво Анд

романа и не узима никакво учешће, осим чисто књижевног

Он делује на пољу српске литературе на најбољи

писањем и објављивањем романа. Врло је компле

поступао као и низ осталих који су будили разне врсте знатижеља

делом овог писца.251 Света Лукић оставља једно занимљ

деловању после Другог светског рата: 

Предратни дипломат и будан учесник епохе, Андрић је после
своје јавно ангажовање ограничио на књижевност у

смисла дуго година био је вредан председник и члан управе
Савеза књижевника Југославије, председник Удружења
књижевника Србије. Такође се залагао у низу списа и акција
ширење и популаризацију књиге, за оно што се
просветом и културом у најширем смислу речи. И кад је прво
престало друго је остало трајни вид Андрићевог ангажовања

наступа на књижевним вечерима до личног помагања
библиотека и библиотекарства, интересовања за издавачку

         
књига 6, 1991. године) и Задужбина Иве Андрића  позвали

југословенских познавалаца дела Иве Андрића да сами изаберу тему
уметничко дело, а повод за то јесте био одређен број малициозних

Андрићево стваралаштво. Пре свега то су биле изјаве које
хрватске где се између осталог потезало питање Андрићевог националног

односа према босанским Муслиманима. Проблем је био у Андрићевом
књижевној традицији и београдском стилу писања. Позиву су се

Светозар К љевић, Света Лукић, Милош И. Бандић и Младен Шукало
књижевника Србије те подсећа да сваки књижевник има право на
народа те да то његовом делу не смета, али га оплемењује јер

турама подједнако. (упоредити  Ерих Кош, Игре око Андрића

Михајловића Михиза  

окренуто свету 

личности Иве Андрића је одувек био 

 односно књижевног 

награде за Борислава Михајловића 

чињеницу је додатно потврђивалo  

је да Иво Андрић након рата 

чисто књижевног, у борбама 

литературе на најбољи могући начин, 

је комплексно питање зашто је 

разне врсте знатижеља у вези са 

једно занимљиво сведочанство о 

је после 
књижевност у два 

председник и члан управе 
едник Удружења 

списа и акција за 
што се зове 

речи И кад је прво 
Андрићевог ангажовања: 

личног помагања 
тересовања за издавачку 

позвали  су одређени број 
изаберу тему и наново осветле 

број малициозних натписа који су 
изјаве које су чуле на заседању 

Андрићевог националног и књижевног 
био у Андрићевом опредељењу за 
Позиву су се oдазвали Ерих Кош, 
Младен Шукало.  Оштар протест 

има право на слободно опредељење 
оплемењује јер он припада целом 

Андрића, часопис Књижевност, 
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делатност, дечју
рачуна да не изађе
умереност, златну
једног мислиоца

Све то не промиче Бориславу

интересовање и тумачење дела

које су следиле, посебно након

упише честитку Андрићу поводом

да су остали велики дужници у

сиромаштво наше књижевности

није завршено, зна да градите

самоће. Нека о вашој шездесетогодишњици

сте у нашу књижевност  ступили

необично за наше дане, без х

искључиво каменом сигурношћу

непоколебљиво и надмоћно.

треба да почне проучавање дела

Босну и њене тамне вилајете

Андрић не тражи никакву славу

расправама него једноставно

стваралац постане писац његове

приповедака, Михајловић пише

сасвим нову димензију која се

„...да је Андрић
психолог`, и изврстан
тако мало у исти
хиљаду страница
мало боље: [...] 
виша од сликара

                                                
252 Света Лукић, Коло око гроба, часопис
253 Борислав Михајловић, Шездесет
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делатност дечју књижевност. [...] Мислим да је строго водио
рачуна да не изађе из постављених граница, Декарт истиче
умереност златну средину као најповољнији оквир за живот
једног мислиоца.“252 

промиче Бориславу Михајловићу половином педесетих

тумачење дела Иве Анрића било на много нижем нивоу

посебно након освајања Нобелове награде (1961) те он

Андрићу поводом 60. рођендана и опомиње свеколику

велики дужници у проучавању дела оваквог једног великог

књижевности зна да њено велико поглавље под насловом

зна да градите и дограђујете у радионици Ваше напорне

вашој шездесетогодишњици не засмета јубиларна пригодност

књижевност  ступили мирно, сигурно и ненаметљиво, боравите

дане без хуке рекламе и загрижених страсти, живите

каменом сигурношћу Ваших дела, а сада сте на самим њеним

надмоћно.“253 Уз пригодну честитку, Михајловић је рекао

проучавање дела Иве Андрића, кога су у то време углавн

тамне вилајете, сматрали га истанчаним психологом ретког

никакву славу и што је најважније, не учествује

једноставно – пише.  За Михиза је то било довољно

е писац његове предилекције. Након објављивања

ћ пише приказ књиге, али и писца, у „Нину

димензију која се до тада није отварала у тумачењу дела овог

је Андрић само писац Босне и њених људи, `истанчан
и изврстан стилиста, то би било много, али и било

мало у исти мах кад се упореди с оним што лежи
хиљаду страница његових приповедака. Јер, загледајмо

боље: [...] зар се не види једна крупна сенка, за главу
од сликара – познаваоца четири вере и једног вилајета

         
, часопис Књижевност, књига 6, 1991, стр 620. 

Шездесет година Иве Андрића, НИН, 14. септембар 1952.

Михајловића Михиза  

је строго водио  
Декарт истиче 

оквир за живот 

тих година када је 

нижем нивоу него у годинама 

 (1961) те он 1952. У „Нину“ 

миње свеколику књижевну јавност 

једног великог писца. „Јер богато 

поглавље под насловом `Иво Андрић` 

и Ваше напорне стваралачке 

јубиларна пригодност Вама, који 

ненаметљиво, боравите у њој, тако 

живите у њој, стварате је 

на самим њеним врхунцима 

Михајловић је рекао све, и да тек 

то време углавном везивали за 

психологом ретког стила и да 

не учествује у књижевним 

било довољно да један овакав 

Након објављивања Андрићевих 

у Нину“ доносећи једну 

дела овог писца.  

људи истанчан 
много али и било 

оним што лежи у 
загледајмо се 

, за главу 
једног вилајета, 

1952. 
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зар се не види
мислиоца коме је
само медијум да
своје мисли и своје
заједничко са фесом
конзулским и аустроугарским
људи без крштеница
човеку животињи

 

 Огромна сенка писца, који је много

над овим књижевним делом

пронашао на тих хиљаду страница

„Ако ко не верује
да је `Мост на Жепи
подигнута једна
невеликих страница
неухватљива далека
и сигурност ћутања
траје још много
себи или може да

 

Годинама касније, нанизао се

те Милан Ђурчинов 1991. год

Михајловићевог става који је изрекао

                                                
254 Борислав Михајловић, За једног новог
9, цитирано према књизи Портрети
255 Исто дело, стр. 162-163.  
256 Милан Ђурчинов, Андрић и Чехов
никакве сумње да се под површинским
порука трајног и универзалног карактера
егзистенцијални  статус савременог
прилици настоји да релативизира границе
`један једини, бескрајан  покрет живота
понавља исти став: „ Укратко, није
његових највећих подухвата са становишта
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не види једна повучена, дискретна а моћна фигура
мислиоца коме је социолог само извидница, а његова Босна

медијум да помоћу ње и у њу смести крупну архитектуру
и своје поезије, која одједном ништа више нема

заједничко са фесом и са опанком и годинама везирским
конзулским и аустроугарским, него је време без времена

без крштеница и чиста, полетна мисао о човеку богу
човеку животињи.“254 

који је много више од оног што се види на први поглед

м и Михајловић опет први проговара о једној

хиљаду страница приповедака, даље каже:  

ко не верује да је Андрић од `те расе` писаца нека тврди
Мост на Жепи`, на пример, само прича о томе како

подигнута једна ћуприја, а да у исти мах нису њених неколико
невеликих страница и песма о пролазности, и еп о трајању
неухватљива далека порука векова и судбине, магла заборава

урност ћутања, воља да се безимено нестане и жеља да
још много дугих тајних значења која ова прича има

или може да добије.“255 

нанизао се велики број критичара који су се бавили делом

године, дакле, скоро четрдесет година касније

става који је изрекао поводом приповетке Мост на Жепи

         
За једног новог Андрића, први пут објављено у часопису НИН
Портрети (1988), стр. 161-162. 

Андрић и Чехов, часопис Књижевност, књига 6, 1991, стр.  612: „ 
под површинским слојем  Андрићевих сведочења о прошлости

универзалног карактера, које често постају изузетно актуелне у
савременог модерног човека. У праву су они који истичу

релативизира границе између прошлости и садашњости`, те су код
покрет живота.`“Светозар Кољевић у тексту О Андрићевом

Укратко, није овде реч о мостоградњи, него о зрењу стања људског
подухвата са становишта вечности...“ (Часопис Књижевност, књ. 6, 1991, 

Михајловића Михиза  

а моћна фигура 
а његова Босна, 

крупну архитектуру 
ништа више нема 

годинама везирским, 
без времена и 

о човеку богу и 

види на први поглед, надвила се 

проговара о једној новини коју је 

ца нека тврди 
прича о томе како је 

њених неколико 
и еп о трајању, 
магла заборава 

нестане и жеља да се 
ова прича има у 

се бавили делом Иве Андрића 

година касније, бележи потврду 

на Жепи.256 

НИН, 29. август 1954, стр. 

стр.  612: „ Данас већ нема 
прошлости налазе богате наслаге 

актуелне у односу на морално – 
који истичу да `Андрић у свакој 

садашњости те су код њега и једно и друго 
евом приповедном `чарању` 

зрењу стања људског рода и судбини 
књ. 6, 1991, стр. 614) 
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Ипак, најозбиљније странице

поводом Проклете авлије (1954). 

где су приповетке стале, без обзира

се уланчало те нова књига никад

терет све што јој је претходило

а питања која покреће одједном

оне лукове, тј. кругове тумачења

анализу овог дела. Борислав

непосредно након објављивања

настаје као предговор издању Српске

авлију (1960).258 Након прве

свој стан, причајући му како

Михајловић пронашао у делу

касније, према Михизовом све

Задругином издању Проклете

иако они углавном одражавају

његовог живота. У првом приказу

компонована лежерно из неколико

испричане различите судбине

пет година касније, критичарева

неку руку генијалан закључак

дела.   

                                                
257 Борислав Михајловић, Иво Анд
258 Михајловић овај други текст уноси
касније још једном прештампава у
књиге.  
259 Борислав Михајловић,  Аутобиографија
Занимљиво је још једно Михизово сведочење
волео да о једној књизи пише двапут
доказао да му став није исправан) , тако
ново, а непоновљиво чини нам се, савршено
260 Борислав Михајловић, Иво Андрић
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најозбиљније странице о стваралаштву Иве Андрића, Борислав

(1954). Ова новела, како је Михиз назива, само

без обзира на место, време...као свуда у свету

нова књига никад није само то, она „вуче за собом на ланцу

претходило, мозаички уткива у један, чини се, унапред

покреће одједном се тичу целог пишчевог дела...“257 И одлично

кругове тумачења без којих данас не бисмо могли замислити

Борислав Михајловић пише два приказа овог дела

објављивања самог дела, дакле овај већ поменути

предговор издању Српске књижевне задруге под насловом

Након прве оцене дела, сам Андрић је позвао Михајловића

причајући му како је, заправо, настала та књига, тврдећи

пронашао у делу, вероватно и не постоји јер га он не види

Михизовом сведочењу, Андрић је тражио да Михајловић

Проклете авлије.259 Постоје и извесне разлике у

одражавају критичарев став који се није много изменио

првом приказу Михајловић за композицију Проклете

лежерно из неколико ретроспекција и некако намерно лабаво

различите судбине и једном заједничком атмосфером,260 док

касније критичарева мисао сазрева те он доноси један сасвим

генијалан закључак на коме је изграђен велики број досадашњих

         
Иво Андрић, Проклета авлија, НИН, 06.фебруар 1955. 

други текст уноси у своју књигу Од истог читаоца (1956) потпуно
прештампава у Портретима (1988) са измењеним уводом, прилагођеним

Аутобиографија – о другима, други део, Solaris, Нови Сад
Михизово сведочење у вези са писањем предговора за ову књигу
пише двапут (иако је учинио изузетак са текстом о Проклетој
исправан) , тако да реченица Миливоја Ненина поводом књиге

чини нам се, савршено пристаје једном од Михајловићевих манира
Иво Андрић, Проклета авлија, НИН, 06. фебруар 1955. 

Михајловића Михиза  

Борислав Михајловић пише 

Михиз назива, само наставља тамо 

свуда у свету. Андрићево дело 

собом на ланцу као драгоцен 

чини се унапред изграђен план, 

И одлично је наслутио 

бисмо могли замислити књижевну 

приказа овог дела, први је настао 

већ поменути приказ, а други 

насловом Читајући Проклету 

позвао Михајловића на разговор у 

књига тврдећи да то што је 

он не види. Ипак, пет година 

јловић пише предговор 

разлике у самим приказима 

није много изменио ни до краја 

Проклете авлије каже да је 

намерно лабаво, са две – три 

док у другом приказу, 

доноси један сасвим другачији, у 

број досадашњих тумачења овог 

потпуно неизмењен док га 
уводом прилагођеним концепту те 

Нови Сад, 2003, стр. 102-103. 
предговора за ову књигу, а то је да он није 

Проклетој авлији  и сам себи 
поводом књиге Портрети – ништа 

Михајловићевих манира. 
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„Та књига има савршено
композицију, готово
савршености. На
гроб који засипа
фратра. Између
Авлији. И код ње
судбина, као пастелни
неколико карактеристичних
ликова. У центру
саграђена композиција

 

Михајловић каже да је све у овој

своју Босну и вилајет у вилајету

пореклом одатле, чисто да би постојали

цариградском затвору, дакле и

ову причу даље креће од наслова

зазвучи одмах и отвори се у овој

нешто од правог, оног најбољег

Борислав Михајловић каже да

профил окренут прошлости а

прича о овом затвору који је могао

било када и да је небо једини

су границе међу људима у затвору

робове и господаре. Карађоз

господском синчићу, раном покварењаку

града, док једног дана, преобраћен

велика позорница.263 Тумачења

ове расправе, али један други мотив

                                                
261 Борислав Миахјловић, Читајући
262 Исто дело, стр. 166. 
263 Исто дело, стр. 169-170. 
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књига има савршено јасну, изванредно чврсту, кристалну
композицију, готово геометријску у својој строгости

ености. На почетку и на крају, манастирска ћелија
који засипа снег. Почетак и крај сећања на покојног

фратра Између тога далеког и дискретног оквира – прича
Авлији И код ње на почетку и на крају фра Петар и његова
судбина као пастелни паспарту. И у другом и трећем плану
неколико карактеристичних  сцена, неколико назначених
ликова У центру прича о Ћамилу. Сва у слојевима грађена
саграђена композиција. На крају савршен и затворен лук

да је све у овој књизи амбивалентно те да Андрић невољно

вилајет у вилајету отоманске царевине, зато онда сведок

чисто да би постојали ланци који причу могу да врате

акле, и почиње као реквијем за једног калуђера

креће од наслова за који каже: „Нешто од народне поезије

отвори се у овој речи [проклета], нешто заструји од висова

оног најбољег Андрића крене из наслова.“262 

Михајловић каже да Проклету авлију треба читати тако да писац

прошлости, а лице свету и онда се пред читаоцем размиче

затвору који је могао бити било где и овим људима коју

небо једини видик који везује хапсеника са слободом

људима у затвору него на слободи (а можда и нису

господаре Карађоз – „отров конверзије сасуо је Андрић

синчићу раном покварењаку који је упознао све путање подземља

дана преобраћен, није од гоњеног постао гонилац“ а цео

Тумачења личности самог Латиф-аге су врло бро

један други мотив се намеће, а то је мотив игре коју Крађоз

         
Читајући Проклету авлију, Портрети, Нолит, Београд, 1988, 

Михајловића Михиза  

чврсту кристалну 
својој строгости и 

манастирска ћелија и 
сећања на покојног 

прича о 
Петар и његова 
и трећем плану  

неколико назначених 
слојевима грађена, 
затворен лук.“261 

да Андрић невољно напушта 

зато онда сведок мора бити 

могу да врате завичају. Прича о 

калуђера. Наш критичар у 

народне поезије и од Његоша 

заструји од висова овога језика; 

читати тако да писац покаже свој 

читаоцем размиче и простире 

људима коју су могли живети 

са слободом. Ипак, другачије 

можда и нису) па овде имамо 

је Андрић у душу овом 

све путање подземља великог 

гонилац“ а цео затвор његова 

су врло бројна, и нису предмет 

игре коју Крађоз непрестано 

Београд, 1988, стр. 176. 
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режира на затворским даскама

које се подразумевала. Супротност

Шукалу, потврђује чин игре

чињеницама, док се Ћамил ослања

допуњавају један другога: то

нестане са сцене, више нема никаквих

Борислав Михајловић Карађоза

„Глумац, шарлатан
Мефисто? Нешт
уморан, мало осакаћен
коме живи и којим
добра, између невиности
фантасмагорије
кажњавањем 
Карађозу...“265

 

Много различитих шапата о

апострофирао до краја, а видео

Андрићеве поткрепљене Михајловићевим

Прича о младом Ћамилу из Смирне

вапаја против режима који је

Јакобсон у свом тексту Сан о

пример „који показује да су књиге

јасно изражава тврдњу да је

тоталитарном режиму и да је

Југославији.267 Михајловић о томе

                                                
264 Младен Шукало, Ђавољи дукат
265 Исто дело, стр. 170. 
266 Пер Јакобсон,  Сан о идеалној комуникацији
267 Исто дело, стр. 634. Да оваквих
Андрићевом делу сведочи тврдња
транспозиција, Књижевност, књ
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затворским даскама, мучећи затворенике због вишег циља призна

Супротност Карађозу јесте Ћамил и тиме се

потврђује чин игре. „Карађоз игру реализује искљичиво

се Ћамил ослања на књишку, сазнајну функцију

другога: то се потврђује на плану структуре јер чим

више нема никаквих разлога за постојање оног другог

Михајловић Карађоза види овако: 

Глумац шарлатан, циник, страшило, чудовиште, дегенерик
што од свега тога.  А највише ипак човек мало

уморан мало осакаћен животом, много деформисан злом
живи и којим се бави. Избрисане границе између зла

добра између невиности и кривице, између стварности
фантасмагорије. Нико се не може некажњено бавити
кажњавањем – као да шапуће писац између редова

265  

шапата о тоталитаризму има у овој књизи, није

краја а видео их јесте, ипак није било време за крупне

поткрепљене Михајловићевим ипак биле довољне за читање

Ћамилу из Смирне, заљубљеника у историју и књиге

режима који је радио оно што је морао да заштити искључиво

Сан о идеалној комуникацији пише да у Прокл

казује да су књиге у рукама погрешних људи опасне ствари

тврдњу да је дат прецизан опис стања у сваком

режиму и да је то дискретан Андрићев коментар ситуације

Михајловић о томе пише на следећи начин у свом есеју

         
Ђавољи дукат, Књижевност, књ. 6, 1991, стр. 627. 

лној комуникацији, Књижевност, књ. 6, 1991, стр. 634. 
Да оваквих наноса, у смислу репресија  и човековог ограничења

сведочи тврдња Оливере Секулић у тексту Аникина времена
књ.6, 1991, стр. 631-632 где каже: „Приповетка `Аникина

Михајловића Михиза  

вишег циља, признања кривице 

и тиме се, према Младену 

искљичиво на искуственим 

функцију. Они неминовно 

структуре јер чим један од њих 

оног другог.“264  

чудовиште дегенерик. 
ипак човек мало 

деформисан злом  у 
границе између зла и 

ђу стварности и 
некажњено бавити 

између редова о 

књизи није их све Михиз ни 

време за крупне речи, мада су ове 

читање између редова. 

историју и књиге,  јесте још један од 

заштити искључиво себе. Пер 

Проклетој авлији имамо 

људи опасне ствари.“266 А онда 

стања у сваком ауторитарном и 

коментар ситуације у послератној 

свом есеју: „млади историчар 

 
човековог ограничења,  има много у 

времена, идеја и уметничка 
Приповетка `Аникина времена` шире 
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се једног дана пробудио пред

Проклете авлије камо га је довео

бичијим погледом свакодневне

бирократије.“268 Мало пажљивије

реченици потпуно другачији од

свој став о чистоти српског

преломима и манифестацијама

чудно увија мисао у одежду позајмљеница

Ћамилу, заправо, десило. Ипак

дела и есеја, али исто тако морамо

овог дела. Када Ћамил изговори

Михајловић више нема проблема

зарђала шрафа старе машинерије

ове кључне речи у процесу духа

Ћамилове садашњости, овде је

супарника и тако исклизнула

свој есеј отворено даље и тврди

инквизитором Достојевског

тврди да је Ћамилова прича у

нестајања у помрчини, у ствари

самоћу, богатији за једну тугу

Турчина у којој је и сам боравио

Пер Јакобсон, такође, тврди да

                                                                                
гледано, приповедним средствима оживљава
и неопростивих прекршаја, који репресивним
егзистенцију. Тај је систем са својом
немоћи било ког човека у било ком
на детерминанте хуманизма уопште
268 Борислав Михајловић, Читајући
је, такође, и чињеница да Борислав Михајловић
269 Исто дело, стр. 175.  
270 Исто дело, стр. 176. 
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пробудио пред саучесним очима фра-Петра у једном

камо га је довео чудесни сукоб једног страсног и чистог

акодневне плитке политике и кратковидом, ступидном

Мало пажљивије око не може овде да не запази да

другачији од остатка есеја, Михајловић који се борио

чистоти српског језика и као таквог га употребљавао

манифестацијама које је само он умео да начини, у овој

у одежду позајмљеница као да зазире да јасним језиком

Ипак, не треба губити из вида време и околно

исто тако морамо нагласити да је Михиз итекако добро

Ћамил изговори судбоносне речи Ја сам то, у самој кул

нема проблема да искаже своју мисао до краја. „Два

старе машинерије, два чиновника, два празна неразумевања

у процесу духа и свести.“269 Али то више није био

садашњости овде је прича већ загазила у језгро, у прастару

исклизнула на безбедно тле историје. Борислав Михајловић

даље и тврди да се то дело сече негде са Кафкиним 

Достојевског убрајајући га тако у врх светске књижевности

Ћамилова прича у центру, те наглашава да је фра-Петар

ствари остао знатно измењен човек „сиромашнији

за једну тугу и лепоту.“270 Богатији за причу о несрећној

и сам боравио, верујући свакој речи, примајући то

такође тврди да је прича о Ћамилу у апсолутном центру

                                                                                
средствима оживљава један социјално–васпитни систем неприкосновених

прекршаја који репресивним дејством  моралне строгости  разара
систем са својом колективном физиономијом, заправо уметничка

у било ком времену да сопствену судбину учини независном
а уопште.“ 
Читајући Проклету авлију, Портрети, Нолит, Београд, 1988, 

да Борислав Михајловић никада није писао о Голом отоку. 
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Петра у једном забаченом углу 

страсног и чистог проучавања са 

кратковидом, ступидном логиком 

не запази да је језик у овој 

који се борио и јасно исказивао 

употребљавао у свим његовим 

начини у овој реченици некако 

ним језиком каже шта се 

време и околности настанка и 

итекако добро разумео поруке 

у самој кулминацији дела, 

до краја. „Два иследника, два 

празна неразумевања нису схватила  

више није био онај опасни круг 

у прастару причу о два брата 

Борислав Михајловић наставља 

Кафкиним Процесом и Великим 

светске књижевности. Михајловић 

Петар, након Ћамиловог 

човек сиромашнији за једну 

ичу о несрећној судбини младог 

примајући то лудило за истину. 

апсолутном центру дела, али и да смо  

                                                                             
систем неприкосновених вредности 

разара индивидуалну људску 
уметничка транспозиција идеје о 

независном , слободном у односу 

Београд, 1988, стр. 174. Занимљива 
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у њој „сведоци идентификацији

приче, који Михајловић назива

се односи на ствари ван текста

том првом услову за настанак

То је genesis уметности.“272 

је већ приметио у приповеткама

свега што се збива, „он што је

онда док је писао свој први бол

живота“ јер је отада тамница

између првих Андрићевих дела

„колико сужњева и тамничара

колико депортованих, колико апсана

ово време светом и много света

сазревања његовог дела.“274 

 Колико је Борислав Михајловић

новелу, као и целокупно стваралаштво

Остајући при свом старом маниру

своја каснија сећања на Ан

правцу. Често прештампавани

Аутобиографију – о другима

Михајловићево сећање на нобеловца

личношћу (за коју Михиз каже

смрти Михиз пише: „Чинило

тишином свога сећања. [...] И

себи, то његов људски лик, измакао

присности сећања и окива се у

                                                
271 Пер Јакобсон,  Сан о идеалној комуникацији
272 Исто дело, стр. 636. 
273 Борислав Михајловић, Читајући
274 Исто дело, стр. 178. 
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идентификацији приповедача са грађом.“271 Он још додаје

Михајловић назива кулминацијом  једна од Андрићевих генерализација

ствари ван текста иако је изречена поводом текста. „То је исказ

за настанак уметности, да се уметник идентификује

 Михајловић се у овом смислу опет осврће на

приповеткама и препознаје тог сведока белог чела

он што је своје ја исписао само једном, и давно, и младићки

свој први бол (а све чега се дотицао био је бол), у првој

отада тамница остала у њему „као сећање, евокација

Андрићевих дела и Проклете авлије, наглашава Михиз

чара, колико логора концентрационих и деконцентрационих

депортованих колико апсана, уклетих и проклетих! Много је тамница

и много света за то време Андрићем, док се обављала

 

Борислав Михајловић сматрао литерарно вредном

целокупно стваралаштво, толико је уважавао и саму

старом маниру да о истом делу не пише двапут Михајловић

сећања на Андрића усмерио у другачијем, аутобиографском

прештампавани делови текста који су под једним називом

другима, Профилом окренут прошлости, лицем свету

сећање на нобеловца дубоко инспирисано Андрићевом

Михиз каже да је добрим делом и сам Андрић крив

пише Чинило ми се да би стари господин волео да га

сећања. [...] И што његово дело темељније леже у основе

људски лик, измакао из живота и замакао у историју, неумитније

и окива се у споменик. Пожелео сам стога да Андрића

         
идеалној комуникацији, Књижевност, књ. 6, 1991, стр. 636. 

Читајући Проклету авлију, Портрети, Нолит, Београд, 1988, 

Михајловића Михиза  

Он још додаје да је онај део 

Андрићевих генерализација, која 

текста То је исказ који говори о 

идентификује са својом грађом. 

опет осврће на сенку писца коју 

белог чела, који је саучесник 

и давно, и младићки  страсно, 

је бол), у првој тамници свога 

евокација, мора.“273 Распон 

глашава Михиз, попуњен је са 

концентрационих и деконцентрационих, 

Много је тамница протекло  за 

док се обављала чудесна хемија 

литерарно вредном ову Андрићеву 

уважавао и саму личност писца. 

пише двапут, Михајловић је сва 

графском и анегдотском 

под једним називом унети и у 

лицем свету, последње су 

инспирисано Андрићевом необичном 

Андрић крив),  па након његове 

волео да га неко испрати  и 

леже у основе наше свести о 

историју, неумитније чили из 

Андрића човека зауставим 

 

Београд, 1988, стр. 177-178. 
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за тренутак на његовом путу у

очевица.“275 И наш критичар је

су се на другој страни издавала

критички прикази Андрићевих

волшебника, разговарао са живим

са њим, читајући ове странице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
275 Борислав Михајловић,  Аутобиографија
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његовом путу у бронзану вечност и призовем га сведочењем

критичар је очигледно успевао у том свом необичном

страни издавала сабрана и изабрана дела, писали некролози

Андрићевих дела, Михиз је, на себи својствен

разговарао са живим Андрићем кроз своја сећања и сведочења

ове странице.  

         
Аутобиографија – о другима, други део, Solaris, Нови Сад

Михајловића Михиза  

га сведочењем савременика и 

свом необичном подухвату. Када 

писали некролози и ревидирали 

војствен начин старог 

сећања и сведочења о њему, а и ми 

Нови Сад, 2003, стр. 97. 
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4.2. Десанка Максимовић -

  

О Десанки Максимовић

деловима  ове студије, пише на

смером, и то врло оштро критикујући

власти која је ограничавала

браничевска вила била позната

(Десанка Радованка ...из новина

него што би то био случај са неким

о другима, Михајловић оставља

замерила и колико је повредио

Михајловић уноси осам песама

између два рата (1956) те пише

туга, Михајловић користи дијалог

песме. Ни овде песништво Дес

нашег књижевног арбитра, напротив

версификатор унела [...] читава

дубине и снаге“ док јој је једино

искрена реч.“277 Песништво Дес

визију правог и снажног стихотворства

Максимовићева ипак била и

поезију у своју антологију.  

Међутим, девет година

помиловање (1964), Борислав

                                                
276 Борислав Михајловић, Аутобиографија
277 Борислав Михајловић, Српски песници
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- Јабуке бранице 

Максимовић Борислав Михајловић, као што смо

студије пише на самом почетку своје каријере, у оној чувеној

оштро критикујући песникињино повиновање новонасталом

ограничавала и укалупљивала уметност, па и њену саму

била позната и угледна списатељица па је овај Михизов

из новина пије вина.....стиховима кади) имао много

случај са неким мање познатим песником. У својој

Михајловић оставља сведочанство о томе колико му је

је повредио њен уметнички сензибилитет.276 Неколико

осам песама Десанке Максимовић у своју антологију

те пише мали приказ саме песникиње. Наводећи

користи дијалог са њеним стиховима да би изразио

песништво Десанке Максимовић не добија неку високу

арбитра, напротив, Михиз јој признаје да је као „Одличан

читава обиља рима у нашу поезију.“ Али да је

док јој је једино оружје у песничком свету „свежа

Песништво Десанке Максимовић се није уклапало

снажног стихотворства, али није могао да пренебрегне

ипак била и остала значајан песник између два рата

 

девет година касније, након објављивања збирке

Борислав Михајловић инспирисан овом збирком песама

         
Аутобиографија – о другима II, Solaris, Нови Сад, 2003, стр
Српски песници између два рата, Нолит, Београд, 1956, стр

Михајловића Михиза  

као што смо видели у првим 

каријере у оној чувеној песми Којим 

повиновање новонасталом режиму и 

па и њену саму. Већ тада је 

је овај Михизов напад на њу 

имао много већу тежину 

песником У својој Аутобиографији – 

колико му је сама песникиња 

Неколико година касније, 

у антологију Српски песници 

песникиње Наводећи песму Песникова 

би изразио свој став о аутору 

високу оцену од стране 

да је као „Одличан, лак, мек 

да је њена поезија „без 

ежа, наивна, топла и 

није уклапало у Михајловићеву 

пренебрегне чињеницу да је 

између два рата те је унео њену 

објављивања збирке песама Тражим 

збирком песама, пише свој, 

, 2003, стр. 190-196. 
, 1956, стр. 162. 
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можда најбољи есеј, икад написан

књижевника и проговорили су

Све је било ту што је требало

традиције, интерпретација у

лепршава као патина прошло

Десанке Максимовић. Бира критичар

не може било каквим речима

Закоником. 

„Знам да нећу усп
јабуке бранице руком
бело повесмо прошлости
поређане новим
једне с другим у
закона и милости

 

 Није Михајловић могао да

коју је често и сам цитирао јер

текста. Прво је проговорио песник

велику тајну своје књиге. „Тајну

критичар изговара озбиљне речи

племенитости нема равних у српској

њена молба, а са друге стоји Законик

Затим Михајловић, маестрално

суштину ове песничке збирке

свој појединачни случај, ставио

хуманости.“280 Дијалог се завршио

похвалу и исправља све оно што

                                                
278 Борислав Михајловић, Песнички
279 Исто дело, стр. 16. 
280 Исто дело, стр. 16. 
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есеј икад написан. Коначно су се подудариле 

проговорили су истим језиком, језиком поезије.  

ту што је требало да буде, тема стара тешка, у самом

интерпретација у потпуности завијена у вео хуманости

а прошлости. Борислав Михајловић пише есеј

критичар речи пред овом збирком, устукнуо

каквим речима да ослови овај танани вез лирске дискусије

Знам да нећу успети да нађем те  речи. Оне су пробране
јабуке бранице, руком љубави, умивене у вину тајне , уткане

повесмо прошлости, избрушене на тоцилу срца и дара
поређане новим и непоновљивим везама ритма и риме стале

с другим у невелик циклус и повеле овај чудни дијалог
закона и милости.“278 

Михајловић могао да одоли, а да не помене једну од песама

цитирао јер је пружала диван предложак слике за почетак

проговорио песник Вељко Петровић, а онда песникиња

књиге. „Тајну која је и крик, и шапат, и молба,  молитва

озбиљне речи и каже да оваквим стиховима који

нема равних у српској савременој поезији. Са једне стране

друге стоји Законик, нем и неумољив, „нека чудна лепота

маестрално, онако како само он уме, у неколико речи

песничке збирке. „Том тоталитету, тој општости, песник

случај, ставио му је насупрот такође један тоталитет

Дијалог се завршио онако како је и почео, а наш критичар

исправља све оно што је замерао песникињи Десанки Максимовић

         
ки врхунац Десанке Максимовић, Политика, 24. јануар

Михајловића Михиза  

подудариле вертикале ова два 

тешка у самом корену српске 

хуманости, а песма мека и 

пише есеј Песнички врхунац 

збирком устукнуо је и размишља јер 

лирске дискусије са Душановим 

су пробране, као 
тајне , уткане у 

тоцилу срца и дара, 
ритма и риме, стале 

овај чудни дијалог 

од песама Вељка Петровића 

слике за почетак овог поетског 

онда песникиња која је открила 

молба,  молитва...“279 Очарани 

стиховима који су потекли из 

Са једне стране је песникиња и 

нека чудна лепота снаге и моћи.“ 

неколико речи, открива саму 

општости песник није супротставио 

један тоталитет, тоталитет 

наш критичар поентира своју 

Десанки Максимовић, одајући јој 

јануар 1965, стр. 16. 
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дубоко поштовање пред њеном

сам врх српске поезије, што 

 „...између
љубави, разумевања
наша поезија. Из
велика реч упућена
ју је жена, и зато
изрекао ју је велики
преплетом стила
зато она звучи тако

 

 Иако већ скоро деценију

критичара који је неприкосновено

Михајловић итекако био будан

реч о правој књизи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
281 Исто дело, стр. 16. 

Књижевна дисперзија Борислава Михајловића Михиза

121 

пред њеном поезијом, коју је, коначно, могао мирне

поезије што она заиста и јесте.  

између тог почетка и краја легла је велика поезија
љубави разумевања и милости какву већ одавно није написала

поезија. Из приче о старом царском законику израсла
велика реч упућена сваком, па и овом нашем времену. Изрекла

жена и зато ова реч има нешто топло и нежно у себи
је велики песник, и зато је она речена ванредним

ом стила и лепоте; и изрекао ју је мудар човек
она звучи тако древно и савремено у исти мах.“281 

скоро деценију није писао за „Нин“ , иако се повукао

је неприкосновено заузимао, овај текст доказује

итекако био будан у књижевној критици, итекако расположен

         

Михајловића Михиза  

могао мирне душе да уврсти у 

велика поезија 
није написала 

законику израсла је 
времену. Изрекла 
и нежно у себи; 

ванредним 
мудар човек [...] и 

 

се повукао са трона дневног 

текст доказује да је Борислав 

итекако расположен да каже праву 
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 4.3. Борислав Михајловић

 

Године 1952. У „Нину“ Борислав

Ристића, Чланак и мало памфлета

– време. Витомир Вулетић, 

есеј о Бориславу Михајловићу

закорачио на позорницу послератне

ставове, а највећу славу задоби

Михајловић још једном потврдио

је негација признатих вредности

тачан овакав суд на који је Вул

Више предузећу НОПОК него Исидори

суд неколико година касније

морало одјекнути двапут снажније

Михајловић овај пут није кајао

надреалистичке догме којом

                                                
282 Михајловић у својој Аутобиографији
критици икад, састојала се од свега четири
Ристића, пре свега: 

Наравно да му нису прихватили критику
283 Овај текст представља приказ Ристићеве
наводи: „ И збиља је то била књижевна
служили  само као претекст да се изнесе
мало памфлета, НИН, 13. април
књижевности, овакво мешање политике
ипак, била најважнија. 
284 Витомир Вулетић, О српским писцима
285 Предраг Палавестра, Послератна
току књижевних спорова између
Сведочанстава и Књижевних новина
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Михајловић и Марко Ристић – Ни Јанко, ни Мар

Борислав Михајловић објављује два текста о стваралаштву

мало памфлета (13. април 1952)283 и приказ Ристићеве

 у већ помињаној књизи О српским писцима

Михајловићу, каже да је тешко говорити о човеку који

позорницу послератне књижевности и био све време тако

задобио је путем негирања признатих величина

једном потврдио старо правило у нашој књижевности и

признатих вредности најкраћи пут до афирмације.“284 Ако

на који је Вулетић подстакнут Михајловићевом изјавом

НОПОК него Исидори Секулић где се Михиз каје за свој

година касније, онда је негирање величине попут дела

двапут снажније на послератној књижевној сцени

пут није кајао, напротив, до краја је остао на

догме којом је Ристић тврдо опасао свој послератни

         
Аутобиографији I (стр. 34) оставља сведочанство о својој најкраћој
се од свега четири реда и, наравно, била уперена против стваралаштва

„ДВЕ НОВЕ ЗБИРКЕ ПЕСАМА 
Јанко Ђоновић `Камена почивала`; Марко Ристић 

`Nox microcosmica` 
Ни Јанко, ни Марко. 

                                                     Б.М. 
прихватили критику те је никад није објавио званично до Аутобиографије

представља приказ Ристићеве књиге Књижевна политика (1952), Михајловић
то била књижевна политика, којој су поједине књиге и дневни

претекст да се изнесе свој став и своје гледиште.“ (Уп. Борислав
април 1952).   Поред Михајловићевог несимпатисања

мешање политике у исту је за њега, такође, био  велики грех, јер

српским писцима, Ваљевска штампарија, Ваљево, 1992, стр. 65. 
Послератна српска књижевност 1945-1970,  Просвета, Београд

спорова између на махове непомирљиво поларизованих књижевних
Књижевних новина и касније, Дела и Савременика, Ристићеве пароле

Михајловића Михиза  

ни Марко
282 

текста о стваралаштву Марка 

приказ Ристићеве књиге Простор 

писцима, започињући свој 

о човеку који је тако храбро 

све време тако сигуран у своје 

признатих величина. „Тако је Борислав 

ности, и не само у њој, да 

Ако прихватимо као 

Михајловићевом изјавом кајања о тексту 

каје за свој оштар и исхитрен 

величине попут дела Марка Ристића 

књижевној сцени, с тим да се 

остао на супротној страни 

свој послератни академизам.285 

својој најкраћој књижевној 
против стваралаштва Марка 

Марко Ристић 

Аутобиографије. 
Михајловић у свом тексту и 

књиге и дневни догађаји најчешће 
Борислав Михајловић, Чланак и 
несимпатисања надреализма у 

велики грех, јер је њему књижевност, 

стр. 65.  
Београд, 1972, стр. 56: „У 

поларизованих књижевних група око 
Ристићеве пароле слободарства и 
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Михајловић на почетку свог текста

есеја пре рата, али прештампавање

реакционарства, као што је то

против догме и сам закорачио

„Служећи се
надреалистичком
идиосинкразијом
Ристић је писао
једног непомирљивог
то, не сасвим
политичара) он
сматрао дисквалификованим

 

Посебно је замерао на Ристићевом

оријентацији287, нарочито поводом

запажање заиста било исправно

песника која су умрла у програмском

                                                                                
авангарде, у почетку примењене
супротност. Већ у есеју Три мртва песника
између прокламованих начела одбране
нетрпељивошћу и самосвесном правоверношћу
286 Борислав Михајловић, Чланак и мало
287Славко Леовац, Мит и поезија
Поводом Ристићеве дипломатске потребе
Бухариновим и Радековим који су
прибегне одређеном рационалном растезању
међутим, занимљив је коментар који
је  и то да то могу и да то налазе
необично префињено осећање да, интерпретирајући
или изокрену смисао за аутентичну
екстаза, достиже стил и смисао који
сметају интерпретацији и пишчевом
интерпретацији једних и других који
тенденцијама које постепено постају
288 Драшко Ређеп, Фантоми, европска
1931: „Стриктно и престрого одан
поезије, Ристић је – у жестокој носталгији
појављује свакад окружен мртвим
Џаџић у свом тексту за НИН (08. мај
правила једне доследности за коју песник
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почетку свог текста истиче да је Ристић био и остао најплоднији

али прештампавање истих је требало да послужи

као што је то мишљење и многих других критичара

закорачио у исту.  

Служећи се дијалектиком као заставом, својом
надреалистичком вероисповешћу као критеријумом и својом
идиосинкразијом према свему старом као чулом, Марко
Ристић је писао своје чланке и памфлете са свом оштрином
једног непомирљивог духа. Отворено пристрасан, (сматрајући

им без права, за врлину једног књижевног
политичара) он је дотадање путеве наше књижевности
сматрао дисквалификованим...“286 

замерао на Ристићевом инсистирању на беспоговорној напредној

поводом чланка о Сеобама Милоша Црњанског

било исправно, доказује и две године касније написани

у програмском, али и политичком  смислу за

                                                                                
примењене у борби против ждановизма, постепено су се

мртва песника (1954) могао се код Марка Ристића осетити
начела одбране  поезије и непосредне критичке праксе

самосвесном правоверношћу врховног судије.“ 
Чланак и мало памфлета, НИН, 13. април 1952. 
поезија, текст Критичар Марко Ристић, Свјетлост, Сарајево

дипломатске потребе да приближи своје уметничке ставове, као
Радековим који су тада били једини и званични идеолози Совјетског

рационалном растезању асоцијација не би ли оне досегнуле оне што
коментар који следи  и који звучи тако као да га је Михајловић
да то налазе управо они људи који немају оригиналних идеја

осећање да, интерпретирајући извесне мисли и уметност, изнађу
аутентичну интерпретацију иза које се, ако је по среди одушевљење

смисао који постаје и његов а не само туђи. А када се налети
и пишчевом правцу интерпретирања онда он еластично

других који је симултано и аналогно само делимично исти, нагнан
постепено постају уверење.“ 
Фантоми европска ноћ, Марко Ристић, часопис Књижевност
престрого одан,  међутим, својим претпоставкама о моралном

жестокој носталгији за данима раних открића и прве младости
окружен мртвим пријатељима, фантомима који су нестали, који су

(08. мај 1955.) под називом Белешка о поезији и доследности
доследности за коју песник и човек никада нису д в о ј и ц а у истом

Михајловића Михиза  

и остао најплоднији у писању 

да послужи у борби против 

критичара, али да је у борби 

заставом својом 
критеријумом и својом 

чулом, Марко 
свом оштрином 

пристрасан сматрајући 
једног књижевног 

наше књижевности  

беспоговорној напредној друштвеној 

Милоша Црњанског. Да је овакво 

касније написани текст о три 

смислу за Марка Ристића288 

                                                                             
постепено су се претварале  у своју 

Ристића осетити известан несклад  
критичке праксе, испуњене жучном 

Сарајево, 1960, стр. 79-80. 
ставове, као и доживљај Пруста са 

идеолози Совјетског савеза, морао је да 
досегнуле оне што је било контрарно, 

Михајловић писао: „ Интересантно 
оригиналних идеја и мисли, али имају 

уметност изнађу финесе које скрену, 
по среди одушевљење и нека мала 

када се налети на контрадикције, које 
он еластично изнађе смисао у 

делимично исти, нагнан на то тим својим 

Књижевност, књига 11-12, 1989, стр 
моралном и социјалном смислу 

прве младости – имао дојам да се 
нестали који су изневерили.“ Петар 

и доследности каже: „Гвоздена 
ц а у истом бићу, за које песник и 
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(Црњански, Елијар и Растко Петровић

варираном, истицању антидогматизма

тренутку не спори јесте беспр

Михајловић не одустаје од тога

писменост рутинирана, патетична

писменост једног израђеног стила

културу наше реченице.“290

чланак који говори о једној јединој

маниру, а то је да проговори језиком

књижевне злурадости, морамо

саме књиге Књижевна политика

 

„МАРКО РИСТИЋ
сопственом признању
постао амбасадор
књижевник. За
Добар део живота
академицима и
постане амбасадор
очекује се ускоро
мрачан. Ни светао
патетиком астрономског
ексхумационом књижевношћу

  

 Кад се узме у обзир да је

карактера, 1952. године када су

онда се може разумети она констатација

                                                                                
личност постоје само интегрално као
опроштај над довршеном хумком...“
289 Борислав Михајловић, Чланак и мало
290 Исто дело. 
291 Исто дело. 
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и Растко Петровић). „Има збиља нечег догматског у

истицању антидогматизма.“289 Ипак, оно што Михајловић

јесте беспрекоран стил којим је Ристић писа

одустаје од тога. „То је онда писменост једног јаког

рутинирана патетична каткад и отровна, каткад дискурзиона

израђеног стила и доследно задржаног става. Тај
290 Михајловић на крају овог текста, за који

о једној јединој личности, опет прибегава оном свом

проговори језиком самог писца што он овде, не без извесне

злурадости морамо признати и чини, сматрајући да индексу

Књижевна политика свакако недостаје једна, и то самог писца

МАРКО РИСТИЋ – књижевник чија су дела, по његовом
сопственом признању `исцрпљена`. Као бивши књижевник
постао амбасадор, као бивши амбасадор поново поста
књижевник. За време окупације живео је под Окупацијом
Добар део живота провео ратујући са професорима
академицима и амбасадорима. Судбина је хтела да
постане амбасадор и академик, а како је Немеза доследна
очекује се ускоро његово постављање и за професора Није
мрачан Ни светао такође. Полумрачан, дакле. Његове везе
патетиком астрономског су порекла. У последње време бави

схумационом књижевношћу.“291 

обзир да је овај текст настао, иако више памфлетски

године када су слава и политички углед Марка Ристића

разумети она констатација са почетка да је најбољи пут афирмације

                                                                                
интегрално као п е с н и ч к а  л и ч н о с т, била су тај неумољиви

хумком...“ 
Чланак и мало памфлета, НИН, 13. април 1952. 

Михајловића Михиза  

ког у сталном, незнатно 

што Михајловић ни у једном 

ао своје памфлете, а 

једног јаког интелектуалца, 

каткад дискурзиона и аналитичка 

става. Тај стил је обогатио 

за који каже и сам да је 

прибегава оном свом добро познатом 

без извесне дозе више 

а индексу личности на крају 

то самог писца:  

по његовом 
бивши књижевник 

поново постаје 
под Окупацијом. 

професорима, 
хтела да сам 

Немеза доследна 
професора. Није 

Његове везе са 
последње време бави се 

памфлетски него књижевног 

Марка Ристића били на врхунцу, 

најбољи пут афирмације младог 

                                                                             
су тај неумољиви ашов, тај сурови 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

критичара напад на признате величине

рече један од проучавалаца Михизовог

о томе је беспотребно говорити

подржавали ово што је Михај

проговоре, посебно не на тај

Ристића сматрајући да је Михајловић

нападајући баш Марка Ристића

неконформист Ристић добро забасао

што се каснији критичари ограђују

оштрина и жар борца против

текстовима који су годинама касније

 Само неколико месеци касније

поводом књиге Простор – 

есеја у овој књизи, Михајловић

Михајловићева аполитичност у

једну у низу различитости које

надреалисте „... широко пространство

Марка Ристића у ствари је последица

домена.“ А до сада смо в

оспораваној  вертикали коју заступа

                                                
292 Мирослав Егерић, Критика шарма
пораз Михајловић доживљује(!)  не
Марком Ристићем једном `Чланку и
нетрпељивост и неразумевање за изразито
урушио једну такву арматуру био
залога бојовничког искуства и неуморна
превиђа јесте да Михајловића баш
Ристићем и Крлежом на једној страни
модерниста  и реалиста педесетих
беспотребним, а да је књижевност и
овом раду. Егерић још додаје: „Пошто
накнаду за сталну максиму поседује
дражи софистике. Тиха вода крупних
критиковао у тексту о књизи Књижевна
раван политике и сматрајући да треба
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на признате величине. Да су се ови редови окрилатили

проучавалаца Михизовог дела поводом Булатовићеве књиге

беспотребно говорити. Речи су пале. Табори су настали те је

што је Михајловић изрекао, но никад се не би усудили

посебно не на тај начин,  али и оних који су жустро стали

сматрајући да је Михајловић доживео свој дефинитиван критичарски

Марка Ристића.292 Да Михајловић није једини који је мислио

ић добро забасао у догму то смо већ видели, али је симптоматично

критичари ограђују од Марка Ристића и јасно проговарају

ротив наметнутих ставова и ауторитета остали

а касније само прештампавани.   

месеци касније, Михајловић опет пише о Марку Ристићу

 време. Јасно наглашавајући политичку позадину

Михајловић доноси још један закључак, који, ако

аполитичност у смислу мешања књижевности и политике

различитости које га сврставају на дијаметрално супротн

ко пространство кретања по побројаним областима

ствари је последица његове литерарне незавичајности

видели шта то представља у јасно означеној

коју заступа Борислав Михајловић.  

         
Критика шарма и изненађења, Поља, Нови Сад, 1963, стр 7: „Свој

доживљује(!)  не у свом последњем заокрету низ стрмину, већ много
једном Чланку и мало памфлета` где, са више памфлета него чланка

неразумевање за изразито дисциплинован логички дух у редовима истог
арматуру био је потребан равноправан полемички и дијалектички

искуства и неуморна канонада аргумената.“ Оно што Егерић овде
Михајловића баш такве врсте полемике које су трајале пре Другог

на једној страни и писцима Комунистичке партије на другој
педесетих година, нису уопште занимали, напротив, сматрао

књижевност и стварање дела најважније за Михиза, то смо већ
„Пошто нема свог система, обара се свом жестином

максиму поседује мноштво привремених. Уместо дијалектике, зна
вода крупних потеза није његов животни простор.“ Оно

Књижевна политика јесте догма, а не дијалектика, свлачење
сматрајући да треба да постану питоме слуге режима.  

Михајловића Михиза  

окрилатили као што то једном 

Булатовићеве књиге Ђаволи долазе, 

настали те је било оних који су 

се не би усудили да то исто 

жустро стали у одбрану самог 

дефинитиван критичарски пораз 

једини који је мислио да је вечити 

видели али је симптоматично и то 

јасно проговарају да су сва 

ауторитета остали у предратним 

о Марку Ристићу, овога пута 

политичку позадину Ристићевих 

закључак који, ако се узме у обзир 

књижевности и политике, представља још 

дијаметрално супротну страну од Ристића, 

побројаним областима културе код 

незавичајности, немања свог 

јасно означеној, али и често 

стр 7: „Свој први и дефинитивни 
стрмину већ много раније у сусрету са 

памфлета него чланка, региструје своју 
редовима истог писца. [...] Да би 
и дијалектички дух у критичару, 

Егерић овде намерно или несвесно 
трајале пре Другог светског рата са 

на другој, посебно ратови  
напротив сматрао их је излишним и 

то смо већ довољно нагласили у 
свом жестином на сваки систем и у 

дијалектике, зна за опасне и вртоглаве 
простор.“ Оно што је Михајловић 

дијалектика, свлачење књижевника у 
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„Марко Ристић
политичке оријентације
дозволила једну
прилике изврстан
рата, он је често
био без значаја
идеолога остале
да споји марк
своју друштвенополитичку
склоности.“293

 

Неукорењеност у српској књижевној

јер окренутост свету је права само

оно истинско што један писац може

питању. У такво виђење књижевности

мање Крлежина осуда послератне

Михајловић се, разумљиво, осећао

чувене речи Крлежи, супротстављајући

миљенику међу књижевницима док

сферу политичког домена294, признајући

настајали. Књига Простор – време

 

„И у овој својој
напредних друштвених

                                                
293 Борислав Михајловић, Марко Ристић
294 Славко Леовац,  Мит и поезија
слично тумачи Ристићево послератно
уколико се више приближавао комунистичкој
надреалистичке `принципе`, покушавајући
могао да прими под своје хаљине  све
и да постане не само школа, не само
развити социјалистичко друштво
реакционарних, Ристић се нашао у ситуацији
првима само лепе жеље и искрена
Ристић је зато често следио Крлежу
Уверавао је једне да су догматичк
исмејавао, ругао им се, не бирајући жртве

Књижевна дисперзија Борислава Михајловића Михиза

126 

Марко Ристић је био и остаје и данас писац напредне
политичке оријентације, која је при том код њега условила
дозволила једну ширину погледа на уметност. Добар, за наше
прилике изврстан, познавалац европске литературе између

он је често вршио један културтрегерски посао који
без значаја, мада су његове претензије књижевног

остале без  дубљег стварног одјека и утицаја. Тежећи
ксизам и ирационализам, он је у ствари мирио

друштвенополитичку оријентацију и своје књижевне
293 

српској књижевној традицији је за Михајловића било нешто

је права само у случају ако је оплемењена личним, завичајним

један писац може да понуди свету књижевности, било који

виђење књижевности се није уклапала ни Ристићева визија

атне књижевности која је била сувише епигонска

разумљиво, осећао позваним да, као бранилац из првих редова

протстављајући се тако још једној признатој величини

књижевницима, док Марка Ристића дискредитује већ на почетку

, признајући му предратне есеје као вредне и важ

време је то само потврдила.  

овој својој књизи Марко Ристић стоји на позицијама
напредних друштвених снага против реакције, капитализма

         
Марко Ристић: Простор – време, НИН, 09. новембар 1952.
поезија, текст Критичар Марко Ристић, Свјетлост, Сарајево

Ристићево послератно понашање према домаћим писцима: „Као и Бретон
приближавао комунистичкој идеологији утолико се мање освртао

принципе покушавајући да надреализму прида толико општи карактер
своје хаљине  све истински велике, страсне, мрачне, бунтовне, револуционарне

школа не само правац , већ једина могућа уметничка идеологија
друштво. Жестоко нападан од неких наших `социјалних

се нашао у ситуацији да се брани подједнако и од једних и
и искрена осећања, а другима  ништа друго до недобронамерности

следио Крлежу: делио је ударце свима тим  готово једнако оштро
догматички марксисти и блиски свакој поповштини, као

не бирајући жртве.“  

Михајловића Михиза  

писац напредне 
њега условила и 

за наше 
литературе између два 

посао који није 
претензије књижевног 

утицаја. Тежећи 
ствари мирио 

своје књижевне 

било нешто што се не толерише 

личним, завичајним бојама, то је 

евности било који меридијан да је у 

Ристићева визија европејства али још 

сувише епигонска у односу на страну. 

из првих редова, проговори оне 

признатој величини, али и Титовом 

већ на почетку, сврставајући га у 

вредне и важне у тренутку када су 

на позицијама 
реакције капитализма, 

новембар 1952. 
Сарајево, 1960, стр. 76-77. 

писцима Као и Бретон, тако и Ристић, 
се мање освртао на првобитне 
општи карактер и значај да би он 

бунтовне, револуционарне песнике, 
уметничка идеологија коју ће примити и 

социјалних` писаца, као и од 
једних и од других, признавајући  

до недобронамерности и глупости. 
готово једнако оштро и с мало такта. 

поповштини као што је друге жестоко 
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фашизма и рата
Његови напреднополитички
су остали изражени
потезима  остали
је писао, али је њихов
се појавили него

 Кад је у питању временски

духу и жару Марка Ристића

недостатку истог. Драшко Ређеп

Ристић наглашава да је есејистика

тумачима Ристићевог дела,  оно

док онај полемички жар изван

 Међутим, већ смо рекли да

Ристића био у најмању руку срама

часопису Сведочанства (06. мај

Михајловића са Богданом Поповићем

сигурност у литератури, подразумевајући

својој књизи.297 У истом часопису

стављају раме уз раме са Михајловићем

у раду, који, такође, другачије

разноликост и разнородност

Михајловић оштро критикује

од инспирације тренутка и у служби

варирају привиди новог и невиђеног

                                                
295 Борислав Михајловић, Марко Ристић
296 „Сада, на маргини ауторитативног
његов дуго одржаван  и анегдотски
полемичара престаје да буде значајан
годинама. Остаје, међутим, као изузетна
остварен управо у оним тзв. хибридним
су, заправо, неописиве. Толико је
тоталитета, свих знакова цивилизација
297 Радомир Константиновић, Са свећом
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фашизма и рата и то је у ствари прави садржај ове књиге
Његови напреднополитички ставови с обзиром на околност

остали изражени  у доследним, иако крупним и општим
потезима остали су леп документ о ставовима човека који

писао али је њихов значај био далеко већи у времену кад
појавили него данас.“295  

питању временски отклон, јављају се и другачија мишљења

Марка Ристића, који је Егерић тако жустро супротстављао

Драшко Ређеп у већ помињаном тексту Фантоми, европска

да је есејистика, на маргини белетристике пре

ћевог дела,  оно што је било и остало највредније у његовом

полемички жар изван есејистике бледи, да га готово ни нема.

смо рекли да је било и оних који су сматрали да је

најмању руку сраман, некњижеван, памфлетски. Радомир

(06. мај 1952) штампа текст Са свећом у руци, 

Богданом Поповићем и његовим залагањем за јединство

литератури подразумевајући да их нема, како је то и показао

истом часопису је штампан и текст Зорана Мишића

раме са Михајловићем јер су деловали у исто доба, а о

такође другачије пише о Ристићевој књизи од Михиза

разнородност текстова који су се нашли у Ристићевој

критикује, јесу потребни јер је ова књига „пристрасна

енутка и у служби догађаја, она понекад варира на кантару

новог и невиђеног, али је увек у сржи збивања, увек присутна

         
Марко Ристић: Простор – време, НИН, 09. новембар1952.

ауторитативног избора његове есејистике може се без икаквих
и анегдотски популисан  ореол дневног критичара и немилосрдно

буде значајан. Чак већ и недовољно приметљив у овим нашим
изузетна аквизиција нашег есеја његов полемички инстинкт

тзв хибридним ситуацијама које, за наивне очи, нежно нагињу
Толико је, наиме, у њима сложеног и непреносивог покушај

цивилизација, укупности кретања.“ 
Са свећом у руци, Сведочанства, 06. мај 1952, стр. 7. 

Михајловића Михиза  

садржај ове књиге. 
на околност да 

крупним и општим 
ставовима човека који их 

у времену кад су 

другачија мишљења о полемичком 

жустро супротстављао Михизовом  

Фантоми, европска ноћ, Марко 

белетристике према неким, наивним, 

највредније у његовом стваралаштву, 

ни нема.296  

сматрали да је напад на Марка 

памфлетски Радомир Константиновић у 

у руци, поредећи Борислава 

јединство, чистоћу и 

је то и показао Марко Ристић у 

Зорана Мишића, кога често и 

исто доба, а о томе је већ писано 

од Михиза. Према Мишићу, 

у Ристићевој књизи, а које 

пристрасна и ћудљива, сва 

варира на кантару и њу понекад 

збивања увек присутна  и будна, 

новембар1952. 
з икаквих резерви утврдити како 

критичара и немилосрдно назубљеног 
овим нашим позним осамдесетим 

полемички инстинкт, магистрално 
нежно нагињу белетристици, и које 

непреносивог покушаја сагледавања 
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смелости и прогресу одана

Мишић додаје да је спој ирационалног

Ристићу као компромисно приближавање

крајности да би остварио политички

ирационално треба пустити кроз

вредно напредне марксистичке

Миодрага Павловића и Васка Попе

Ристића су им се разилазила

Михајловића сврставамо у ону

Винавер, док су Богдан Поповић

оријентације. Карло Остојић

(1956) сматра да се Марко Ристић

пут погађале само спољни оквир

користио неадекватну критичарску

идеја и историског (!) реализма

разину темперамента и готово

Ристић поред Исидоре Секулић

да лагану галију наше књижевности

књижевности.“300 Међутим, иако

шири оквир стваралаштва Марка

књиге које је Михајловић коментарисао

спроводио над својим неистомишљеницима

сиромашну, српску књижевност

коментарише нема много од

догматска о којој смо већ говорили

оглашава и Стеван Мајсторовић

није могао да отрпи овакав на

                                                
298 Зоран Мишић, Око једне књиге и
299 Исто дело.  
300 Карло Остојић, приказ књиге Од
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прогресу одана, никад петрифицирана и никад дремљива

спој ирационалног и марксистичког, који је,

компромисно приближавање надреализма и марксизма

остварио политички циљ, свакако могућ јер све што

пустити кроз призму дијалектичког материјализма и

истичке мисли.299 Иако су имали исти став у

Павловића и Васка Попе, мишљења о стваралаштву и идеолошком

разилазила, али већ смо говорили о томе да се слажемо

сврставамо у ону другу групу есејиста где су Јован Скерлић

Богдан Поповић, Марко Ристић и Зоран Мишић

Карло Остојић у свом приказу Михајловићеве књиге

се Марко Ристић нашао на Михизовом нишану, али да

спољни оквир мете и да нису допирале до циља

неадекватну критичарску методу. „Уместо да свој циљ посматра

историског реализма, жустри и помало ратоборни критичар

темперамента и готово практицизма, заборављајући безмало потпуно

Исидоре Секулић скоро једини српски есејиста који је 

наше књижевности сврста у редове тешке флоте савремене

Међутим, иако критичар Остојић овде Михајловићу саветује

стваралаштва Марка Ристића, не можемо да се сложимо са

Михајловић коментарисао, као и памфлетске обрачуне

својим неистомишљеницима, не спадају у ону његову

српску књижевност припоји светској. Напротив, у текстовима

ного од те димензије док доминира искључиво

смо већ говорили. Поводом текста Чланак и мало памфлета

Стеван Мајсторовић, како сам каже, Михајловићев редакцијски

отрпи овакав напад на Марка Ристића па и сам следи

         
књиге и њеног наслова, Сведочанства, 06. мај 1952, стр. 6

Од истог читаоца, Дело, 1957, стр. 1088. 

Михајловића Михиза  

никад дремљива и статична.“298 

, такође, спочитаван 

марксизма као две изразите 

јер све што је песничко  и 

материјализма и тек онда постаје 

исти став у вези са поезијом 

стваралаштву и идеолошком раду Марка 

томе да се слажемо са ставом да  

Јован Скерлић и  Станислав 

Зоран Мишић били другачије 

њиге Од истог читаоца 

али да су стрелице овај 

допирале до циља јер је, заправо, 

свој циљ посматра са узвишице 

ратоборни критичар спустио се на 

безмало потпуно да је Марко 

је грчевито покушавао 

тешке флоте савремене светске 

Михајловићу саветује да сагледа 

сложимо са тим предлогом јер 

памфлетске обрачуне које је Ристић 

ону његову тежњу да малу, 

Напротив у текстовима које Михиз 

искључиво она политичко – 

мало памфлета у „Нину“ се 

Михајловићев редакцијски колега, јер 

и сам следи Михизов манир 

стр. 6-7. 
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пишући му памфлетски приказ

какав? (13. април 1952) ипак

која га чита срозавајући књижевну

Михајловић не доприноси решавању

забавља своју публику од које

треба, а то је у домену књижевне

врховни принцип“.301 Како се

Михајловићеве есеје о Марку

Михизов пуцањ у празно.302

однос тих истих критичара према

су се чуле изјаве да Марко Ристић

довољно самокритичан, понекад

             Да се још једном осврнемо

потпуности одудара од свих

периода, да је ова пресуда мртвим

понајмање књижевну сведоче

`Дневник о Чарнојевићу`; 

Петровић: `Бурлеска господина

највишим нашег времена, тако

ипак у уметничком смислу нових

младе песничке нараштаје на прагу

Марка Ристића, чији је критичарски

Међутим, шта је то што је понукало

својих младалачких реченица

песничком смислу. Подсетимо

фантастична сага о страдању српске

                                                
301 Стеван Мајсторовић, Аплауз ће уследити
302 Гаврило Вучковић, Борислав Михајловић
303 Исто дело, стр. 9. 
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памфлетски приказ личности, али акценат у тексту Аплауз

ипак је стављен на то да се Михајловић више дод

авајући књижевну критику на ниво „уметности псовања

доприноси решавању текућих проблема у књижевности

публику од које ће добити аплауз, док му исти неће уследити

књижевне критике где је „тежња ка откривању

Како се да закључити, велики број критичара

есеје о Марку Ристићу и већина текстова је доносила
302 Ипак, да се приметити још и то да што је

критичара према Марку Ристићу био је све мање апологетски

да Марко Ристић можда и није био витез без страха и

самокритичан понекад и потпуно конфузан у својим излагањима

још једном осврнемо на чувени есеј Три мртва песника

одудара од свих записа и сведочанстава које је Ристић оставио

мртвим друговима заиста имала велику политичку

књижевну сведоче и записи из Путева 1922. године: „1. Милош

; 2. Станислав Винавер: `Громобран свемира

Бурлеска господина Перуна бога грома`. Три дивне напредне

времена, тако издвојено индивидуално обојене и песнички

уметничком смислу нових могућности тако здружене.“ Овакво

нараштаје на прагу двадесетих година XX века био је

чији је критичарски нерв дао своју коначну и надасве

то што је понукало Ристића, академика, да се ослободи

младалачких реченица и сахрани два приајтеља који никако нис

одсетимо се да је иза Растка Петровића остао роман

о страдању српске младости у Првом светском рату

         
Аплауз ће уследити – али какав?, НИН, 13. април 1952. 

Борислав Михајловић: Од истог читаоца, НИН, 24. март  1957, 
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Аплауз ће уследити – али 

више додворава публици 

уметности псовања“ и да на тај начин 

књижевности већ артистички 

исти неће уследити тамо где 

откривању уметничке истине 

број критичара је реаговао на 

је доносила закључак да је то 

то да што је време одмицало, 

мање апологетски, а све више 

страха и мане, да није био 

им излагањима.303 

мртва песника (1954) који у 

је Ристић оставио из ранијег 

велику политичку позадину, а 

године: „1. Милош Црњански: 

свемира`; 3. Растко 

напредне књиге, међу 

обојене и песнички оригиналне, а 

Овакво одушевљење за 

био је знак распознавања 

коначну и надасве тачну оцену тада. 

да се ослободи бремена ових 

који никако нису били мртви у 

Петровића остао роман Дан шести, 

светском рату и емиграцији, док 

март  1957, стр. 9. 
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Црњански из Лондона доноси

песници. Индикативно је, такође

шест емисија Трећег програма

догађајима из двадесетих година

дефетизам, Шта је остало из

заједница Alpha), Путеви и

хумор304 у којима писац набраја

можемо да не приметимо огромн

Петровића и Милоша Црњанск

Матића и других који су заступљени

оштрог текста са средине века

друговима. Такође, занимљиво

необјављено носи занимљив наслов

промене и у самом поимању

имао потребу да оживи 

Михајловић, према до сада помињаном

критике из шесте и седме деценије

критичар коме је Ристић био опсесивна

Драган М. Јеремић и Петар 

Светлана Милашиновић, одсусутво

По оштрини става следе Петар

па пише о интелектуалном

најумеренији став, био му је

теоретичару и идеологу.305 Н

Палавестре према критичарима

Михајловић, који је апсолутно

Палавестриној оцени критичара

                                                
304 Марко Ристић, Сведок или саучесник
305 Светлана Милашиновић, стр.167.
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Лондона доноси опет роман о емиграцији (Роман о Лондону

такође, то што Марко Ристић почетком 1969. године

Трећег програма Радио Београда које су инспирисане и насловљен

двадесетих година прошлог века: Одмах после Првог

остало из прошлости, Послератна модерна (Београдска

Путеви и сведочанства, Три надреалистичке поеме

писац набраја песме које су га обележиле и инспирисале

етимо огромно, да не кажемо претежно присус

Милоша Црњанског, уз наравно, Милана Дединца, Алекса

који су заступљени у много мањој мери. Евидентно је

средине века у коме се за век и векова Ристић разрачунао

занимљиво је и то да се књига у којој то објављено

занимљив наслов Свадок или саучесник. Очигледно

самом поимању прошлости и сопствене историје код Марка

оживи песнике које је онако громогласно сахранио

према до сада помињаном тексту Светлане Милашиновић

седме деценије 20. века  у Палавесттриној Историји

Ристић био опсесивна тема, о њему су још писали, углавном

 Џаџић. Михајловићу је, можда, највише сметало

одсусутво изворног стваралачког импулса 

следе Петар Џаџић, који је већ након 1957. донекле променио

интелектуалном прометејству код Ристића. Док Драган

био му је противник, али му је и одао признање

Намера ауторке ових ставова била је да сагледа

критичарима који су били против Мишића те

апсолутно увек био против ставова Марка Ристића

оцени критичара. Палаветстра Зорану Мишићу није мо

         
или саучесник, Нолит, Београд, 1970, стр. 290-298. 

Милашиновић стр.167. 
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Лондону). Никако мртви 

почетком 1969. године учествује у 

инспирисане и насловљене према 

после Првог светског рата: 

модерна (Београдска литерарна 

надреалистичке поеме, Објективни 

инспирисале у младости и не 

претежно присуство песама Растка 

лександра Вуча, Душана 

Евидентно је одсуство помена 

Ристић разрачунао са својим 

којој то објављено односно 

Очигледно су се десиле неке 

историје код Марка Ристића па је 

громогласно сахранио. Борислав 

Милашиновић, Актери  српске 

Историји, није био једини 

писали, углавном негативно, 

највише сметало, како то види 

импулса код Марка Ристића. 

онекле променио свој став 

Док Драган Јеремић има 

одао признање као великом 

да сагледа однос Предрага 

Мишића те закључује да је 

Марка Ристића, најбоље прошао у 

Мишићу није могао да опрости 
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прећуткивање дела Иве Андрића

делу нашег јединог нобеловца

однос према Михизу, са друге

великом наклоношћу из више

Михајловићево неприпадање ниједној

ка краткој дневној критици коју

највише и ценио код Михиза

према Милашиновићевој, био

сопственог суда о критичарима

критичар мора бити окренут традицији

За Предрага Палавестру, такав

према њему.307  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
306 Исто дело, стр. 172-173. 
307 Исто дело, стр. 174. 
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Иве Андрића па је Петар Џаџић, баш због своје највеће

вца, и добио више место у његовој хијерархији

Михизу са друге стране, према мишљењу ове ауторке

наклоношћу из више разлога, а она издваја два најрелевантнија

неприпадање ниједној политичкој књижевној струји, а

евној критици коју је и сам Палавестра волео. Ипак, оно

код Михиза јесте окренутост ка домаћој традицији

лашиновићевој, био основни критеријум за формирање

критичарима у Историји српске књижевне критике

нут традицији, а при томе имати отклон према

Палавестру такав је једино био Михиз док је његове савременике
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због своје највеће склоности ка 

његовој хијерархији. Палавестрин 

орке био је обележен 

најрелевантнија. Први је било 

књижевној струји, а други је наклоност 

волео Ипак, оно што је, можда, 

традицији.306 Михајловић је, 

формирање Палавестриног 

критике 1768-2007. Добар 

отклон према владајућој струји. 

његове савременике сагледавао 
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4.4. Војвођански космополитизам

 Бориславу Михајловићу

критиком спочитавали да је посебно

редовима, свакако, то су 

Живковић, Јован Јовановић Змај

XVIII века, Јаша Игњатовић итд

књига Од истог читаоца (1956) 

писци који су сматрали да у Михајловићевом

одсуство сваке дубље теоријске

могу да оспоре вредности есеја

критичар Вучковић Михајловића

струје код нас, оне романтичарске

онога дела нашег послератног

штимунга`, а које је настајало

Милана Дединца.“309 Такође

песнички узор, а његова мека

елегантне и рафиниране поетске

радосном ритму, у споју виталистичког

каприциозна и закићена, накинђ

слично мишљење као претходни

где Михајловића сматра зависником

политичких симпатија, а најмање

                                                
308 Радован Вучковић, Судбина критичара
је и у својој антологији Српски песници
те, док се према осталима није нимало
устручавао да о овима рекне опорију
извесним извињењима. А у већини
домаћински топло и великодушно
309 Исто дело, стр. 29; 
310 Исто дело, стр. 29; 
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Војвођански космополитизам 

Михајловићу су често и у најранијим годинама бављења

спочитавали да је посебно благонаклон према војвођански

су Бранко Радичевић, па Милош Црњански

Јовановић Змај, Јован Грчић Миленко, ту је и грађанско

Игњатовић, итд.  Та црта је посебно избила у први план

(1956) која је распоређена у два дела – Године

сматрали да у Михајловићевом критичарском раду нема никакве

дубље теоријске и филозофске мисли, односно, да је залутао

дности есеја о Бранку Радичевићу или Васи Живковићу

Вучковић Михајловића сматра и песником, односно настављачем

романтичарске, бранковске, те да кроз њу „Михајловић

послератног песништва, које је обележавано као

настајало у продужетку  бранковске инспирације

Такође, према Вучковићу „Бранко је Михајловићева

његова мека, лирски интонирана критичарска кантилена

рафиниране поетске фразе М. Црњанског, у слатком и разиграном

у споју виталистичког даха и меланхоличног

закићена, накинђурена и бранковски несташна.“310 

као претходни критичар, у свом тексту Критичар брзих

зависником од публике којој се обраћао

симпатија а најмање књижевним критичарем који има шта

         
Судбина критичара, Свјетлост, Сарајево, 1968, стр. 128. Вучковић
Српски песници између два рата посебно нагласио велики број

осталима није нимало устручавао, према њима је био врло мек и наклоњен
рекне опорију и ружнију реч, а кад је на то био присиљен
А у већини случајева њима су упућене велике речи, без

великодушно.“ (стр. 29) 
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годинама бављења књижевном 

војвођанским писцима, у првим 

Црњански, непознати Васа 

ту је и грађанско песништво 

избила у први план кад се појавила 

Године и Дани. Чак и они 

раду нема никакве вредности, 

да је залутао у критику, не 

Васи Живковићу. 308 Поменути 

односно настављачем једне песничке 

у Михајловић изражава дух 

обележавано као лирика `нежног 

инспирације, преко Црњанског и 

је Михајловићева опсесија и 

критичарска кантилена звони тоном 

слатком и разиграном и болно 

меланхоличног духа, каћиперна, 

 Славко Леовац има 

Критичар брзих противудара, 

се обраћао, као и тренутних 

који има шта да каже. „Није 

Вучковић даље наглашава да 
велики број војвођанских песника 

врло мек и наклоњен. „Он се готово 
присиљен, онда је то чинио и са 

велике речи, без оштрине и јеткости, 
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тешко приметити да је Михајловић

писцима, које он воли као Војвођанин

осећа трагичну личност песника

мишљење о књизи Од истог

такође, есеј о Владиславу Петкови

сматра да су најслабије странице

са политичком сценом те да

политички а не књижевни потез

вредности сматра њеном слабошћу

књижевности, а посебно поздравља

Лалића налази и Славко Јаневски

одсуство текстова о Оскару Давичу

експозицијом јер говори о старијим

Михајловићеву песничку љубав

тако истанчан аналитички дар

критика у овој књизи није тако

попут Вучковића и Леовца своје

века, али овај, сасвим другачије

забораву и заборављању, о коме

помињали у уводном делу овог

поетике, а то је одбијање заборављања

Другог светског рата.  „’ Године

пролазношћу и отмен протест

брзо заборављамо, како ми муњевито

тога што журимо да надокнадимо

прошлост са изразитим смислом

                                                
311 Славко Леовац , Мит и поезија
312 Витомир Вулетић, О српским писцима
313 Исто дело, стр. 68. 
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да је Михајловић успелији у есејима, нарочито

воли као Војвођанин (Бранко, Змај, Васа Живковић) или

личност песника (Дис).“311 Један други критичар има

Од истог читаоца, као и вредности Михајловићеве

Владиславу Петковићу Дису сматра најбољим у књизи

ранице ове књиге оне у којима  Михајловић проговара

сценом те да је приказ књиге Ратно путовање

књижевни потез и он једно такво уношење у књигу 

њеном слабошћу.  Вулетић ову књигу сматра роман

посебно поздравља одсуство национализма у њој па се

Славко Јаневски, поред Младена Ољаче, Ервин Шинко

о Оскару Давичу и Добрици Ћосићу. Први део књиге

говори о старијим писцима, посебно текст о Дису 

песничку љубав према трагичним људским и поетским

аналитички дар свога писца, који ни у једном од есеја

књизи није тако изразито наглашен.“312 Занимљиво је

Леовца своје текстове писали педесетих и шездес

сасвим другачије интониран текст о Михизу, настао у исто

заборављању, о коме прича и Вида Огњеновић сада у XXI

уводном делу овог рада те наглашава још једну вредност

одбијање заборављања које је било тако симптоматично

рата.  „’ Године’  откривају код свог писца једну

отмен протест против наше скоројевићке  заборавности

како ми муњевито окрећемо леђа прошлости. Можда

журимо да надокнадимо пропуштено. Михајловић грациозно

зразитим смислом за стварање атмосфере и личности у њој

         
поезија, Свјетлост, Сарајево, 1960, стр. 151. 

српским писцима, Ваљево, 1992, стр. 67. 
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нарочито у оним о старим 

Живковић) или као есејист који 

критичар има сасвим другачије 

Михајловићеве критике, али 

ајбољим у књизи. Витомир Вулетић 

Михајловић проговара у складу 

путовање Митре Митровић 

у књигу великих уметничких 

сматра романом о југословенској 

национализма у њој па се поред Михаила 

рвин Шинко, али замера и 

Први део књиге Дани сматра 

текст о Дису „који у себи скрива 

и поетским судбинама и један 

једном од есеја, нити у једној од 

Занимљиво је да су критичари 

етих година прошлог 

о у исто време, говори о 

сада у XXI , како смо то већ 

једну вредност Михајловићеве 

симптоматично у годинама после 

писца једну танану сету над 

заборавности. Чудно је како ми 

прошлости Можда то чинимо због 

грациозно оживљује 

личности у њој.“313  
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Вулетић посебно похвално пише

њених највећих квалитета.314

 

Текст о панчевачком проти

Матице српске“ , априла 1952. 

Бранку Радичевићу, објављеном

линију српског песништва и наводи

се ни сам прота није сматрао песником

чињеница да овог стихотворца

заборављен, те Михиз жели на

његовог песништва. Концепција

личности панчевачког свештеника

можемо сложити са претходним

портретиста и личности и доба

тле историје књижевности. Понајбољи

за који смо видели да је настајао

временских периода, али да

испустила из вида. Васа Живковић

плужили слабо рану њиву наше

наша уметничка поезија већ

                                                
314

Исто дело:„Ретко је ко код нас писао

увек озбиљно и сређено, да се поиграва
не подају, никоме тако радо не лете
као најизразитији квалитети ове књиге
и увек у себи скривају понешто недоречено
решена. И тако до краја књиге. Читалац
прозу.“ (стр. 68) 
315 Михајловић пише, поводом Лесковчевог
могу односити и на његово сопствено
крупне контуре века и домаћих брига
објекту.“ Преузето из Књижевни разговори
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вално пише о Михизовом стилу у овој књизи сма
314 

панчевачком проти, Васи Живковићу, Михајловић објављује

априла 1952. године. Према концепцији есеја највише

Радичевићу објављеном годину дана раније. Михајловић, пре

песништва и наводи да је Васа Живковић непосредни претеча

није сматрао песником. Оно што је посебно наглашено

стихотворца нема ни у једној антологији, нико га не помиње

Михиз жели на овај начин да подсети и скине вео заборава

есништва Концепција есеја јесте управо таква, прво сликање

панчевачког свештеника, а онда долази на ред поезија.315 У овом

са претходним критичарима који су сматрали да је Михајловић

личности и доба у коме су те личности живеле иако све

. Понајбољи доказ за то је, свакако, текст о Бранку

видели да је настајао дуго и да је састављен из делова

периода али да се основна нит уранка нашег романтизма

Васа Живковић му је претходио, „...он је био међу

рану њиву наше лирике. И његова бразда је остала видна

ја већ сасвим стасала и одрасла, виднији и

         

ко код нас писао таквим стилом, ретко је ко код нас умео тако

да се поиграва речима као што то чини Борислав Михајловић
радо не лете у загрљај као њему. Сигурност и лепота стила и лакоћа

валитети ове књиге. Код Михајловића извиру увек нове метафоре
понешто недоречено а наговештено, понеку тајну која ће на следећој

књиге. Читалац није у стању да одреди да ли чита књижевну

поводом Лесковчевог есеја о Георгију Магарашевићу следеће
његово сопствено портретисање: „Сталожено, сигурном линијом
домаћих брига и задатака, насликао најкрупније фигуре времена
Књижевни разговори, стр. 42. 
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атрајући га једним од 

Михајловић објављује у „Летопису 

есеја највише подсећа на текст о 

Михајловић, пре свега, повлачи 

непосредни претеча Бранку, иако 

наглашено у овом есеју јесте 

нико га не помиње, потпуно је 

скине вео заборава са проте Васе и 

прво сликање епохе, па саме 

У овом есеју се, заиста, 

рали да је Михајловић изузетан 

иако све то више залази на 

свакако текст о Бранку Радичевићу 

делова из различитих 

нашег романтизма нигде није 

је био међу првима који су 

је остала видна. Данас, када је 

виднији и значајнији бивају 

нас умео тако дечачки разуздано, а 
хајловић. Никоме се речи тако 

лепота стила и лакоћа израза намећу се 
нове метафоре, свеже и изненађујуће, 

која ће на следећој страници бити 
чита књижевну критику или поетску 

Магарашевићу следеће речи које се тако лепо 
сигурном линијом извукао је најпре 
фигуре времена и онда пришао своме 
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почеци.“316 Дата је слика одрастања

и прве песме од којих је само један

„Васа Живковић
темперамента и
шеширом заденуто
Бранко, није знао
умире. Није га опоменула
његови растанци
грађанског живота
Јакшића. Он је био
провинциски(!)
била вежба перу

 

У овим редовима се крије

богато, бечки на мекој тканини

којих је најлепши и најсјанији

вертикали. Прота Васа је био

прилике у Војводини па посебно

барјаке наде и донела још веће

утихнули у потпуности, ошинути

догађаја, али његова поезија

туге као што је то био случај

неке другачије, интимне ств

према младој комшиници Ленки

срећан љубих милу, / љубих страсно

драге жене.“318 И ту, у немогућности

стихови и сав песнички рад Васе

завредио потпуни заборав. 

                                                
316 Преузето из: Борислав Михајловић
317 Исто дело, стр. 41. 
318 Исто дело, стр. 47. 
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драстања и школовања проте Васе, баш као и

само један корак до Бранкове лирике.  

Васа Живковић неће имати довољно снаге, песни
темперамента и талента да га начини. Није он носио
шеширом заденуто кочоперно перо момачке обести
Бранко није знао за задњу сету његовог лишћа што жути
умире Није га опоменула као Бранка туга, ни резнули по срцу
његови растанци. Није он широко расплео свој стих по порама
грађанског живота као Змај, нити знао за горке Липаре Ђуре
Јакшића Он је био гимназијалац, правник, богослов и млади

(!) прота коме је поезија била узгредница, песма
вежба перу...“317 

се крије једна фина слика романтичарске епохе

ј тканини традиције, те су утиснути медаљони

и најсјанији онај Бранков па сви остали после њега

Васа је био онај претеча. Ни овде Михајловић не заобилази

Војводини па посебно наглашава ону чувену 1848. годину која

донела још веће разочарање пречанским Србима који

потпуности ошинути горким укусом пораза. Прота Васа јесте

његова поезија, која је настајала касније, није носила дозу

био случај са Јакшићевом поезијом, напротив, проти

интимне ствари, те су његове зрелије песме обојене љубавним

комшиници Ленки. Готово као Петрарка, остарели прота

милу љубих страсно дојке њене, / на чистом јој лежах крилу

ту у немогућности љубави једног проте и младе

и рад Васе Живковића. Борислав Михајловић је

         
Борислав Михајловић, Од истог читаоца, Нолит, Београд, 1956, стр
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баш као и Бранкова, а затим 

снаге песничког 
Није он носио за 

момачке обести као 
лишћа што жути и 

резнули по срцу 
свој стих по порама 
горке Липаре Ђуре 

богослов и млади 
узгредница, песма 

романтичарске епохе, извезена је онако 

медаљони српских песника од 

остали после њега у Михизовој 

Михајловић не заобилази историјске 

годину која је понела велике 

Србима који су након устанка 

Прота Васа јесте био учесник тих 

носила дозу патриотског, нити 

против, проти су се дешавале 

обојене љубавним мотивима 

остарели прота пише: „ У сну 

јој лежах крилу, / нагрлих се 

проте и младе удовице, престају 

Михајловић је сматрао да није 

стр. 38.  
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Кад се узме у обзир да

употребу историје књижевности

намером да што боље осветли

понукао на литерарни рад, а посебно

није одустајао, онда се не чудимо

српске поезије Младена Лесковца

сам Михајловић каже да има

прегалаштва и посла енормних

развоју поетске мисли самог

Михајловић све време свог књижевног

уједно и диктирала одређене

традицији је проистекла из те

обојеношћу дела завичајним мотивима

уметничког дела. Антологија

недостајао у Михајловићевој

наравно, никако није могло бити

„Бацајући светло
њега, ова књига
живе сокове поезије
суровим, којипут
позлату стежући
највећих домета
гледану из помереног
једну поезију 

                                                
319 Преузето из: Борислав Михајловић
штампан  у часопису Нова мисао
Лесковца писао већ 1951. године поводом
Књижевним новинама (02. фебруара
опомиње критичаре да нису довољно
есеја и чланака не смеју дешавати
„Текст је тако скројен и сашивен да
како пред вас искрсао  један човек
Преузето из Књижевни разговори
антологији Српски песници између два
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узме у обзир да је Борислав Михајловић изузетно ценио

књижевности у књижевној критици, у одређеној дози

боље осветли тренутак настајања дела или мотив самог

литерарни рад, а посебно да осветли своју песничку вертикалу

онда се не чудимо одушевљењу са којим се дочекао 

Младена Лесковца (Матица српска, Нови Сад, 1953). Ова

каже да има и одређених недостатака, али и да је производ

посла енормних размера, представља карику у ланцу која

мисли самог критичара. Та изузетно јака хронолошка

време свог књижевног рада имао, била је изузетно 

ирала одређене параметре стваралаштва нашег критичара

проистекла из те перспективе, а без укорењености у традицији

завичајним мотивима,  Михајловић није могао да замисли

тологија Младена Лесковца је повезала један

Михајловићевој вертикали за коју се све чешће чуло да је

није могло бити једина истина.  

Бацајући светло на један век који је протекао у очекивању
ова књига је покушала да из тога века извуче и сачува
сокове поезије, да нам их приближи једним којипут

суровим којипут попустљивим избором, да освежи старинску
позлату стежући њихову стиховну разливеност у чворове

ећих домета. Дала је тако једну песничку слику епохе
гледану из помереног угла данашњице и спасла од заборава

поезију – ипак поезију, упркос свему поезију.“319 

         
Борислав Михајловић, Од истог читаоца, Нолит, Београд, 1956, с

мисао, јануара 1954. године. Борислав Михајловић је о стваралаштву
године поводом његове књиге чланака и есеја На својој постојбини
фебруара 1952) касније прештампану у књизи Књижевни

нису довољно будни и да им се пропусти попут нереаговања
дешавати. Посебно је одушвљен есејом од Георгију Магара

сашивен да не осетите ни бод, ни шав, ни конац и одједном се
један човек другог времена  и средине и откуд вам је тако

вори, стр. 42. Касније ће Михајловић опет писати о Младену
између два рата, где је унео и његову песму Под једном друкчијом
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изузетно ценио и подржавао 

одређеној дози, искључиво са 

мотив самог писца који га је 

вертикалу од које никад 

се дочекао Антологију старије 

Сад, 1953). Ова књига за коју и 

али и да је производ огромног 

у ланцу која је недостајала у 

јака хронолошка црта коју је 

тно изражена, али је она 

нашег критичара. Укорењеност у 

укорењености у традицији или бар 

могао да замисли вредност неког 

повезала један период који је 

чешће чуло да је војвођанска, што, 

протекао у очекивању 
извуче и сачува 
једним којипут 

освежи старинску 
разливеност у чворове 
песничку слику епохе 

спасла од заборава 
 

Београд, 1956, стр. 13. Есеј је први пут 
Михајловић је о стваралаштву Младена 

својој постојбини објављен у 
Књижевни разговори, где Михиз 

нереаговања на Лесковчеву књигу 
Георгију Магарашевићу за који каже: 

одједном се зачудите када је то и 
вам је тако присан и  убедљив.“ 

писати о Младену Лесковцу у својој 
једном друкчијом звездом. 
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Борислав Михајловић је критичарски

Младена Лесковца, Бећарац

„Политици“ (27. априла 1958).

Михајловићу и још двојици

Михиз оставља траг у својој

уопште настала та Лесковчева

многи други послови које је Миха

кафани. Ипак, књига је издата

које су приписиване обесно

могао, а да не пропрати њен ход

готово не признаје, он је према

„необузданог стиха који није пробирач

свему хоће  нешто да каже, гласан

се, крза и замлађује, шешир је

Кад смо код писања о војвођанским

не можемо заобићи есеј о Јовану

трагичну судбину попут Бранка

не пробуди интересовање, али

ко зна који пут повлачи паралелу

обојица млади и гладни студенти

медицине, обојица ће умрети

Радичевић ће заузети своје место

Јована Грчића Миленка није било

„Шта ли је мислио
песничкој судбини
младић који је
времена уносио
нашу прозу чудне

                                                
320 Преузето из Књижевних разговора
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критичарски испратио још један антологичарски

Бећарац, објављивањем есеја Еј, ала смо се сатрали

априла 1958). Лесковац је испод наслова дела

још двојици својих пријатеља (Бошку Петровићу и Милошу

траг у својој Аутобиографији – о другима о овој причи

Лесковчева антологија, ако је веровати сећању једног

послови које је Михајловић започињао у својој дугој и разноликој

књига је издата и антологија од 489 кратких песмица различитог

приписиване обесној и ситој сељачкој момчадији пошла је

пропрати њен ход у свет наше мрке књижевности. Иако

он је према Лесковцу, али и Михајловићу лепа

стиха који није пробирач, у све се плете, свуда завлачи свој

да каже, гласан, бучан. Помало прост, помного пуст

замлађује шешир је накривио над обрву своје речитативне мелодије

код писања о војвођанским песницима које је Михајловић

заобићи есеј о Јовану Грчићу Миленку. Романтичар старог

попут Бранка, а при том још и неправедно заборављен

интересовање, али и симпатије нашег критичара. Михајловић

повлачи паралелу са Бранком Радичевићем, а сличности

гладни студенти са по једним живим родитељем, пес

ће умрети од туберкулозе, али и са једном великом

заузети своје место у пантеону српских писаца романтизм

нка није било.  

Шта ли је мислио, шта ли је морао мислити о својој
песничкој судбини последњих година свог живота овај фини
младић који је у лажне вихоре и папирнате страсти свога
времена уносио истиниту и смирену мелодију свога стиха

прозу чудне, ране, зреле реалистичке тонове  своје

         
разговора, стр. 290. 
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антологичарски подухват 

смо се сатрали бећари... у 

наслова дела штампао посвету 

Петровићу и Милошу Хаџићу). 

причи и начину како је 

сећању једног старца, као и 

дугој и разноликој каријери, у 

песмица различитог карактера, 

је у свет. Михиз није 

књижевности. Иако се бећарцу жанр 

лепа и оригинална песма 

завлачи свој шпицасти нос, о 

помного пуст. Он траје и мења 

речитативне мелодије...“320 

је Михајловић волео, свакако 

Романтичар старог кова који је имао 

неправедно заборављен, није могао а да 

Михајловић у овом тексту по 

а сличности су и биле велике, 

родитељем, песници и студенти 

једном великом разликом, Бранко 

исаца романтизма, али места за 

слити о својој 
живота овај фини 

папирнате страсти свога 
мелодију свога стиха, а  

тонове  своје 
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приповетке Го
који је остао скоро
публику, а један
прозе.“321 

Михајловићева тежња да скрене

усамљена, како он наводи у

пажњу на овог песника, посебно

умро двапут, 1875. године и

необјављени. Неправедно је и

песник до њега имао није, транспоновао

финије од готово свих наших

сензибилније но што је његово

имала искрености и спонтаности

иједна песничка реч после њега

фрушкогорском завичају, о

смрћу драге девојке, поругом

неправде коју је наш критичар

сматрао да треба исправити

остављени да чаме у песмарицама

Голубице, Магазина, итд. 

Михајловићевој књизи Од истог

интересовање највише усмерено

Кад је у питању мемоарска

остварио, пише есеј о Јаши Игњатовићу

Рапсодије из прошлог српског

1953) те га касније уноси у своју

подвлачи значај књижевног али

                                                
321 Борислав Михајловић, Како нам
1971, стр. 256-257. Текст је први пут
322 Исто дело, стр. 256. 
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Гостионица код полузвезде – тог ванредног текста
је остао скоро непознат за нашу широку и школску

публику а један је од најзначајнијих почетака наше модерне

тежња да скрене пажњу на дело овог заборављеног романтичара

наводи у свом есеју, многи су други писци покушавали

песника посебно Милан Кашанин, али узалуд. Јован Грчић

године и 1914. када су рату пропали сви његови рукописи

Неправедно је и то што је Грчић Миленко имао „слух как

имао није, транспоновао и аплицирао народни говор и

свих наших романтичара. Његове ритмичке форме

његово време умело да их ствара, његова лирска

и спонтаности далеко више него Змајева, а питомине

реч после њега.“322 А ипак нико није објављивао његове

завичају, обојене тугом једног младог срца ошинутог

девојке поругом због првих, стидљиво објављених песама

наш критичар, будан чувар традиције, посебно заљубљен

исправити. И зачудо, све су били војвођански песници

чаме у песмарицама и старим бројевима Лире, Летописа

 Није ни чудо што су критичари, који

Од истог читаоца, имали утисак да је Михизово

највише усмерено ка Војводини.  

питању мемоарска проза у којој се и сам Михиз пред крај

есеј о Јаши Игњатовићу први пут објављен у „Нину

г српског живота Јакова Игњатовића, (Матица српска

касније уноси у своју књигу Од истог читаоца. И у овом

књижевног али и књижевно–историјског рада писаца

         
Како нам неста...Миленка, преузето из књиге Књижевни разговори
је први пут штампан  у часопису Политика (18. мај 1958). 
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ванредног текста 
широку и школску 

почетака наше модерне 

заборављеног романтичара није била 

писци покушавали да скрену 

узалуд Јован Грчић Миленко је 

сви његови рукописи, углавном, 

имао слух какав ниједан наш 

народни говор и мелички фолклор 

ритмичке форме су раскошније и 

његова лирска песничка реч је 

Змајева а питомине ваљда више но 

објављивао његове песме посвећене 

срца ошинутог сиромаштвом, 

објављених песама. Ево још једне 

посебно заљубљен у романтизам, 

војвођански песници, скрајнути и 

Летописа Матице српске, 

критичари, који су писали о 

исак да је Михизово критичко 

Михиз пред крај живота успешно 

у“  као приказ књиге 

Матица српска, Нови Сад, 

И у овом есеју Михајловић 

рада писаца који су живели у 

Књижевни разговори, СКЗ, Београд, 
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северним крајевима Паноније

бриге у суживоту са још бар

врло значајно објављивање али

пристрасно, наравно, али тиме

и људи коју су обележили или

битни за разумевање целокуп

„Биће ту успут
уосталом и у свим
мемоаристи распали
читаву поворку личности
портрета или читаве
наравима, маглама
ноншалантности
њиховом, готово
невидљивог а присутног
их је чинила јака
живота који је овим
пре но што је то
познавао`. Слободан
наших `српских
моралисања, сам
људска слабост
чак и онда када
на ситне `пречанске

 

Иако се овај есеј бави темама

посебно о Бранку Радичевићу

даха јер не доноси неку дубљу

личности писца посебно, већ више

тог издања „Нину“ лати књиге

неких ранијих дана. Делом можемо

                                                
323 Борислав Михајловић, Од истог
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крајевима Паноније, сањали о Душановом царству и Косову

са још бар три нације и народности. Михајловић опет

објављивање али и читање оваквих текстова који сликају

наравно али тиме ништа мање значајно за разумевање неких

обележили или апсолутно ништа нису значили у историји

разумевање целокупне културе пречанских Срба.  

Биће ту успут и понеки обрачун и нека стара распра
у свим мемоарима овог света, али кад се

мемоаристи распали приповедач, срезаће у неколико потеза
читаву поворку личности, поређаће једно крај другог стотине
портрета или читаве странице литературе о склоностима
наравима маглама и идеалима једног времена. [...] Само у
ноншалантности ових мемоара, у њиховој летимичности
њиховом готово да кажем, ћаскању има рељефа и неког
невидљивог а присутног плана, има опажања драгоцених

чинила јака, самостална личност неконформисте
е овим редовима давао човек за кога смо знали
је то сам за себе рекао да је `све по мирису

Слободан више но други људи његовог времена
наших српских конвенција`, шовинизма, придичности
моралисања, сам велики страсник и зато близак свему што
људска слабост, Јаша Игњатовић је увек остајао релативиста

онда када сасвим приближи објектив свога микроскопа
ситне пречанске` проблеме.“323 

бави темама о којима је Михајловић до те 1953. 

Радичевићу, не можемо рећи да се сврстава у неке који

доноси неку дубљу анализу ни самих мемоара Јакова Игњатовића

посебно, већ више једну скицу или инспирацију да се

лати књиге о старим Војвођанима и научи или се

дана Делом можемо то да захвалимо и штурости новинских

         
Од истог читаоца, Нолит, Београд, 1956, стр. 61.  

Михајловића Михиза  

царству и Косову, а бринули дневне 

Михајловић опет опомиње да је 

текстова који сликају један живот, 

разумевање неких ранијих времена 

значили у историји. Свеједно су 

стара распра, као 
али кад се у 

неколико потеза 
крај другог стотине 

о склоностима, 
Само у свој 

летимичности, у 
рељефа и неког 

драгоцених јер 
неконформисте, има 

кога смо знали и 
све по мирису 

његовог времена од 
придичности и 

изак свему што је 
остајао релативиста 

свога микроскопа 

те 1953. године много писао, 

у неке који су остављали без 

мемоара Јакова Игњатовића, али ни 

а се тадашњи читалац 

научи или се подсети историје 

овинских ступаца који 
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су ограничавали неку ширу расправу

мемоарска проза за коју тада

интересовање за разлику од старих

другима.  

 „Змај је снага, доследност

став, поезија.“ Написао је

конвенционалности у „Нину

Јовану Јовановићу Змају у Новом

поезија заиста пристаје уз Змаја

Змајевог живота у коме се

Јовановић није био велики

конвенционалан, јер је Змај оно

речју мит – мит родне земље

Змајево име римовало просто са

савитљивост језика и сигурност

заустави, креће, преобраћа у

популарном, да је фамилијаризује

Змај да ухвати дамар тренутка

велики или мали, историјски или

својој стихотворачкој радионици

Борислава Михајловића врхунски

додаје једну врло битну констатацију

још увек био неистражен, да су

романтизма. Змајева радионица

познавала душу детета.  

„Али зна се и то
песничким хоризонтима
има по неко зрно

                                                
324 Борислав Михајловић, О другој педесетогодишњици
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неку ширу расправу, а делом, можда, и то што је овде

за коју тада још увек млад, наш критичар није имао

разлику од старих дана кад буде и сам писао своју 

снага доследност, лепота, упорност, љубав за децу, чврстина

Написао је Борислав Михајловић у тексту Да поломимо

у“ (08. новембра 1953) поводом анкете о подизању

Змају у Новом Саду. Изједначити једног песника

пристаје уз Змаја. Михајловић пише есеј О другој педесетогодишњици

у коме се оштро противи критичарима који су

био велики песник, да је био малограђанин и да

јер је Змај оно што је и поезија. За Михиза се његово

родне земље, мит ране романтике, мит рођеног умрлог

ло просто са речју.  „Волео је реч и знао је реч. Умео

језика и сигурност свог небираног ритма, умео је токове

преобраћа у стакато својих богатих рима, умео је

амилијаризује, приближи земљи, помази, поигра се са

дамар тренутка, укроти и обликује сваки отклик своје садашњице

историјски или једноставно домаћи, трагичан, да га

чкој радионици која је толико година непрестано

Михајловића врхунски квалитети које је један песник могао да

битну констатацију у свом есеју, а то је да је Змај тих

неистражен, да су његови Увеоци крили читаво једно царство

Змајева радионица је радила на више разбоја, али је једина

зна се и то да куда год се поглед окрене по нашим
песничким хоризонтима, у дну стиха сваког нашег песника

по неко зрно Змаја. Има га у језику, који је развио далеко

         
другој педесетогодишњици Змајевог живота, НИН, 30. мај

Михајловића Михиза  

то што је овде била у питању 

критичар није имао неко велико 

писао своју Аутобиографију – о 

за децу, чврстина, концепција, 

Да поломимо отпоре 

анкете о подизању споменика 

једног песника са самим појмом 

другој педесетогодишњици 

критичарима који су тврдили да Јован 

малограђанин и да је био плитак и 

Михиза се његово име римовало са 

рођеног умрлог детета, зе њега се 

је реч Умео је да, баш је умео 

умео је токове реченице да 

рима умео је да поезију учини 

поигра се са њом.“324 Умео је 

отклик своје садашњице, био он 

да га преточи у песму у 

непрестано радила, то су за 

песник могао да поседује. Михиз 

да је Змај тих педесетих година 

једно царство правих стихова 

али је једина која је тако добро 

окрене по нашим 
нашег песника 

је развио далеко 

30. мај 1954. 
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пре Бранка, има
компликованије
рима који је створио
пропада по пређеним
даље креће.“325

 

 Код посебног занимања

Угринову и његовој збирци

(18. септембра 1955). Збирка

Другог светског рата који у себи

под лед у Тису. „Мењајући с

своје песничке конструкције

Поповић је осветлио многе углове

крика.“326 Михајловић посебно

тако даван и језив историјски догађај

До сада смо видели да је интерес

дамаром садашњице и жељно

Борислава Михајловића јесте свакако

њега сви били један, ток традиције

бивше Угарске или устаничке

да живи. Драшко Ређеп уноси

Есејисти и критичари, али и бележи

„Његова пак мера
је ваљано и тако
много чему нове
хроничарства, коју

                                                
325 Исто дело. 
326 Борислав Михајловић, Павле Угринов
327 О овом приказу раних  песама Павла
роману Топле педесете, Нолит, 
Михајловићем који му је деловао заносно
обраћали за савет у то време. 
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Бранка, има га у ритму којим су отпеване
компликованије строфе, има га у рими, целом једном речнику

који је створио, има га у оном песничком праху
пропада по пређеним путевима и који понесе свака нога

325 

посебног занимања за војвођанксе песнике, додаћемо још

његовој збирци песама Бачка запевка који Михајловић објављује

Збирка садржи потресну поезију сећања на бачке

рата који у себи носе сву страву и ужас оних који су побијени

Мењајући стално свој тоналитет и ритам и прилагођавајући

конструкције, слободно компонујући мотиве и варијације

осветлио многе углове једног ужаса, али је успео и да ост

Михајловић посебно поздравља то што је песник смогао хр

историјски догађај транспонује и преточи у поезију.

видели да је интересовање нашег критичара изузетно широко

садашњице и жељно нових дела, али оно што је константа у књижевној

Михајловића јесте свакако страст за повезивањем токова традиције

један ток традиције српске књижевности, развијала се

устаничке Србије, свеједно, ток мора да се настави

Ређеп уноси неколико есеја Борислава Михајловића

али и бележи следеће речи о Михизу: 

Његова пак мера једног узнесеног и разиграног арбитра
ваљано и тако је умно чистила терен за зграду једне

много чему нове и новаторске литературе. А пасија
хроничарства, коју је могао наследити из војвођанског

         

Павле Угринов: Бачка запевка, НИН, 18. Септембар 1955. 
раних песама Павла Угринова постоји и сведочанство, односно

, Београд, 1990, стр. 35, где се Угринов сећа својих
је деловао заносно кад ради, као уосталом, и већини младих

Михајловића Михиза  

отпеване прве 
једном речнику 

песничком праху који 
свака нога што 

додаћемо још и есеј о Павлу 

Михајловић објављује у „Нину“  

сећања на бачке покоље током 

оних који су побијени или бачени 

и прилагођавајући их логици 

мотиве и варијације своје теме 

успео и да оствари целину једног 

смогао храбрости да један не 

у поезију.327  

изузетно широко, више опасано 

константа у књижевној критици 

токова традиције, мада су за 

развијала се она на територији 

се настави, књижевност мора 

Михајловића у своју збирку 

разиграног арбитра, тако 
зграду једне по 

литературе А пасија 
из војвођанског 

 
сведочанство односно сећање самог аутора у 

Угринов сећа својих првих сусрета са 
већини младих писаца који су му се 
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поднебља, имал
име уписало у
сведочењем које
Младену Лесковцу
целом једном дијапазону
аниматора, узбуђења
прошлости, могу
говореног а
беседничког.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
328 Драшко Ређеп, Есејисти и критичари
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поднебља имала је – у распону оне петољетке коју је његово
уписало у анале наше периодике – жар напора

сведочењем које не престаје. [...] Михизове странице
Младену Лесковцу, Ранку Маринковићу, Васи Живковићу
целом једном дијапазону силуета и профила, уметни

а узбуђења и расположења наше ближе и даље
прошлости, могу без бојазни да издрже и егзегезу хиљаду
говореног а вазда свежег, још задиханог ткива
беседничког.“328 

         
и критичари, МС, СКЗ, Нови Сад, Београд, 1966, стр.  88

Михајловића Михиза  

тке коју је његово 
жар напора за 

Михизове странице о 
Васи Живковићу, о 

профила уметника и 
ближе и даље 

егзегезу хиљаду пута 
задиханог ткива 

стр.  88-89. 
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5. Књижевни прикази објављени

 

 Током 1953. године Борислав

путовању те пручава француску

Михаила Лалића Зло прољеће

мисао иако је и даље редовни

низу есеј о  стваралаштву Михаила

1956. те писати и о роману

везивано и за прозу Михаила Лалића

опомиње и спочитава критици

ткиво савремене југословенске

који је делом настао у Паризу

једном од писаца Михајловићеве

ниједан од три есеја о Лалићевој

је сабрао скице књижевника и

Михајловића Михиза. Ипак

Тајевићу наш критичар досегнуо

Михајловић видео одлично компоновану

Лалићев стил, а посебну вредност

проговарају његови јунаци. 

Михиз, страшћу књижевног

                                                
329 Занимљив је и случај памфлетског
мишљењу о вредностима Лалићеве књиге
Михајловић на страницама НИН-
односно износећи став који је свакако
дела, али пре свега осуђујући један такав
Чеда Кисић. Помирљивим тоном, али
обрачунима (а нису били ретки у то
330 Есеј су прештампали Драшко Ређеп
1966.  и Војислав Минић у књизи 
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прикази објављени изван часописа „Нин“  

године Борислав Михајловић борави у Паризу на

пручава француску књижевност и културу. Ту га затиче

прољеће, чији приказ не објављује у „Нину“ већ

даље редовни сарадник Недељних информативних новина

стваралаштву Михаила Лалића које Михиз пише, али не и

о роману Раскид, овај пут за „Нин“ . Често је Михајловићево

прозу Михаила Лалића329, можда због оног првог приказа романа

спочитава критици зашто не вреднују оваква дела јер су она

југословенске књижевности или баш због есеја о роману

настао у Паризу, делом  Београду. Ипак, о Лалићу не можемо

Михајловићеве предилекције, уколико узмемо  у обзир

есеја о Лалићевој прози сам критичар није уврстио у књигу

књижевника и њихових дела, који су обележили њега

Михиза Ипак, то није разлог да не размотримо какве

критичар досегнуо. Већ смо писали о томе да је у

одлично компоновану личност Тадије Чемеркића, похвалио

посебну вредност пронашао у Лалићевом изворном

његови јунаци. У роману Зло прољеће главни јунак је Ладо

књижевног историчара и портретисте, одмах каже

         
памфлетског обрачуна Чеде Кисића са Миодрагом Протићем

вредностима Лалићеве књиге Први снијег (1951) у коме је учешће узео и сам
-а пишући текст под насловом  Зашто жуч? (11. мај

који је свакако супротан Протићевом, који је оспорио естетске
осуђујући један такав памфлетски напад на личност критичара Протића

Помирљивим тоном, али оштро протестујући, Михајловић је изнео мишљење
ретки у то време) нема места у књижевној критици.  

Драшко Ређеп у својој књизи Есејисти и критичари, МС, СКЗ
у књизи Критичари о Михаилу Лалићу, Нолит, Београд, 1984.

Михајловића Михиза  

 

у Паризу на шестомесечном 

Ту га затиче и текст романа 

већ и часопису Нова 

информативних новина. Ово је други у 

пише али не и последњи јер ће 

Често је Михајловићево име 

првог приказа романа Свадба где 

јер су она живо, пулсирајуће 

есеја о роману Зло прољеће330 

Лалићу не можемо говорити као о 

узмемо  у обзир чињеницу да 

уврстио у књигу Портрети где 

обележили њега самог, Борислава 

размотримо какве је истине о Лади 

томе да је у роману Свадба 

емеркића, похвалио разгранат 

Лалићевом изворном језику којим  

јунак је Ладо Тајевић за кога 

одмах каже да му је Лалић 

Протићем у вези са неслагањем у 
учешће узео и сам Борислав 

(11. мај 1952) као арбитар, 
оспорио естетске вредности Лалићевог 

критичара Протића који је учинио 
изнео мишљење да таквим 

МС, СКЗ, Нови Сад, Београд, 
Београд, 1984. 
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позајмио аутобиографске црте

„цвета црногорски пејзаж свим

присност и судбина но досад

неминовно, и овде Лалићев текст

без отпора и неверице;“331

замерао одсуство психологије

своје границе и приказује читаве

баца у космичке и геолошке размере

„Једном недисциплинованом
читаоцем корени
поникао у ова три
живота у град
успомена. Ту га
сопствене породице
порушеном граду
интимно светло
Склон претеривањима
местима свог детињства
себе он храни своје
својих сећања.“

И овде Михајловић проговара

критичарски, ношен сребрном

Тајовићеве успомене као и сам

вредован и на људе и на речи

бежи негде у крупне просторе

успоменама као јединим мелемом

био писац његове предилекције

критичара Борислава Михајловића

и опише један роман у коме су

                                                
331 Борислав Михајловић, Зло прољеће
332 Исто дело. 
333 Исто дело.  
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аутобиографске црте. Али и да је све од старих вредности из

пејзаж свим својим лепотама и опоростима и више

судбина но досад; и овде Лалићеви ликови оживе у

Лалићев текст намеће и захтева поверење и овде му се
331 Михајловић не пропушта да нагласи да

психологије, осим у крупним цртама главног лика

приказује читаве скале варијабилитета једног осећања

геолошке размере.332 

Једном недисциплинованом постепеношћу откривају се пред
читаоцем корени, ишчупани корени тог младог човека што
поникао у ова три села крај Лима, отишао на школе науке
живота у град, па се сад вратио да згрће пепео својих
успомена Ту га среће расуло једне државе  и расуло његове
сопствене породице сведене на танке гране, а тамо
порушеном граду погинула му је девојка једино топло

светло тог горког, самотног, мукотрпног живота
Склон претеривањима свих врста, ишчашен, очајан он
местима свог детињства и сам већ помало успомена за самог

он храни своје мртве, очајне дане златним зрневљем
својих сећања.“333 

проговара о самој суштини романа језиком који је више

ношен сребрном нити Лалићевог приповедања, загледан

успомене као и сам јунак па гледа његовим очима, те додаје

чи, никако не заборавља мртву руку из запаљеног

крупне просторе вечности, збори са биљем, зверињем, својим

јединим мелемом облачи  своје зоре и своје чамовање

ције, Михаило Лалић је итекако могао да инспирише

јловића да из свог поетског арсенала извуче

роман у коме су све личности ништа друго до голи страдалници

         
Зло прољеће, Михаила Лалића, Нова мисао, децембар 1953.

Михајловића Михиза  

вредности из Свадбе остало ту 

опоростима и више је стихија и 

ликови оживе у трену сигурно и 

и овде му се предајемо одмах 

нагласи да је Лалић, коме је 

главног лика Савдбе, сад помера 

једног осећања те свог јунака 

откривају се пред 
младог човека што је 

на школе науке и 
згрће пепео својих 

и расуло његове 
гране а тамо у 

једино топло, 
мукотрпног живота. 

очајан он лута 
успомена за самог 
златним зрневљем 

језиком који је више поетски него 

дања, загледан у те исте 

очима те додаје „а помућени Ладо, 

руку из запаљеног Београда, па 

зверињем, својим планинама и 

чамовање.“ Ако можда и није 

да инспирише и потакне 

арсенала извуче овакве топле речи 

голи страдалници. Пронашао 

децембар 1953. 
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је Михиз у сувим редовима

употпунио своју оркестрацију

 Још ће, дакле, само једном

последњи пут поводом романа

роману, према Михајловићу

је не обрађује на прави начин

даље и каже да је овај роман промашај

нема ни оне силине која се среће

роман Зло прољеће на тако високо

српској књижевности. Солилоквиј

све остало је успутни декор а

време има обрачун са самим собом

неодлучно, уз половичну решеност

критичар не пропушта да помене

су уједно и највећа вредност овог

 Последњи критички приказ

Миодрага Булатовића Ђаволи

платформу за тврдњу да је

књижевност те се повукао са критичарске

књизи Пет бојовника Бранка

критичарску етапу која је трајала

дела  1965-те те писао предговор

                                                
334 Исто дело: „Има у овој књизи  поезије
планету са малом светиљком у себи
блиске поезије малих ствари; породице
пролази и поезије пропадања и једном
оштрих врхова и мора магле, сенокоса
335 Михајловић издваја слику стрељања
онда се  Доселић загледа у сопствени
потрајати ни ономе после њега јер
достојним Лалића јер ретко ко уме
Михаило Лалић: Раскид, НИН, 01
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редовима епике и поезије334 и зарадовао јој се много

оркестрацију речи  и написао још бољи роман од претходног

дакле само једном Михајловић писати о романима

поводом романа Раскид (1955). Иако је стилски сазрео

у, није на висини задатка, он бира добру и узбудљиву

прави начин, не са висине таквог писца какав је Лалић

овај роман промашај јер не представља напредовање писца

силине која се среће у Свадби, а још мање оних лирских тонова

на тако високо место, не само у Лалићевом опусу већ

књижевности Солилоквиј Ника Доселића је оно што држи на окупу

успутни декор, а живот за главног јунака је већ одавно заустављен

са самим собом, а чворове тог обрачуна Лалић не

половичну решеност и то му Михајловић не опрашта. Ипак

опушта да помене иако се од њих диже коса на глави од

вредност овог романа.  

критички приказ 1956. године у часопису „Нин

Ђаволи долазе, како истичу  неки критичари градећи

тврдњу да је Михајловић заћутао јер више није разумео

вукао са критичарске сцене. Последњи приказ у „Нин

Бранка Ћопића и тиме је Михајловић отворио

која је трајала низ година јер је Михиз испратио и

писао предговор за Задругино издање Баште сљезове боје

         
овој књизи  поезије нестајања и поезије трајања. Далеке поезије

светиљком у себи којом се стара да обасја тамне и далеке просторе
ствари; породице, другарства, љубави и правде. [...] Има поезије

пропадања и једном проданом поразном празном рату. И има изнад
магле сенокоса и зледухих њивица, поезије воде, облака и камена
слику стрељања пертизана од стране неке шиптарске чете да би

загледа у сопствени капут од дебелог сукна који неће остати ни на њему
после њега јер је платно јако, а живот тих дана безвредан. Ове

ретко ко уме тако јасно и сажето да опише грозоте рата. ( 
01. јануар 1956); 

Михајловића Михиза  

јој се много јер је тиме Лалић 

роман од претходног.  

романима Михаила Лалића, 

стилски сазрео Лалић у овом 

бира добру и узбудљиву тему, али 

какав је Лалић. Михајловић иде 

напредовање писца већ обрнуто, 

оних лирских тонова који издижу 

Лалићевом опусу већ и у савременој 

што држи на окупу ове странице, 

већ одавно заустављен, он све 

обрачуна Лалић не решава јасно, већ 

опрашта. Ипак нека места наш 

глави од ужаса335, али они 

Нин“  није био о делу 

критичари градећи, на тај начин, 

више није разумео савремену 

приказ у „Нину“ је био есеј о 

Михајловић отворио само још једну 

испратио и Ћопићева сабрана 

сљезове боје (1970). У књигу 

Далеке поезије човека баченог  на ову 
далеке просторе у себи и око себе, и 

Има поезије младости која 
има изнад свега поезије природе, 

облака и камена.“ 
шиптарске чете да би им одузели одећу, а 

остати ни на њему, а вероватно неће 
безвредан. Ове редове Михиз сматра 

грозоте рата. ( Борислав Михајловић, 
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Портрети уноси и некролог несрећно

смрти – одгонетка живота

живота дуго година везивали

најбољих познавалаца.  

Први објављен есеј о Ћопићевом

јер је Михајловић сматрао да је

која је скривала почетак, неколико

„Када је сета згрудвала у причу

Босне, баш као и Андрић, али

у овим причама, а плаво небо далеко

и догађаје које је касније уметнички

Михајловић је посебно очаран

носе све дамаре живота, све његове

на врло особен начин.  „Ту беда

маште. Цело људство стоји пред

и од звезда. И тражи јој и не налази

сиромашни и неуки људи, ск

личности Бранка Ћопића доносећи

прве три предратне приповетке

елементарно, приземено а истинито

Забаченог човека и изгубљених

хуманистичке црте Насрадин

знојеви једнако скупи“, док је

Дон Кихот, делија Мартин који

успешно решавао проблем евазионизма

свом Мартину магичну моћ да

                                                
336 Борислав Михајловић, На чудотворном
337 Исто дело. 
338 Исто дело. 
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некролог несрећно страдалом Ћопићу (1985) под насловом

та. И име и дело овог подгрмечког бојовника

година везивали су се за име Борислава Михајловића као

есеј о Ћопићевом делу имао је наслов На чудотворном

сматрао да је у велелепној грађевини његових дела најлепша

почетак, неколико приповедака објављених у подлистк

згрудвала у причу, та прича је била од магле завичаја.“

Андрић, али овај пут сасвим другачије. Тврдо је босанско

плаво небо далеко и немо. Понео је Бранко Ћопић и

касније уметнички транспоновао у дела значајне књижевне

посебно очаран Ћопићевим простодушним ликовима који

живота све његове манифестације и много јада, непр

начин Ту беда није само социјална категорија, она је

људство стоји пред мучном загонетком живота: неправдом

тражи јој и не налази узроке и разрешења.“337 Посна зем

неуки људи, скиталице, пијанице и пробисвети попунили

Ћопића доносећи права истинска питања. Запазио је то

предратне приповетке и каже да је ретко ко у нашој књижевности

мено а истинито, постављен проблем судбине

и изгубљених и заборављених људи.“338 Михиз

Насрадин - хоџе који на крају увек закључује да су

скупи док је сасвим другачија личност, али не мање значајна

делија Мартин који је, по Михајловићу, чист пример да

проблем евазионизма о коме се тако гласно причало

моћ да од „тривијалности свакодневице изгради

         
На чудотворном врелу Ћопићевом, НИН, 18. новембар 1956.

Михајловића Михиза  

под насловом Загонетка 

овника и бегунца из 

Михајловића као једног од његових 

чудотворном врелу Ћопићевом 

његових дела, најлепша она одаја 

објављених у подлистку „Политике“ . 

завичаја.“336 Још један писац 

Тврдо је босанско сељачко тле и 

Бранко Ћопић из свог села личности 

значајне књижевне вредности. 

ликовима који  у себи таквима 

јада неправде и сиромаштва 

категорија она је проблем душе и 

неправдом човеку од човека 

Посна земља, шкрта природа, 

пробисвети попунили су галерију 

Запазио је то Михајловић већ у 

у нашој књижевности „тако 

проблем судбине човека и људи. 

Михиз посебно истиче 

закључује да су „сви и свих вера 

али не мање значајна, босански 

чист пример да је млади Ћопић 

гласно причало тих дана, дајући 

кодневице изгради богат маштовит 

вембар 1956. 
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свет, да побегне од сиротиње

делу Бранка Ћопића, пре свега

„Рафинирано осећање
модулација језика
концизности, све
Ћопићеви текстови
проза.“340 

 

Све квалитете које је Михиз уочио

касније с тим да их сам Бранко

приповедака Башта сљезове

дубоко урањајући у саме поре

према Ћопићу, некако знали само

где писац сазнаје, види, чује

подробне слике самог писца који

детињаста“ о он „оштар као сечиво

врло су необичне и тешке биле

нови хлеб на двострукој ватри

смислу, а посебно оном унутарњем

„...злочин претворити
и закрвављене очи
једном трену, збацити
младићко раме рогље
светог Николу у
срце у тане.“341

 

Све ове болне промене је запазило

„давну реч која траје и претрајава

                                                
339 Исто дело. 
340 Исто дело. 
341 Борислав Михајловић, Књижевни
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од сиротиње, од убогости, од малих видика.“339 Борислав

свега, види поезију која је чиста проза.  

Рафинирано осећање људи и пејзажа крај њих, мека а сигурна
модулација језика, осећање психолошког простора, ритма
концизности, све чисто прозни квалитети чине да
Ћопићеви текстови еманирају поезијом, остајући чиста расна

је Михиз уочио још у првом приказу Ћопићевог дела

их сам Бранко Ћопић проширује и допуњава посебно

сљезове боје. Наш критичар и овде проговара језиком

у саме поре дела, срећући тамо све загонетке и одгонетке

некако знали само старци и деца. Михиз дели приказ дела

види чује, схвата и на крају ствара. Критичар ни овде

самог писца који је о животу сазнавао да је „људска душа

оштар као сечиво“. Уследило је дечаштво па рат у коме

и тешке биле промене које је морао поднети подгрмечки

двострукој ватри рата и револуције. Озбиљне су то биле

оном унутарњем, где почива идентитет.  

злочин претворити у наду, страх у смелост, пресечено
вављене очи у братство, одрасти – ако си деча

једном трену, збацити стару кремењачу – ако си старац
младићко раме, рогље претворити у митраљез, чуку у тврђаву
светог Николу у Лењина, Грмеч у пркос, опанак у цокулу

341 

промене је запазило оштро Михизово око иако их је писац

траје и претрајава, реч изреке и песме, реч искуства

         

Књижевни разговори, Башта сљезове боје, СКЗ, Београд, 1971, 

Михајловића Михиза  

Борислав Михајловић у 

мека а сигурна 
простора, ритма и 

чине да ови 
остајући чиста, расна 

Ћопићевог дела остају на снази и 

допуњава посебно у својој збирци 

проговара језиком самог писца 

загонетке и одгонетке живота које су 

дели приказ дела на пет делова 

Критичар ни овде не одустаје од 

је људска душа сетна, мека и 

па рат у коме се све мења, а 

поднети подгрмечки сељак пекући 

су то биле промене у сваком 

пресечено грло 
ако си дечак – у 
ако си старац – о 

чуку у тврђаву, 
цокулу, 

је писац вешто заоденуо у 

песме реч искуства, векова, реч 

Београд, 1971, стр.133-134. 
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народа.“342  Ћопић је лек тражио

да обликује тако. „Смех отвори

здравља, осветли чудне  косине

смерна.“343 И такав лековити хумор

потегао да потражи оног босоногог

личност која је то детињство

Михиз тог честитог старца са

које је написао за иједну личност

 

„Он је богоносац
честитости и људскости
поштењем. Одређен
наследство, он зна
атару и стока 
створ и говор чељади
свети хлеб даје
неприкосновеност
побратимству и
речи, испуњеност
одговорност пред
његовим кровом

 

Савршена патријархална слика

века, где није било ни револуције

нестала јер се, као нешто што

материјализма. Итекако је овакво

Бориславу Михајловићу. Савршена

прекину.  Врло се лако да приметити

која су имала изразиту тематику

                                                
342 Исто дело, стр. 132. 
343 Исто дело, стр. 133. 
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тражио и нашао у смеху и разорним хумору који

Смех отвори врата предворја сваког човека, пусти да

чудне косине карактера, натера опачину да стукне охолост

лековити хумор изгледа да није био довољан Бранку

потражи оног босоногог дечака свог детињства али и још једну

детињство обојила бојама плавог слеза, свога дједа

честитог старца са Грмеча за кога је имао пробране речи можда

иједну личност из дела о којима је писао. 

је богоносац, али је и човеконосац. Он има ведре
честитости и људскости и све што погледа озари правдом
поштењем Одређен да траје и да продужи, да сачува и преда
наследство, он зна да добра сељачка кућа  није само земља

и стока у обору. За њега је добра кућа у којој је добар
твор и говор чељади, неповредивост млина-поточара

хлеб даје, дочекљивост госта и намерника
неприкосновеност ислуженог ослепелог коња, верност
побратимству и завештању, непоречност дате и примљене

испуњеност дана трудбеника и лаки сан праведника
одговорност пред Богом и пред људима за све живо
његовим кровом.[...] Помало светац и помного човек.“  

патријархална слика која као да је истргнута са страница неке

било ни револуције, где није Бог одједном престао да

као нешто што је духовно, није уклапала у оквире

Итекако је овакво дело и још више оваква личност д

јловићу. Савршена копча са традицијом коју су хтели

лако да приметити да Михајловић није писао о оним Ћопићевим

тематику НОБ-а, већ је искључиво писао о оним

         

Михајловића Михиза  

разорним хумору који је само он умео 

пусти да блесну бели зуби 

да стукне, охолост да постане 

довољан Бранку Ћопићу те је опет 

ош једну, веома важну 

свога дједа Рада. Волео је и 

пробране речи, можда и најлепше 

има ведре очи 
озари правдом и 
сачува и преда у 

није само земља  у 
у којој је добар 

поточара који 
и намерника, 
оња верност 

дате и примљене 
сан праведника, 

све живо под 

страница неке прозе са почетка 

престао да постоји, а душа 

уклапала у оквире дијалектичког 

оваква личност дједа Рада пријала 

коју су хтели насилно да 

писао о оним Ћопићевим делима 

писао о оним делима која су 
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носила другачије обележје, неслагања

свима након Другог светског

осветљавала револуцију и како

не пише, он тражи оне пропланке

Ћопићу самом.344 Након дједове

тамнији, опорији муклији и разлобљенији

се неодољиви оптимизам ранијег

од времена, од живота и од неостварености

послу да предвиђа и прориче

слутио је и дослутио једну траг

 Борислав Михајловић

1985. године346 постављајући

знајући Михиз, који је већ тада

провокативан али и увек инспиришући

смо га, ако не знали, онда слутили

 

„Како је то, зашто
земље` био човек
душе и краја? 

Када је оно `дошло
светачки лик и благу
детињство? 

Да ли је он то чупао
свет, или су то
нову веру у `горовитој

                                                
344 Занимљив је и тај податак да се
шетњи баш када је у јеку био напад
наводи у некрологу, погинулом писцу
било дошло време да је објави. (Портерти
345 Исто дело, стр.139. 
346 Постоји још један текст који је
Српски Сион, 1995, стр. 43-44, где ј
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е, неслагања и неутапања у једнообразност

Другог светског рата. Иако су Ћопића прославила баш

револуцију и како се крајишки сељак носио са раним данима

оне пропланке ведрине који су остали аутохтони у Ћопићевом

Након дједове смрти, нема више ведрине јутарњег слеза

муклији и разлобљенији тонови. Дуго теку Дани црвеног

оптимизам ранијег Ћопића полако претаче у једну зрелу тугу

живота и од неостварености.“345 Иако је тврдио да му није

и прориче, Михајловић је на свој волшебан начин

дослутио једну трагичну судбину. 

Михајловић  пише о Бранку Ћопићу  након трагичне

постављајући низ питања којима и јесте и није било

већ тада бројао поприличне године, није пропустио

и увек инспиришући начин постави, дајући свој одговор

знали онда слутили из његових ранијих приказа Ћопићевих

Како је то, зашто је то он `велики смејач и засмејач наше
био човек тако неизрециво, тако неизлечиво тужне

 

је оно `дошло из штаба` да нема Бога, где је денуо
светачки лик и благу душу свога деда Рада и своје босоного

ли је он то чупао из корена и пресађивао свој крајишки
или су то и њих и њега заједно  са њима преводили
веру у `горовитој и вучарној` земљи Босни?  

         
податак да се баш Борислав Михајловић обрео у Ћопићевом друштву
јеку био напад на писца Јеретичке приче, а како даље Михајловићево
погинулом писцу даље каже, Ћопић му је тада рекао реченицу

Портерти, стр. 213) 

текст који је настао 1995. године под насловом Ћопићев пут
где је Михиз поновио све своје већ познате ставове о Бранку

Михајловића Михиза  

једнообразност која је наметана 

прославила баш она дела која су 

раним данима, Михиз о томе 

аутохтони у Ћопићевом делу, и у 

њег слеза већ се јављају 

црвеног сљеза. „ Као да 

једну зрелу тугу, замишљеност 

да му није ни у моћи ни у 

волшебан начин опет био у праву, 

након трагичне смрти овог писца 

и није било време тада, али 

није пропустио да их на свој 

дајући свој одговор унапред, а већ 

приказа Ћопићевих дела.  

и засмејач наше 
неизлечиво тужне 

Бога где је денуо 
своје босоного 

пресађивао свој крајишки 
њима преводили у 

Ћопићевом друштву у једној ноћној 
даље Михајловићево сведочење, које 

рекао реченицу за коју тада још  није 

Ћопићев пут до гроба Христова, 
ставове о Бранку Ћопићу. 
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[...] Шта је тражио
то Павле ишао у

Од кога се тако
од века, од себе

Да ли је загонетка
живота?“347 

 

Бранко Ћопић је својом смрћу

размишљао о њој, иако у његовој

тонова, како их види Михиз

дела, а посвећено је његовом

Јасеновац 1942. године. 

„ Умножавају се по
и дневни вампири
о једној башти сљезове
дјечацима. Гњурам
голубијег срца Прије
златну бајку о људима

 

Оглашава се Михајловић о Ћопи

дела 1987. године, бранећи Ћопићево

потребна јер се дело овог подгрмечког

књижевног Олимпа, испратио је

  Иако је о Владану Десници

о њему пише и касније, пратећи

своју књигу Портрети, за коју

се као такви искристалисали кро
                                                
347 Борислав Михајловић, Портрети
213-214. 
348 Бранко Ћопић, Башта сљезове боје
1975, стр. 10. 
349 Борислав Михајловић, Унук Рада
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Шта је тражио на Христовом гробу у Јерусалиму? Да ли
Павле ишао у свој нови Дамаск? 

кога се тако страшно неопозиво склонио, од нас, од света
века од себе? 

је загонетка смрти Бранка Ћопића одгонетка његовог

својом смрћу оставио велику загонетку, али да

иако у његовој прози до Баште сљезове боје није био

види Михиз, говори и писмо које је Ћопић објавио у

је његовом пријатељу Зији Диздаревићу, који је

Умножавају се по свијету црни коњи и црни коњаници, ноћни
дневни вампири, а ја сједим над својим рукописима и причам
једној башти сљезове боје, о добрим старцима и занесеним

дјечацима Гњурам се у дим рата и налазим сурове бојовнике
голубијег срца. Прије него ме одведу, журим да испричам
златну бајку о људима.“348 

Михајловић о Ћопићу и након његове смрти, поводом промоције

бранећи Ћопићево дело чак и онда када му одбрана

дело овог подгрмечког писца већ устоличило на свом

тио је и то Борислав Михајловић.349 

Владану Десници Михајловић написао свој први есеј у часопису

касније пратећи његов рад годинама и као такву личност

за коју сам каже да су у њој заступљени сви 

искристалисали кроз дуги низ година бављења критичарским
         

Портрети, Загонетка смрти – одгонетка живота, Нолит

сљезове боје, Сабрана дела Бранка Ћопића, књига тринаеста

Унук Рада Ћопића, Казивања и указивања, БИГЗ, 1994, године

Михајловића Михиза  

Јерусалиму? Да ли је 

од нас, од света, 

одгонетка његовог 

али да је смрт осећао и 

није био много тих мутних 

Ћопић објавио у издању Сабраних 

Диздаревићу који је страдао у логору 

коњаници, ноћни 
рукописима и причам 

старцима и занесеним 
сурове бојовнике: 

журим да испричам 

поводом промоције Изабраних 

када му одбрана више није била 

устоличило на свом месту нашег 

први есеј у часопису „Нин“  он 

такву личност га уврштава у 

заступљени сви његови писци који су 

критичарским радом.   

Нолит, Београд, 1988, стр. 

књига тринаеста, Просвета, Београд, 

, 1994, године, стр. 64-67. 
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Први есеј о Владану Десници

Михајловић, пре свега, наглашава

искључивостима на релацији дис

фантастично или метафорично

правом се пита Михиз, који

дозволи да поставља границе књижевности

сјајног књижевног дела доказао

Десницу изразитим реалистом

живота узео да засведочи.350

много. 

„...Десница је хтео
извуче људску, топлу
свих предрасуда
присан са људском
болећив, истинит
ироничан, али никад
физиономија са свим
порекла...“351 

 

Такав Владан Десница је неколико

Галеба, компонујући га на исти

испратио појаву ове књиге, иако

чудно што је Михиз пожелео

пример како је наш критичар

ходницима и поразговарао са

пријатељ оплеменио његову душу

критичара, био је у потпуности

                                                
350 Борислав Михајловић, приказ књиге
9. 
351 Исто дело, стр. 9. 
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Владану Десници је приказ књиге Пролеће у Бадровцу

наглашава да су односи између оних који се и

на релацији дискфалификације свега што је стилизо

метафорично, односно оних који негирају све што је

Михиз који је то књижевни правац довољно широк

вља границе књижевности. По ко зна који пут је Михајловић

дела доказао излишност таквих борби.  Михајловић

изразитим реалистом код кога нас увек са правом интересује
350  А Владан Десница је од живота узео много

Десница је хтео и могао да из сваке своје живе личности
извуче људску, топлу, помало тужну резонанцу. Хуман изнад

предрасуда, али не сентименталан и разнежен, топао
са људском душом свога јунака али не меко, разбољено

болећив истинит и истинољубив али не и документа
ироничан али никад до сарказма сликар фасада људских
физиономија са свим  нијансама израза, лика, говора, покрета

Десница је неколико година касније на књижевну сцену

компонујући га на исти овакав начин. Није никакво чудо што

ове књиге, иако више није био критичар који ради за „Нин

из пожелео да упозна човека попут Ивана Галеба. 

наш критичар закорачио у само поље књиге, прошетао

поразговарао са главним јунаком кога је хтео за пријатеља

оплеменио његову душу. Виолинист који то није могао да буде

потпуности уверен у то, шта је то срећа у животу. 

         
приказ књиге Пролеће у Бадровцу, Владана Деснице, НИН

Михајловића Михиза  

Бадровцу (1955) у коме 

оних који се и даље боре својим 

зовано, транспоновано, 

негирају све што је реалистично. Са 

довољно широк да себи може да 

пут је Михајловић, на примеру 

Михајловић сматра Владана 

правом интересује шта је он то од 

живота узео много и засведочио 

живе личности 
резонанцу Хуман изнад 

разнежен, топао и 
меко разбољено 

документаран, 
фасада људских 
говора покрета и 

књижевну сцену донео свог Ивана 

никакво чудо што је Михајловић 

који ради за „Нин“ , а још мање је 

 И овде имамо диван 

књиге, прошетао се њеним 

хтео за пријатеља јер би такав 

да буде, научио би нашег 

 

НИН, 02. октобар 1955, стр. 
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„ А онда би ми сигурно
свога, без игде ичега
животом, уверљиво
главна вредност
боловима, [...] са
мимо људе и са људима

 
Михајловић је остао затечен чаролијом

Аска играла, само што је она хтела

смрт.  

Након приказа ова два дела у

други текст, с тим да додаје и

писца, док је у Портретима

Деснице, тако и Ивана Галеба

Десничиним alter egom, иако

заступником свих  његових

литературе који су прошли кроз

искључиво захваљујући своме

 

 Један од последњих текстова

Ђаволи долазе (1955) Миодрага

Михајловићевог повлачења из

потпуним неразумевањем за такву

Михиза су прецртали из критике

мали момак и велики пакао

тврдили су да је Михајловићево

                                                
352Борислав Михајловић, Иван Галеб
353Никола Кољевић, Михизово слово
приступ, где је, пишући о поезији
случају Ивана Глеба показивао је да
је себи обезбедио једно од најважнијих
манир, моду и блеф.“ 
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онда би ми сигурно тај човек, сам самцијат, без игде икога
без игде ичега свога, са својим узалудним промашеним

уверљиво и уверен доказивао да није несрећан
главна вредност у животу је ипак живот сам, са свим
боловима, [...] са свим губицима, [...] са свим проналажењима

људе и са људима.“352 

остао затечен чаролијом игре живота и смрти, баш као што

што је она хтела искључиво живот, док је Иван Галеб

два дела у часописима, Михајловић у Књижевне разговоре

да додаје и неке касније реминисценције на дело овог

Портретима сажео сва три текста и направио портрет

Ивана Галеба, иако нам је јасно ставио до знања да

 alter egom, иако му је позајмио цео фундус својих

његових идеја већ је само још једна у низу добрих

прошли кроз живот „широм отворених очију и широм

захваљујући своме даровитом писцу.353 

последњих текстова у „Нину“ је био чувени, али и спорни

Миодрага Булатовића који су многи

повлачења из часописа сматрали окончањем његове

неразумевањем за такву врсту литературе коју Булатовић пише

прецртали из критике. Већ смо до сада у раду помињали Михајловићеву

пакао, која се одмах окрилатила и многи, узимајући

ајловићево време прошло и да он књижевној критици

         
Иван Галеб се игра живота и смрти, Политика, 09. фебруар

Михизово слово љубави, Књижевне новине, 21. јун 1980, каже да
о поезији, стиховима стално тражио порекло у корену песникове

показивао је да „се  знаци на хартији и људска судбина једно у другом
од најважнијих мерила – природност израза и „оштро своје сечиво

Михајловића Михиза  

самцијат без игде икога 
узалудним промашеним 

није несрећан, јер 
сам са свим 

проналажењима 

о што је и Андрићева 

Иван Галеб одлучно пловио у 

Књижевне разговоре уноси овај 

е на дело овог далматинског 

направио портрет како Владана 

до знања да не сматра Галеба 

фундус својих сећања, као ни 

у низу добрих личности из 

очију и широм отвореног срца“ 

али и спорни текст о књизи 

су многи критичари након 

окончањем његове каријере, чак и 

овић пише. Једном речју, 

помињали Михајловићеву изјаву 

узимајући је за доказ,  

критици нема више шта 

фебруар 1958, стр. 17. 
каже да овакав Михајловићев 

корену песникове пустоловине, у 
судбина једно у другом огледају“. Тако 

оштро своје сечиво осетљивости на 
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да каже. Ипак, Михајловић не

као и у Портрете, за које смо

су, заправо сви они били сами

својих ставова изречених поводом

Ћирилов, такође, оповргава тезу

за доказ узима књигу Портрети

који каже да ова књига доказује

савременој литератури о којој Михајловић

Винаверову изјаву да би Михајловићеве

Дизање  у звезде па се пита

Максимовић, Добрица Ћосић

хвалио, али да ли је он, заправо

„..Михајловић је праштањем

великом и племенитом не може

су две древне вредности.“356

Есеј о Миодрагу Булатовићу

и да „се баш у њеним помереним

разголићавања најтамнијих

луцидност.“357 У време када се

прозаисту од расе, даровитог

Међутим, Михајловић тврди да

јада и изгубљености. Булатовића

онда, Михиз даје један суд онај

Ристићу, али већ смо видели

Булатовић хтео да каже да су

теза стара колико и Бодлерова

                                                
354 Јован Ћирилов, Галерија величина
355 Предраг Палавестра, Пријатељ књижевности
356 Никола Кољевић, Михизово слово
357 Борислав Михајловић,  приказ књ
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Михајловић не реагује посебно на такве изјаве, чак у своје

за које смо рекли да је сам филтрирао писце своје предилекције

они били сами врх српске књижевности, уноси овај текст

изречених поводом младог Булатовића и његове необичне

ава тезу да је Михиз заћутао шездесетих година

Портрети.354 Са овим мишљењем се слаже и Предраг

књига доказује да није било важније књижевне

литератури о којој Михајловић није писао355, док се Никола Кољевић

да би Михајловићеве књиге требало да се зову Наб

па се пита ко су, заправо, те Михизове звезде 

Добрица Ћосић, Драгослав Михаиловић и други, чија

је он заправо претеривао, то данас већ увелико знамо

праштањем одмеравао истину. И веровао је да се са

племенитом не може претерати. А у култури народа Борислава
356  

Миодрагу Булатовићу доноси Михајловићев став да је то

у њеним помереним страницама крије прави хуманизам

најтамнијих људских страсти, смисленост деформације

време када се сва проза гради од прозаизоване поезије

даровитог, који уме да прича и уме да види, гледа

Михајловић тврди да он не доноси мизантропски став већ напротив

изгубљености Булатовића интересује човек са свим својим промашеностима

суд, онај најспорнији у својој критици (поред

смо видели да није био усамљен и без аргумената за

каже да су ђаволи већ дошли и да је овај живот тамница

и Бодлерова збирка песама из 1857. Али шта наш

         
величина, Политика, 04. фебруар 1989. 

Пријатељ књижевности, Књижевне новине, 15. март 1989.
Михизово слово љубави, Књижевне новине, 21. јун 1980. 

приказ књиге Ђаволи долазе Миодрага Булатовића, НИН, 

Михајловића Михиза  

изјаве чак у своје обе књиге есеја, 

писце своје предилекције, иако 

уноси овај текст, не одричући се 

његове необичне књиге. Јован 

тих година  прошлог века, а 

аже и Предраг Палавестра 

књижевне појаве у српској 

се Никола Кољевић осврће на 

Набијање на колац или 

Михизове звезде – Андрић, Десанка 

други чија је дела претерано 

увелико знамо да није истина. 

веровао је да се са љубављу према 

народа Борислава Михајловића, то 

в да је то вансеријска књига 

крије прави хуманизам смелог 

смисленост деформације и висока 

прозаизоване поезије, Михиз проналази 

да види, гледа са стране зла. 

став већ напротив, обиље туге, 

свим својим промашеностима и 

критици поред судова о Марку 

аргумената за такве тезе) да је 

живот тамница невидовна – 

Али шта наш критичар замера 

март 1989. 

НИН, 17. март 1956, стр. 9. 
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младом Булатовићу? Михај

насликати такве судбине изопачених

филозофијом човечанства, сматрати

се види, да напише да у Булатовићевој

баца врло негативно светло,

авлија не приказује једну такву

обитава у тоталитету режима

султан, већ од сујетних људи

Андрић повлачи и не испушта

чврстини. Михајловићева здравија

Булатовић свакако имао право

да Булатовићево дело сублимира

испаштањем у болу и трпљењу

наслеђује ни од кога другог већ

Андрић своје јунаке, суочене

унутрашњу пројекцију и један

изражавао искључиво пластичним

дело почивало на библијској

европске литературе тог времена

да се човек одупре злу. Ипак н

у својим каснијим делима (

урадио баш оно за шта га је

трпљење и искупљење.360 

Булатовићеве књиге носила

                                                
358 Борислав Михајловић, приказ књиге
„Пишчева очита, неприкосновена
изгубљеном и очајном, ниском, помркнутом
359 Предраг Палавестра, Рани Булатовић
360 Исто дело, стр. 184-185. 
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ајловићево право питање јесте у томе да

судбине изопачених људи са још изопаченијим страстима

овечанства, сматрати то вертикалом у књижевности. Михајловић

напише да у Булатовићевој прози тражи здравију нит, свестан

негативно светло, а он не оспорава високу вредност дела, 

једну такву, релативно сличну, слику дехуманизованог

тоталитету режима из кога нема излаза. Од чега су страдали

сујетних људи са ниским страстима, са манијама величине

не испушта из вида ону хуману црту која држи ово дело

здравија нит јесте трагање за хуманим вредностима

имао право да не апострофира у свом делу. Предраг Палавестра

ло сублимира зло и немоћ пред злом те да се његове

болу и трпљењу, а саму опсесију злом, како то и сам

кога другог већ од Андрића и донекле Боре Станковића

јунаке суочене са злом, учинио кобним самотницим

јекцију и један филозофски смисао, Булатовић је своју

искључиво пластичним и живописним сликама.“359 Иако је

библијској Књизи о Јову, а његов нихилизам избијао

литературе тог времена, није одражавало наличије живота, ону

Ипак, не треба изгубити из вида да зло потиче из

делима (Вук и звоно, Црвени петао који лети према

за шта га је Михиз прекорео, пронашао начин одупирању

 Љубиша Јеремић сматра, са друге стране

књиге носила „прејаку меру новине и изненађења, и у

         
Михајловић приказ књиге Ђаволи долазе Миодрага Булатовића, НИН

неприкосновена, програмска чак ако хоћете, наклоност ка морбидном
ниском, помркнутом, расцвета се у један `цвет зла`.“ 
Рани Булатовић, Критичке расправе, Просвета Београд, 1995, 

Михајловића Михиза  

у томе да ли је довољно 

изопаченијим страстима и то сматрати 

књижевности. Михајловић оклева, то 

свестан да то на дело 

вредност дела, ипак, зар Проклета 

дехуманизованог света који 

су страдали и Ћамил и Џем-

манијама величине и гоњења, али 

држи ово дело у свој његовој 

хуманим вредностима које је 

Предраг Палавестра сматра 

да се његове личности теше 

како то и сам Михиз назива358, 

Боре Станковића. „Али док је 

самотницима, дајући им једну 

Булатовић је своју визију света 

Иако је ово Булатовићево 

нихилизам избијао из модерне 

наличије живота, ону исконску борбу 

зло потиче из самих људи па је 

лети према небу), Булатовић 

пронашао начин одупирању злу кроз 

друге стране да је појава 

изненађења, и у свом тематском 

НИН, 17. март 1956, стр. 9: 
наклоност ка морбидном, ка уживању у 

Београд, 1995, стр. 180. 
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захвату, и у уметничком поступку

пожурили да умање снагу потреса

раних Булатовићевих књига кроз

ломило онај високи суд о појави

Ипак не треба заборавити чињеницу

уочио баш Борислав Михајловић

 

Есеј о књизи Душана Матића

приказе Борислава Михајловића

критичарев став или ако је за вољу

неколико пута, извија и бежи

да га среже и изложи одмах и

идеју овог дела, а упорно је тражи

нуди атмосфера овог романа

личности и арома догађаја

упечатљиву атмосферу дела како

Ћамила Сијарића да није било

дела која је пулсирала сопс

тамо где је она једина литерар

 

„Атмосфере у овом
његовог текста
романа оклоп онога
о Србији и њеним
ослободим ову
календара, све почиње
 

                                                
361 Љубиша Јеремић, Миодраг Булатовић
стр. 112. 
362 Исто дело, стр. 112. 
363 Борислав Михајловић, Коцка је чудно
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уметничком поступку“361 те да су Борислав Михајловић и Петар

умање снагу потреса коју је изазвала та књига својим али

ићевих књига кроз три деценије везивала за то али које

ки суд о појави прворазредног модерног писца у српској

заборавити чињеницу да је ту такву појаву Миодрага

Борислав Михајловић. 

књизи Душана Матића Коцка је бачена (1957) врло је необичан

Михајловића, пре свега по томе што не доноси одмах

или ако је за вољу неких, утисак о делу, већ се тај став

извија и бежи критичару који није, по свом старом добром

изложи одмах и прецизно. Не може Михајловић да нађе ону

упорно је тражи док му се са друге стране тако снажно

овог романа, много психолошких захвата, трагања по

арома догађаја, а већ смо до сада видели да Михајловић

атмосферу дела (како би другачије и написао онакав текст

да није било омамљујуће, непознате, херметички затворене

ственим животом, независно од осталих квалитета

једина литерарна вредност.  

Атмосфере у овом роману су атмосфере његовог писца
његовог текста, његове трепераве реченице, и чим скинем
романа оклоп онога што није, а хтео је да буде – сведочанство

Србији и њеним људима у једном одређеном тренутку
ослободим ову књигу и њене јунаке места, средине
календара све почиње да живи једним другим животом.“

         
Миодраг Булатовић у српској књижевности, О српским писцима

Коцка је чудно, неправилно бачена, али..., Политика, 23. фебруар

Михајловића Михиза  

Михајловић и Петар Џаџић одмах 

али и тако се рецепција 

које је усмеравало и 

писца у српској књижевности.362 

појаву Миодрага Булатовића први 

необичан за критичке 

доноси одмах јасан и гласан 

се тај став ломи и превија по 

старом добром обичају, успео 

Михајловић да нађе ону главну, носећу 

стране тако снажно и интензивно 

трагања по темпераментима 

да Михајловић веома цени 

онакав текст о роману Бихорци 

херметички затворене атмосфере 

осталих квалитета дела) чак и 

његовог писца, 
чим скинем са 

сведочанство 
тренутку – чим 

места средине и 
животом.“363 

писцима, СКЗ, Београд, 2007, 

23. фебруар 1958, стр. 17.  
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 Године 1957. настаје и

где Борислав Миахјловић пише

песником, али не износи и неке

Сматра га прекретницом у духовној

начин певања, односно да је

Михајловићу, остао глув за све

на самом извору, за разлику

супротан, али је зато осећај за

Михајловића представља једа

песништва док се у есејима осећа

директно атакује на канонизоване

Поповић те указује на неке друге

Дучић (ово је било донекле и преошт

ради већ да бруси и глача своје

 

Иако ће о драмској књижевнос

другој великој љубави нашег

„Нин“ јесте и текст о Александру

соба. Михајловић  у овом

књижевности, а то је да је наша

карактере, препуна је драматичности

књижевност код нас (сам Михиз

српске народне књижевности

Ковачевића, ситуација се драстично

што Михајловић сматра великим

сваки на свој начин. Поповић

краља Јонеска, сведочи живот

призму. „Он је пронашао своје

чини велики део модерне књижевности
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настаје и предговор за књигу Песме, путописи, есеји

Миахјловић пише предговор у коме Дучића назива јединим

износи и неке високо вредносне судове у вези са његовом

прекретницом у духовној клими српске поезије с обзиром 

односно да је у потпуности раскинуо са епском етиком

остао глув за све оно што је заиста модерно у европској поезији

за разлику од Матоша чији је биографски елемент

зато осећај за модерна струјања био изванредан. Дучићева

ља један виши степен културе, али није пулс у

у есејима осећа онај прави таленат песника. Михајловић

на канонизоване вредности српске поезије које је установио

на неке друге изворе из којих је потекла друга и другачија

донекле и преоштро) у својој удобности живота није

и глача своје песме. 

драмској књижевности бити речи нешто касније у

љубави нашег критичара, један од текстова који је остао

текст о Александру Поповићу и његовој мање познатој

у овом тексту указује на једну велику нелогичност

то је да је наша усмена поезија изродила толике снажне

је драматичности, а ипак се из ње није касније развила

нас сам Михиз се бавио двема, можда и најснажнијим

књижевности). Ипак, појавом Александра Поповића, а

ситуација се драстично мења, мада ниједан од ова два писца

сматра великим пропустом, већ се развијају у велике

начин Поповић следећи модерну европску драму и њеног

сведочи живот узимајући одломке из њега, пропушајући

пронашао своје оригинално и аутентично решење да зас

модерне књижевности и наше и стране, да искаже човекову

Михајловића Михиза  

путописи, есеји Јована Дучића 

Дучића назива јединим завршеним 

у вези са његовом поезијом. 

обзиром на то да је унео нов 

епском етиком, али је, према 

европској поезији коју је учио 

ографски елемент дијаметрално 

изванредан. Дучићева поезија за 

пулс у крвотоку српског 

песника Михајловић на овај начин 

које је установио још Богдан 

друга и другачија поезија док 

живота није имао шта друго да 

нешто касније у дисертацији, као 

који је остао изван часописа 

мање познатој драми Намештена 

велику нелогичност у српској 

изродила толике снажне личности и 

касније развила снажна драмска 

и најснажнијим личностима 

Поповића, а касније и Душана 

ова два писца не испуњава оно 

велике драмске писце 

драму и њеног некрунисаног 

пропушајући их кроз сопствену 

решење да засведочи оно што 

да искаже човекову отуђеност, 
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или како бих ја то у овом случају

каснији тумач Поповићевог

традицију по заокупљености питањима

драме почивају на једном типу

фрагментарности драмског текста

половином шездесетих, према

Савремена светска књижевност

литературу друге половине XX

лучоноша и будни чувар литерарних

о томе су, као што видимо, бројна

 

Један такав догађај је

Павића у Народном позоришту

до тада, али ни после није писао

романа остало је забележено и

(1994). Михајловић своје излагање

док говори, увек држи књигу

Нобелове награде апострофира

потреби да људи иза себе оставе

правда да овај пут не може кренути

озбиљно да приступи решавању

питања делу и сви су издржали

разнострано заводљива, која

своје друго лице, своју чудесно

ово историја људских снова, сановник
                                                
364 Борислав Михајловић, приказ драме
Књижевни разговори, 1971, стр. 293
365 Гојко Божовић, Писац савремености
2001, стр. 8. Овај аутор, такође додаје
недвосмислену побуну против књижевних
свету који приказују (Исто дело, стр
366 Борислав Михајловић, Хазарски упитник
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у овом случају радије рекао, човеково одсуство од себе

Поповићевог дела, који га, такође, везује за Јонеска

заокупљености питањима националног менталитета, сматра

једном типу авангардне дефабулизације која се креће

драмског текста, што је посебно карактеристично

шездесетих према нешто стабилнијем току драмске радње

светска књижевност је, као што је опште познато, 

половине XX века у свој својој силини и Борислав

чувар литерарних вредности није пропустио тај догађај

бројна.  

догађај је било и представљање књиге Хазарски

позоришту у Београду, на који је позван и Борислав

после није писао о делу Милорада Павића, излагање на

забележено и Михајловић га уноси у своју књигу Казивања

Михајловић своје излагање почиње једном особином Константин

држи књигу пред собом) те слично Андрићевом излагању

апострофира људску потребу о преношењу прича

иза себе оставе траг. У одгонетању тајне зване роман лексикон

не може кренути својом хазарском навиком импровизације

приступи решавању енигме. Михајловић је поставио низ

сви су издржали пробу времена јер је оваква књига

која има „крај крупних садржинских и интелектуалних

своју чудесно оригиналну и до сада невиђену конструкцију

људских снова, сановник маште народа и времена, произвољност
         

Михајловић приказ драме Намештена соба Александра Поповића, цитирано
293-294. 

савремености, предговор књизи Развојни пут Боре Шнајдера
аутор такође додаје  још једну особину Поповићевић драма а

против књижевних и позоришних конвенција у већој мери  него
Исто дело, стр. 10). 

Хазарски упитник, Казивања и указивања, БИГЗ, Београд,

Михајловића Михиза  

одсуство од себе самог.“364 Један 

везује за Јонеска и нушићевску 

менталитета сматра да „Поповићеве 

која се креће од врло радикалне 

карактеристично за драме писане 

драмске радње...“365 касније.  

познато, провалила у српску 

и Борислав Михајловић, као 

пропустио тај догађај, а сведочанства 

Хазарски речник Милорада 

и Борислав Михајловић. Иако 

излагање на Поподневу једног 

Казивања и указивања 

особином Константина Филозофа (да 

Андрићевом излагању на додели 

преношењу прича и знања, односно 

зване роман лексикон, Михиз се 

навиком импровизације већ мора 

поставио низ импутирајућих 

оваква књига, многострана и 

садржинских и интелектуалних распона и 

невиђену конструкцију.“366 Да ли је 

времена произвољност фантастике 

Поповића, цитирано на основу књиге 

Боре Шнајдера, ЗУНС, Београд, 
овићевић драма а то је да оне садрже 

већој мери  него што се подсмехују 

Београд, 1994, стр. 118. 
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или је трактат о релативности

цивилизација које себе виде ка

на губитку. „`Хазарски речник

своју Lust zum Fabulieren, 

претворио у форму ученог лексикона

потка текста артифицијелна стилистичка

историчног са реалистичним

питање, опет у андрићевском маниру

 

„Није ли [...]
трилинзима цивилизација
покера у којој карте
неизлечива страст
неком свом недокучивом
Ђаво, Сатана и Шејтан
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
367 Исто дело, стр. 117. 
368 Исто дело, стр. 117. 
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релативности и пристрасности свих колективних идеологија

себе виде као победника у вечитом рату за који знамо

Хазарски речник` је занимљив, значајан и одлично написан

Lust zum Fabulieren, своју радост приповедања травестирао

ученог лексикона.“367 Поред одређеног низа и замерки

артифицијелна, стилистичка чистота реченице емотивно хладна

реалистичним немогућа, Михиз поставља и једно опште

андрићевском маниру: 

Није ли [...] `Хазарски речник` са својим многобројним
трилинзима цивилизација и појединаца једна велика партија
покера у којој карте држи и неминован губитак плаћа човекова
неизлечива страст да се коцка са судбином, а карте му
неком свом недокучивом рачуну, деле један Бог и три врага

Сатана и Шејтан?“368 

         

Михајловића Михиза  

колективних идеологија, религија и 

ји знамо да је човек увек 

одлично написан роман који је 

травестирао и мимикријски 

низа и замерки да је артистичка 

емотивно хладна и мешавина 

и једно опште филозофско 

многобројним 
велика партија 

битак плаћа човекова 
а карте му, по 

Бог и три врага: 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

 

5.1. Портрети једне епохе кроз

 

Слобода човека [ је] неодвојиво

 

 У једном од интервјуа које

писцима, и то баш оним највиталнијим

тако огрешио о велики Селимовићев

кроз драматизацију) па о Драгославу

Брани Црнчевићу, Данилу Кишу

Раичковићу.369 О овом последњем

књижевницима оставља сведочанство

објављивани и допуњени есеји

нанизани портрети књижевника

уз обавезан Михизов увод (

рекли, никад није одступао)

неизоставни Бранко Радичевић

носи галерију личности из три

Данојлића), компонована је хронолошком

записа, неке личности смо већ

поглављу. Jован Христић у рецензији

„Као мало који критичар, Михиз

у особинама литерарног текста

блиставу реченицу којом нам

врло посредне, оцрта са живошћу

својих јунака.“370 Ако један критичар

                                                
369 Разговор вођен са новинарком Бранком
пренето из Михајловићеве  књиге 
370 Јован Христић, текст са корица
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једне епохе кроз Михизову грандилоквентну дисперзију

неодвојиво повезана са његовим прихватањем свог културног

интервјуа које је дао, Михајловић се са жалом осврће

оним највиталнијим није стигао да пише повлачећи се

велики Селимовићев роман (Дервиш и смрт, иако се

па о Драгославу Михаиловићу, Бориславу Пекићу Матији

Данилу Кишу, Бори Ћосићу, Миловану Данојлићу и

овом последњем Михиз, заиста, није написао ништа

оставља сведочанство у својој књизи Портрети. 

есеји, или без интервенција, некада само некролози

књижевника који су заувек обележили савремену српску

(да би јасно представио своју вертикалу од

одступао)  па су се ту нашли и Васа Живковић, Матош

Бранко Радичевић, али и заборављени Јован Грчић Миленко

личности из три века (од анонимног песника из 18. века

компонована је хронолошком методом. Пратећи хронологију

ти смо већ срели у овом раду, а о некима ћемо г

у рецензији књиге Портрети бележи: 

критичар, Михиз уме да податком из живота осветли литерарни

литерарног текста открије квалитет живота оног који је текст

којом нам те везе ретко јасне и непосредне, а чешће

оцрта са живошћу са којим романописци оцртавају збивања

Ако један критичар уме да осети своје време и да и

         
новинарком Бранком Криловић, објављен у листу Омладинске, 

Михајловићеве књиге Казивања и указивања, стр. 107. 
орица књиге Портрети, Нолит, Београд, 1988. 

Михајловића Михиза  

дисперзију 

прихватањем свог културног наслеђа. 

Нортроп Фрај 

жалом осврће на то да о неким 

повлачећи се из критике, па се 

иако се њиме, ипак бавио 

Бориславу Пекићу, Матији Бећковићу, 

Данојлићу и пре свега о Стеви 

написао ништа, док о осталим 

Портрети. Некада су то већ 

некада само некролози, али вешто 

савремену српску књижевност, 

од које, како смо већ 

Живковић Матош, Змај, Игњатовић, 

Грчић Миленко. Ова књига, која 

песника из 18. века до Милована 

Пратећи хронологију Михизових 

некима ћемо говорити тек у овом 

осветли литерарни текст, а да 

оног који је текст написао. И има 

непосредне а чешће неухватљиве и 

оцртавају збивања у душама 

време и да изрази његове захтеве 

Омладинске, 21. новембра 1981, овде 
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(а Михиз је то свакако умео) такав

идеје које су у оптицају, али

подиже самосвест епохе.371 

које су имале књиге Огледи

(1971), две се посебно истичу

је волео и писање са једном

аутопортрет. У потпуности се

Јован Ћирилов поводом ове

изузетно му је било важно како

сликару. Док претходне три поменуте

негативно, полуафирмишући и

сцену, ова књига је само галерија

које су настајале након педесетих

дежурног чувара литературе

поруку лепоте и добре литературе

критичку антологију писаца

критичари и књижевници су

објављивања Од истог читаоца

манир у књизи Портрети и имали

низ замерки старом импресионисти

можда јесте борио за слободу

теоријске мисли, нема анализе

Михизова критика уопште михизовск

заједничко за све Михизове критичаре

који је овај темпераментни, 

критици, била она импресионистичка

модернија. Борислава Михајловића

ниједне струје, није имао катедру

                                                
371 Предраг Палавестра, Пријатељ књижевности
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свакако умео) такав критичар са лакоћом успева да прати

оптицају, али уме и још нешто, он утврђује стандарде

 Књига Портрети носи сасвим другачије особености

Огледи (1951), Од истог читаоца (1956) и Књижевни

посебно истичу, а то су писање пре свега и искључиво само

писање са једном одређеном врстом позе, пишући својеврстан

потпуности се слажемо са малом уметничком поставком

поводом ове књиге, Михајловић је сликао портрет готово

било важно како ће његов модел изгледати на слици

претходне три поменуте књиге доносе и текстове који

полуафирмишући и оне прворазредне који су уводили нове писце

галерија величина. Препознао је Михајловић и

након педесетих и  шездесетих, али више није хтео

литературе, већ је сводио рачуне и исказивао једну

добре литературе искључиво тако да ова књига в

антологију писаца, али свакако више јесте књига есеја него

књижевници су се огласили и поводом ове књиге, као

истог читаоца.  С једне стране су критичари који 

и имали само речи хвале, други су опет, имали

старом импресионисти (Није ли сваки импресионист старом

за слободу форме, али није и за слободу садржине

нема анализе и синтезе Александар Јерков се пита да

уопште михизовска или се само за такву издаје

Михизове критичаре јесте да сви подједнако признају

темпераментни, виспрени критичар имао у српској књижевној

она импресионистичка или структуралистичка или

Борислава Михајловића то једноставно није интересовало

ије имао катедру ниједне школе, није писао ни импресионистичку

         
Пријатељ књижевности, Књижевне новине, 15. арт 1989. 

Михајловића Михиза  

успева да прати и препозна главне 

утврђује стандарде доброг укуса и 

другачије особености од оних 

Књижевни разговори 

искључиво само о писцима које 

пишући својеврстан критички 

уметничком поставком коју је навео 

портрет готово као сликар, 

на слици, баш као и правом 

текстове који су интонирани и 

уводили нове писце на књижевну 

ајловић и овде главне идеје 

више није хтео да има улогу 

исказивао једну другачију поруку, 

ова књига више личи на неку 

књига есеја него критике. Многи 

књиге, као онда 1957. након  

критичари који су следили Михизов 

су опет, имали дуг и озбиљан 

таромодан?!), који се 

слободу садржине, нема довољно 

се пита да ли је ова последња 

такву издаје,  али оно што је 

подједнако признају огроман значај 

српској књижевној традицији и 

структуралистичка или већ нека друга 

интересовало, није понео боје 

писао ни импресионистичку, ни 
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структуралистичку критику нити

критичког субјекта даје једну

половине XX века па каже да је

у дневној критици је звладало

критичара.372 Критика је изузетно

осетио изостанак критичког субјекта

читалачке индивидуалности

Срећковић се, са друге стране

мисли делује један такав кри

настављао, али и укидао скерлићевско

том, ништа не одузме савремној

сопственим неисцрпним идејама

ширином и дубином рецепције

поводом Портрета сматра да

потезања тешке теоријске артиљерије

Данас постоји један облик

могли рећи да јој је Борислав Михајловић

у „Нину“,  али и утемељивач јер

                                                
372 Михајло Пантић, Повратак критичког
373 Исто дело: „Оно што је из угла
Резултат  безбројним примерима и врло
ни критички ни теоријски текст у
аутентични, коауторски чин читања
374 Милутин Срећковић, Михиз, Књижевне
375 Миливој Сребро, Аутопортрети
може бити значајна за сагледавање
све више постаје метакритика те да
да из Америке све више продире  Reader’s Liberati
376 http://www.sveske.ba/bs : „То је критика
листу, која уз аналитичку (треба да
суд критичара о књизи коју приказује
`Прокрстовој постељи` текста) и
конститутивни елемент њене природе
клаустрофобично, што га временом
закључака, односно о штедљивом
елаборације на оно неопходно, о вештини
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критику, нити је хтео. Михајло Пантић у свом

даје једну кратку скицу како је изгледала књижевна

па каже да је књижевна критика постала и сувише стручна

критици је звладало стање да има све више критике, а

Критика је изузетно напредовала, али је све мање вредновала

чког субјекта који препознаје и доказује вредно

индивидуалности, а субјективност је постала безначајна

друге стране, пита како је то могуће да у време провале

један такав критичар класицистичког образовања и

укидао скерлићевско-матошевски модел књижевне критике

одузме савремној критици већ напротив да је оплемени

неисцрпним идејама. То је био Михиз, човек ретког дара

дубином рецепције уметничког феномена.374 Миливој

сматра да „Михизов читалачки ерос управо показује

теоријске артиљерије може допрети и до најсуптилнијих

постоји један облик критике која се зове медијска критика

је Борислав Михајловић претеча, посебно ако мислимо

утемељивач јер све што је он писао и начин на који је

         
Повратак критичког субјекта, Књижевне новине, 15. март 1989, 

је из угла `науке  о књижевности` грех, у критици је услов
примерима и врло подстицајне теоријско-критичке интеракције био

теоријски текст у којем је привидна, никада стварно досегнута
чин читања.“ 
Михиз, Књижевне новине, 15. март 1989, стр. 9. 

Аутопортрети других, НИН, 04. јун 1989, стр. 37. Сребро додаје
сагледавање Михизовог деловања у оквиру савремености, јер

метакритика те да се све више сагледавају и истичу ограничења великих
продире  Reader’s Liberation Movement. 

То је критика која се редовно од истог аутора објављује
аналитичку треба да) има и информативну улогу, која обавезно (треба

коју приказује. Формат те критике је конвенционално лимитиран
текста) и тој критици је квантитет, простор текста или

њене природе. Ограничење дужине чини да се критичар најпре
га временом доводи до сазнања о потреби  језгровитих и обухватних

штедљивом коришћењу аналитичког инструментарија
неопходно о вештини брзих и ефектних поентирања, као у мачевању

Михајловића Михиза  

у свом тексту Повратак 

изгледала књижевна критика друге 

и сувише стручна активност, а 

критике, а готово ниједног 

мање вредновала те се полако 

доказује вредности са становишта 

постала безначајна.373  Милутин 

време провале нове критичке 

образовања и културе који је 

књижевне критике и да, при 

је оплемени, освежи и оплоди 

човек ретког дара са огромном 

Миливој Сребро у тексту 

управо показује како се и без 

ијих значења дела.“375 

медијска критика
376 за коју бисмо 

ако мислимо на године писања 

на који је писао проистиче из 

март 1989, стр. 9. 
критици је услов без којег се не може. 

интеракције био је, често бастардни 
досегнута егзактност заклањала 

Сребро додаје још једну опаску која 
савремености, јер каже да данас критика 

ограничења великих праваца и школа а 

аутора објављује у једном одређеном 
обавезно треба да) садржи  вредносни 

конвенционално лимитиран  (отуда метафоре о 
текста или списатељски губер 

критичар најпре осећа скучено, па и 
језгровитих и обухватних синтетичких 

инструментарија, о свођењу теоријске 
као у мачевању.“  
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његове сопствене личности и

помињао и ценио Скерлић, Матош

Међутим, све ово се више

писао или није писао, а доказали

требало, док књига Портрети

открива и друго лице Михизовог

његову вертикалу, али је у овој

опседнутост савременошћу и

књижевноисторијску перспективу

паралелно са националном еманципацијом

књига је била свођење Михизовог

одлучна реч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
377 Пантић, наведено дело. 
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личности и сензибилитета (на страну неки утицаји

Скерлић, Матош, Сен Бев и Бјелински) а уклапа се у дефиницију

све ово се више односило на Михајловићеве претходне

писао а доказали смо да се увек непогрешиво јавио таман

Портрети, дакле, представља нешто друго. Михајло

лице Михизовог профила, које се, додуше, често назирало

али је у овој књизи видљиво у свом свом изразу

савременошћу и радост за дела писаца своје и новијих генерација

књижевноисторијску перспективу, за један шири културни и социјални

националном еманципацијом, израста и модерна српска књижевност

свођење Михизовог рачуна у књижевној критици, његова

         

Михајловића Михиза  

неки утицаји које је и сам 

уклапа се у дефиницију.  

Михајловићеве претходне године кад је 

непогрешиво јавио таман тада када је 

Михајло Пантић сјајно 

често назирало, увек негде уз 

свом изразу, као „...и своју 

и новијих генерација мења за 

и социјални контекст, из којег 

модерна српска књижевност.“377 Ова 

критици, његова последња и 
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5.2. Књижевне личности

 

О Антонију Исаковићу

година, али је тек један од ретких

мисао“. Није необично што је

имала тему из ратног доба и

која је била толико честа и излизана

литерарну вредност у таквим делима

Оно што је пронашао наш критичар

и тајна намера идеолошког

шематичности.“378 Оно што је

Антоније Исаковић јесте донео

идеализованом сликом самих

друго, био је то један унутрашњи

буде херој, али и да се оствари

херојства је у овом делу поставио

званичну визију хероја са Сутјеске

Другог светског рата. Све је

критичара.  

 

„Хероји и херојство
неуобичајене тачке
зачас помере 
неочекиваног, сечива
ране добијене и

                                                
378 Борислав Михајловић, приказ књиге
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Књижевне личности из Михизове галерије величина 

Зоћино херојство 

 

Исаковићу је Борислав Михајловић писао још у

од ретких који није објављен у „Нину“ већ

необично што је Михајловић у збирци приповедака 

тног доба и доба револуције (Михајловић је разликовао

толико честа и излизана у то време, да је било врло тешко

вредност у таквим делима, баш пронашао велику наду савремене

о наш критичар у овом делу јесте „говор и покрети људи

идеолошког осветљења нигде у првом плану, без

Оно што је узбудило и одушевило нашег критичара

саковић јесте донео свет партизанских бораца из разних битака

сликом самих бораца и НОБ-а, али је у првом плану

један унутрашњи свет борбе тих малих људи са самим собом

да се оствари онај први људски порив, да се преживи

овом делу поставио Антоније Исаковић иако се они

хероја са Сутјеске, Игманског марша и осталих партизанских

рата Све је то запазило и врло високо оценило око

Хероји и херојство са тежиштима помереним и ослоњеним
неуобичајене тачке унутрашњих подвига. Тренуци слабости

 и пређу у снагу, карактери сину оштрицом
неочекиваног, сечива имају многе стране: тупо, оштро. Бриде

добијене и незадане. Говоре људи своје неречите

         
приказ књиге Велика деца Антонија Исаковића, Нова мисао

Михајловића Михиза  

писао још у време педесетих 

већ у часопису „Нова 

приповедака Велика деца, која је 

е разликовао та два појма),  

било врло тешко пронаћи неку 

наду савремене књижевности. 

и покрети људи, шкрт пејзаж 

плану, без декларација и 

ичара је нешто друго. 

из разних битака са прилично 

првом плану ипак било нешто 

људи са самим собом, тежње да се 

да се преживи. Право питање 

иако се они нису уклапали у 

осталих партизанских подвига из 

оценило око и перо нашег 

и ослоњеним на 
Тренуци слабости се 

сину оштрицом 
тупо оштро. Бриде 

неречите, суве 

Нова мисао, јануар 1954, стр. 113. 
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речнике кроз које
мркој позадини
вредност и крајња
једноставна идеја
блиски, сливени

 

Хуманизам редова приповетке

бити херој и ако не баца бомбе

људским поривом – глађу,  

на месту које им је наш критичар

Исповедио је Михајловић у

очарала прича о несрећном Зоћи

руком, пренела ме на распеће

о томе како се чудно испреплету

Наш критичар иде и даље па

настале свака девет година касније

 

„...Исаковића не
заветна мисао, моћ
успева, да продре
дубљих људских
зрно психоанализе
елиминишући са
надреализма и
Исаковић радо трага
потиснутог секса
 

Једном речју, савршен, а модеран

сопственим искуством, а Борислав

сензибилитет то сјајно осећа и

                                                
379 Исто дело, стр. 113. 
380 Борислав Михајловић,  Приповедач
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речнике кроз које се продире у дубину. Израстају ликови
мркој позадини згаришта и ратовања, тражи се последња
вредност и крајња инстанца – човек. И  са њим и у њему

дноставна идеја како су велико и мало у човеку суседи
блиски сливени од двојништва, размеђени до целине.“379

приповетке Кашика, у којој нико Зоћи није

не баца бомбе па је у вечни загрљај смрти отишао озлој

 као и свих осталих у овој збирци, заиста,

је наш критичар наменио, у сто књига ризнице српске

Михајловић у свом портрету Антонија Исаковића, како

несрећном Зоћи, „зграбила ме је прича својом чврстом

на распеће једне далеке планине и шапутала ми своју

чудно испреплету човекове снаге и слабости у трагичној близини

иде и даље па у анализи каснијих Исаковићевих приповедака

девет година касније па каже: 

Исаковића не занима само човекова опака судбина, ње
заветна мисао, моћ да самога себе надгорња, он хоће, често
успева да продре испод свести, у лавиринт чула, инстинкта
дубљих људских биолошких одређења. Узимајући само здраво

психоанализе и никад јој не прецењујући значај
елиминишући са лакоћом мондене и артистоидне 
надреализма и произвољна уопштавања волунтаризма
Исаковић радо трага за зепретеним симболима, за продорима
потиснутог секса и изненадним пробојима архетипског.“

савршен а модеран реалиста, писац који пише само о времену

м а Борислав Михајловић и његов читалачки, односно

сјајно осећа и карактерише. Чак и каснији Исаковићев

         

Приповедач, Портрети, Нолит, Београд, 1988, стр. 230. 

Михајловића Михиза  

Израстају ликови на 
тражи се последња 

њим и у њему 
човеку суседи 

379 

Зоћи није рекао да се може 

смрти отишао озлојађен основним 

, завређују да се нађу 

ризнице српске књижевности. 

Исаковића, како га је изненада 

својом чврстом коштуњавом 

шапутала ми своју узбудљиву тајну 

трагичној близини смрти.“380 

Исаковићевих приповедака, које су 

судбина, његова 
он хоће, често и 

чула инстинкта и 
Узимајући само здраво 

прецењујући значај, 
не шаре 

волунтаризма, 
симболима за продорима 

архетипског.“  

пише само о времену омеђеном 

читалачки, односно критичарски 

Исаковићев заокрет у новијим 
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приповеткама Михиз види као

социологију, заправо прави савремни

 

 Животне путање Борислава

рано у Михизовој каријери, готово

функционер Комунистичке партије

Симине 9а. О њиховом раном

сведочанстава оба књижевника

сведочанство када је први пут

негативно коментарисао његову

озбиљан критички приказ неког

поводом романа Корени (1954). 

Михајловић на почетку овог приказа

је успео да поново успостави давно

Станковића. Према Михајловићу

тога – да се било и да ће се бити

прво окарактерисао снажним приповедачким

што је инспирисало нашег критичара

потки? Можда је то исконски

иметак, гене на потомство, једном

трају, да буду, да се продуже

оставити, Ђорђе у целој вароши

Мораве, у танком цијутку златника

кући друкчијој но очева, у европеизираном

                                                
381 Борислав Михајловић, Аутобиографија
382 Борислав Михајловић, приказ књиге

Књижевна дисперзија Борислава Михајловића Михиза

165 

Михиз види као развијен смисао за појединост, атрибут

заправо прави савремни писац Михизових портрета. 

Ћосићеви корени 

 

путање Борислава Михајловића и Добрице Ћосића су

каријери, готово одмах након рата из кога је Ћосић изашао

Комунистичке партије, а Михиз предводник младе групе

њиховом раном дружењу и каснијем пријатељству

књижевника, а Михиз пише у својој Аутобиографији

је први пут, на једној књижевној вечери срео

коментарисао његову рану приповетку Цанина прва љубав

приказ неког Ћосићевог дела, Михајловић је написао

(1954).  

ку овог приказа сматра да су у овом делу и корени

успостави давно прекинуту приповедачку нит Лазе Лазаревића

Према Михајловићу, роман Корени „су песма о жељи да се

да ће се бити.“382 Занимљиво је да је Михајловић овај

окарактерисао снажним приповедачким даром, назвао песмом 

о нашег критичара да у овом делу види поезију и то у

исконски порив човека да траје и претраје, пренесе

потомство, једном речју да се укорени заувек на овом свету

продуже. Аћим у гласу и имену `народног вође

елој вароши зграда коју подиже међу јасеновима

цијутку златника, у детету туђе крви кад се већ своје

очева у европеизираном начину живота, у прекиду са

         
Аутобиографија – о другима I, Solaris, Нови Сад, 2003, стр
приказ књиге Корени Добрице Ћосића, НИН, 23. јануар 1955, 

Михајловића Михиза  

појединост, атрибут времена, за 

Ћосића су се укрстиле врло 

је Ћосић изашао као значајан 

младе групе дисидената из 

пријатељству остало је много 

Аутобиографији – о другима 

вечери срео младог Ћосића и 

прва љубав.381 Међутим, први 

Михајловић је написао 1955. године, 

делу и корени самог писца који 

приповедачку нит Лазе Лазаревића и Боре 

о жељи да се јесте, и више од 

Михајловић овај роман, који је 

 о трајању. Шта је то 

поезију и то у његовој основној 

претраје, пренесе своје знање, 

заувек на овом свету. „Сви желе да 

народног вође` што ће иза себе 

јасеновима, у ливадама дуж 

се већ своје нема, Вукашин у 

у прекиду са том политичком 

стр. 122-123. 
1955, стр. 9. 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

хајдучијом и заосталом Србијом

Један други критичар врло слично

само симбол и судба него и још

масној црници свет, који се нада

му потомци чувати корен и

ванвременска, смештена у време

прошлости проговара о својој

укорењивање тешко. Све је то

романа Корени уврштен у Михизову

Михајловић истински вредновао

реалистички приповедачки таленат

пожуда. Ипак, имао је Михиз да

корени зарили дубоко у земљу

Други и последњи пут, критичарски

„Савременику“  1979. У овом

Србије од нестале и избрисане

уписивања на њу у Првом светском

прождрљиво храни својим личностима

личност српски народ. Наш

Николајевича Толстоја – Рат

Црњанског јер Михајловић сматра

преточена у књижевна дела.

„Добрица Ћосић
пола године срцем

                                                
383 Исто дело, стр. 9 
384 Славко Леовац, Клонућа и катарсе
385 Борислав Михајловић, приказ књиге
проналази смисао за драматично у роману
његова прегрејаност и префорсираност
реченица.И овај есеј је састављен као
романа, и једно велико али које тврди
386 Борислав Михајловић,  Над последњом
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м Србијом, у трагичном раскораку рођеног и стеченог

критичар врло слично види овај исконски мотив човечанства

судба него и још нешто: физички императив човека који

е нада, ако му остане његовим семеном учвршћен

чувати корен и муку коју је он сасуо у њега.“384

смештена у време обреновићевске Србије, где вешто заоденута

проговара о својој савремености, о томе колико је баш

тешко Све је то уочио у свом есеју наш критичар те је ово

тен у Михизову плејаду портрета. Све је овај роман

истински вредновао савремену тему, укорењену у традицији

приповедачки таленат, историју Србије, један роман крупних

имао је Михиз да каже и  коју негативну реченицу о овом

дубоко у земљу.385  

т, критичарски, Михајловић пише о роману

У овом есеју Михиз подвлачи значајну историјску

нестале и избрисане земље са мапе Европе до њеног поновног

Првом светском рату. За Михајловића је ово историјски

својим личностима, биткама, чињеницама и историјом

народ Наш критичар пореди ово дело са капиталним

Рат и мир, као и са Хомеровом Илијадом

Михајловић сматра да је у свести народа остала само она

књижевна дела.386  

Добрица Ћосић нас сећа како један народ сељака два пута
године срцем и картечом туче царевину да најзад изазове

         

и катарсе, у књизи Мит и поезија, Свјетлост, Сарајево, 1960, 
Михајловић приказ књиге Корени Добрице Ћосића, НИН, 23. јануар 

драматично у роману, али и одсуство хладног и мирног тренутка
префорсираност, романтична ломљива нит фабуле, одсуство

љен као и већина из тог времена, пред сам крај неколико
које тврди да је то све мало у поређењу са огромним богатством
Над последњом реченицом `Времена смрти`, Савременик, 

Михајловића Михиза  

рођеног и стеченог у свету.“383 

мотив човечанства: „ Корен није 

императив човека који ствара себи на 

семеном учвршћен корен, да ће 
384 Тема је светска и 

где вешто заоденута плаштом 

колико је баш то трајање и 

критичар те је ово дело, као и писац 

Све је овај роман донео што је 

укорењену у традицији, снажан 

крупних страсти и јаких 

реченицу о овом роману чији су се 

о роману Време смрти у 

значајну историјску црту развоја 

до њеног поновног, крвавог 

ово историјски роман који се 

чињеницама и историјом, док је главна 

апиталним делом Лава 

Илијадом, Сеобама Милоша 

остала само она историја која је 

сељака два пута у 
да најзад изазове 

Сарајево, 1960, стр. 99.  
ануар 1955, стр. 9. Михајловић 

мирног тренутка.  Мане овог романа су 
одсуство ироније, чудна и гола 

крај неколико уочених недостатака 
огромним богатством овог дела. 
Савременик, 1979, 280-283. 
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на двобој армије
изведе у лед туђих
и круну, пркос и
дечака до старца
света коме припада
од старог косовског
са историјом, овај
једно време великог
стићи, не питајући
заказано рочиште
живот једног народа
талентом, знањем
претворио у живот
 

Написаће Михајловић још много

прозе који се тичу и историје и

се више неће бавити његовим делом

 

 Иако је жалио што није

звао, Михиз ће ипак забележити

Селенића (1968) и уврстиће

којима Михиз није имао оно своје

напротив, Селенићев први роман

великим остварењем у потпуности

(Перином самоубеђивању да је

назива рафинираним трактатом

лажи. Нашег критичара је одушевила

тешки апсурд постојања, „као

и од људи, великих узлета маште

                                                
387 Исто дело. 
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двобој армије три царства одједном и да готово с
изведе у лед туђих планина и у маглу изгнанства своје мошти

круну пркос и име и све што је могло од мушке чељади
дечака до старца, још могло да корача и докорача. Из чудног

коме припада, света који је већ једном и за дуге векове
старог косовског пораза начинио свој завет и своју опкладу
историјом, овај писац се поново загледа у један пораз

време великог умирања када је његовом народу ваљало
не питајући шта то кошта у малу и у чељади

заказано рочиште са својом историјском судбином. Тако
живот једног народа постао историја, а Добрица Ћосић
талентом знањем, умом и вокацијом ту историју поново
претворио у живот.“387 

Михајловић још много редова о Добрици Ћосићу у оквиру

рије и политике српског народа и самог Ћосића

бавити његовим делом.  

Перин солилоквиј 

 

жалио што није писао о многим писцима средње генерације

ипак забележити један есеј о роману Мемоари Пере Богаља

врстиће га међу своје портрете. Овај есеј припада

имао оно своје чувено али, он овде не пролази много

Селенићев први роман поздравља искреном добродошлицом

остварењем у потпуности. Инсистирајући на једној од основних

да је имун на живот и све његове догађаје

рафинираним трактатом о аутосугестији, том првом, најближе

критичара је одушевила идеја о животу кога писац овог романа

постојања, „као густ сплет среће и несреће, оштрих резова

великих узлета маште и суноврата разочарања, као пространо

         

Михајловића Михиза  

готово сатрвен 
изгнанства своје мошти 

мушке чељади, од 
докорача Из чудног 

и за дуге векове 
и своју опкладу 

један пораз  у још 
народу ваљало 

и у чељади, на 
судбином. Тако је 

Добрица Ћосић 
торију поново 

Ћосићу у оквиру своје мемоарске 

самог Ћосића, али критичарски 

средње генерације, како их је он 

Мемоари Пере Богаља Слободана 

есеј припада оним ретким у 

пролази много недостатака већ, 

добродошлицом и сматра га 

једној од основних нити радње 

његове догађаје) Михиз ово дело 

најближем човековом домену 

писац овог романа тумачи као 

оштрих резова, бола од судбине 

као пространо ратиште љубави 
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и сујета, суровости и слабости

Нешто из чега се не може изаћи

домена позоришне критике на

„Нину“ , дочекао озбиљан критичар

дивљењем јер то дело заиста јесте

годинама раније са питањима

у питања оваква литерарна остварења

основна замисао свог аутора и

сурова хладноћа је бекство од

Богаљ живот који је толико презирао

чувених парадоксалних реченица

непродубљену, али и на месту

 

Момчило Настасијевић

поезија тле које је посебно ценио

прозе, посебна енигма и као личност

есеју у часопису „Израз“  (децембар

према Михизу, припада реду оних

изван сазвежђа, он има одвојено

литературе.390 Оквир његовог

дуалистичка борба добра и зла

је често користио стварне одломке

скаске, гатке, сујеверја и предања

начин него надреалисти. Њега

                                                
388 Борислав Михајловић, Сугестиван
389 Исто дело, стр. 16. 
390 Навођено према тексту Момчило
који је  истоветан прештампан из наведеног
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и слабости, али у исти мах и као нешто суверено, моћно

изаћи, нешто из чега не ваља изаћи.“388 Закорачио

критике на врло незгодну литерарну сцену и ту га је

озбиљан критичар да поздрави и представи његово дело

дело заиста јесте завредело, иако се приличан број критичара

питањима да ли је Михиз жив? И жив и будан је наш

литерарна остварења. Михајловић још додаје да је

свог аутора и да је његов страшни цинизам, заправо

бекство од нежности, а филозофија оклоп од несреће

је толико презирао и ниподаштавао, пише Михиз још

парадоксалних реченица, а једноставно тачну и прецизну

и на месту. 

Песник без речи 

 

Настасијевић је за Борислава Михајловића, за кога 

посебно ценио, иако га већина критичара сматра љубитељем

енигма и као личност и као песник, у коју се упустио да

(децембар 1957). Овај песник, али и писац

припада реду оних ретких и посебних уметника који су

он има одвојено место у компликованом склопу

Оквир његовог дела сачињавају мистична детерминација

добра и зла. „Јер он није био реалиста, мада не треба

стварне одломке живота и прича о животу, подједнако

рја и предања. Он је био ирационалиста, али на

надреалисти. Њега не интересује лавиринт подсвести, снови

         
Сугестиван роман о аутосугестији, Политика, 17. новембар

Момчило Настасијевић из књиге Портрети, Нолит, Београд
прештампан из наведеног часописа Израз. 
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суверено, моћно и неизбежно. 

Закорачио је Селенић из 

сцену и ту га је, баш као некада у 

представи његово дело, са искреним 

приличан број критичара утркивао 

будан је наш критичар када су 

додаје да је Перин солилоквиј 

заправо, одбрана од љубави, 

оклоп од несреће.389 Волео је Пера 

пише Михиз још једну од својих 

тачну и прецизну, скучену и 

за кога смо већ рекли, да је 

сматра љубитељем реализма и 

се упустио да је  реши у свом 

писац необичне прозе,  

који су без следбеника и 

компликованом склопу наше међуратне 

детерминација, тајна, секс и 

мада не треба сметнути с ума да 

животу подједнако скоро као и 

ирационалиста али на сасвим другачији 

подсвести, снови и аутоматски 

новембар 1968, стр. 16. 

Београд, 1988, стр. 122-123, 
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диктат, он трага за мистичном

запажа и снажан смисао за гротеску

Ипак, поред низа приповедака

осећа и хришћански православни

представља једину срећу.392

Настасијевићевог стила у време

са којом књижевни критичари

 

„Четири су основне
Момчила Настасијевића
архаизација језика
Настасијевића је
траг и налажење
више је не испушта
Он је волео ретке
трагао је за њима
избирљиво из
предања и нарочито
контексту свежину
помоћу њих једну
Он је стезао своју
изостављајући све
На моменте се
најрадије  писао
 

Овог завереника језика, мистике

дуго времена нечитан и недочитан

невеликим есејом, али врло јасним

Настасијевића.  

 

 

                                                
391 Исто дело, стр. 129. 
392 Исто дело, стр. 134. 
393 Исто дело, стр. 135-137. 
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за мистичном тајном интуиције.“391 Поред ових особина

смисао за гротеску, цинизам и страшну карикатуру људских

приповедака и неколико драма, Настасијевић је најбољи

хришћански православни идеал који је и идеал живота јер жртвова
392 Михајловић је у овом есеју дао једну

у време када је овај писац још увек био недочитан

критичари рачунају и данас. 

Четири су основне категорије из којих је произишао
Момчила Настасијевића: мелодија, народни говор
архаизација језика и концизност. Исходиште и утока језика
Настасијевића је мелодија. Све иде из ње и све у њу увире

и налажење. Он је ослушкује, тражи, лови – а када је
је не испушта, заљуби се у њу и много јој жртвује

је волео ретке речи и брижљиво, са жаром скупљача
трагао је за њима, али их није стварао. [...] Јер он их је бирао
избирљиво из старих повеља, гатки, житија, народних
предања и нарочито говора старих људи, дајући им у свом
контексту свежину нових проналазака и дајући своме текс
помоћу њих једну патину, старински сјај и тајанственост

је стезао своју реченицу у гвоздени обруч лапидарности
изостављајући све што му се није чинило преко неопходним

моменте се има утисак као да би он своје тексте
најрадије писао, да може – без речи уопште.“393 

језика мистике и предања, омела је смрт па је остао

нечитан и недочитан што је Михајловић, донекле

али врло јасним када је у питању поетика, језик

         

Михајловића Михиза  

Поред ових особина, Михајловић 

карикатуру људских слабости. 

Настасијевић је најбољи у поезији где се 

живота јер жртвовати се за све 

дао једну озбиљну анализу 

увек био недочитан и непроучен,  

произишао стил 
дни говор, 

утока језика за 
све у њу увире – и 

а када је нађе 
јој жртвује. [...] 

жаром скупљача, 
Јер он их је бирао 
житија народних 
дајући им у свом 

дајући своме тексту 
тајанственост. [...] 

обруч лапидарности, 
преко неопходним. 

своје тексте(!) 

па је остао недовршен али и 

донекле, исправио својим 

поетика језик и стил Момчила 
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 Већ смо помињали да

књижевну критику онако ревносно

од најбољих дела српске књиже

велики роман Меше Селимовића

што на гостовањима, што по кафанама

али није написао ниједан критички

Портретима, као и анегдотска

некролог Меши Селимовићу

Ненин рекао да нам је Михајловић

рећи и за студију о делима Меше

На једном од гостовања у Сарајеву

два романа помало језиком самих

личност и један комад света

ветрова и облака над светом

површни прах фолклора, укаже

човековог удеса под намргођеним

јасно и једноставно показао процес

Ахмеду Нурудину.  

„Знајући као ретко
су прошли, ментали
језик који су творили
добро  које их је
прорез очију мржње
дубоким интуитивним
мудра човека

                                                
394 Борислав Михајловић, Меша Селимовић
184-185. 
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Господин Меша 

 

помињали да је Борислав Михајловић жалио што је

онако ревносно као у раном „Нину“ јер је пропустио

српске књижевности друге половине XX века, а међу

Меше Селимовића Дервиш и смрт. Говорио је Михиз о Селимовићу

ањима што по кафанама, чак је урадио и драматизацију поменутог

ниједан критички текст о делима овог писца. Остаје само

и анегдотска белешка о томе како описати господина

Селимовићу. То је, нажалост, било све. Једном приликом

нам је Михајловић остао дужан студију о Црњанском

делима Меше Селимовића, која је изврсно познавао

гостовања у Сарајеву Михајловић је говорио о Меши Селимовићу

помало језиком самих дела. „Кад се тако сретну човек и

д света, када се споји мезарје давних предака и

над светом што још увек траје, кад једно дело, стресавши

фолклора, укаже своје лице свету тако  да ушчува и лик

под намргођеним небом, онда се стопе у једно.“394

једноставно показао процес настанка свих Селимовићевих дела

Знајући као ретко ко своју земљу и свој свет, векове кроз
прошли, менталитет који су стекли и који је стекао њих

који су творили и којим су зборили, зло што их је било
добро које их је одржало, људски сјет и мекоту и уски, оштри
прорез очију мржње, и знајући све то и много тога још
дубоким интуитивним озарењем уметника и медитацијом
мудра човека, Меша Селимовић је створио велику

         
Меша Селимовић, Под Требевићем, у књизи Портрети, Нолит

Михајловића Михиза  

жалио што је престао да пише 

је пропустио да прикаже неке 

века а међу њима истиче и 

је Михиз о Селимовићу много, 

драматизацију поменутог романа, 

а Остаје само један текст у 

описати господина и наравно, 

Једном приликом је Миливој 

Црњанском, то исто можемо 

изврсно познавао. 

о Меши Селимовићу и његова 

сретну човек и средина, творачка 

давних предака и ход истих вода, 

једно дело, стресавши са себе 

ушчува и лик завичаја и црте 
394 И тако је укратко, 

вих дела, посебно романа о 

векове кроз које 
је стекао њих, 

што их је било и 
мекоту и уски, оштри 

много тога још [...] 
и медитацијом 

створио велику 

Нолит, Београд, 1988, стр. 
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травеститску литературу
препознавања.“
 

Михајловић је оставио само сећање

остала некоме другоме у задатак

 

 Борислав Михајловић

Боре Ћосића у српској књижевности

његових романа (Улога моје поро

општепознату истину коју помињу

толико поверење у књижевним

издавачу, јер ако Михајловић

највише у преписци, но о томе

пише да још нема право да говори

штампу.396 Међутим, то Михајловића

портрета писаца и његовог дела

српску књижевност. 

„О људима и свету
ништа – пушта их
ми се намеће реч
то човеков живот
крцато складиште
и предестиниран
створених појмова
свој живот, главу
императивно обезличени
тираније ствари
индивидуалитетом

                                                
395 Исто дело, стр. 188. 
396Борислав Михајловић, Улога Боре
стр. 62-63. 
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травеститску литературу о прастарој и вечитој игри
препознавања.“395 

оставио само сећање на писца међу својим портретима

другоме у задатак да их проучава.  

Загонетка 

 

Михајловић, пишући о Бори Ћосићу и његовим делима

српској књижевности, који у неку руку комуницира са

Улога моје породице у светској револуцији из 1969.), 

истину коју помињу скоро сви који су писали о Михизу

књижевним круговима те су му писци слали своје текстове

Михајловић каже да је текст добар, он може у штампу

преписци но о томе нешто касније. У поменутом тексту о Бори

право да говори о његовом роману Бел темпо јер тек

Међутим то Михајловића није спречило да зналачки 

његовог дела који су обележили, по његовом мишљењу

људима и свету Бора Ћосић зна много, али сам не казује
пушта их, подстиче их да то учине сами. Неодољиво

се намеће реч: антикваријат. Бора Ћосић сматра да је
човеков живот: весела и помало сулуда старетинарница

крцато складиште свега и свачега. Његов човек је дестиниран
предестиниран  бескрајним низом давно или помодно

створених појмова и ствари које незасито и бесмислено трпа
вот, главу, џепове, око, слух. [...] Што су они

императивно обезличени од духовних окрајака епохе
тираније ствари и назива, ипак, и карактером
индивидуалитетом, изразито одређене личности, један је

         

Улога Боре Ћосића у српској књижевности, часопис Моја

Михајловића Михиза  

вечитој игри 

портретима, а његова дела су 

његовим делима у тексту Улога 

комуницира са једним од наслова 

из 1969.), открива нам једну 

писали о Михизу, он је уживао 

слали своје текстове пре слања 

може у штампу. Најпознатији 

тексту о Бори Ћосићу, Михиз 

јер тек треба да уђе у 

зналачки среже још један од 

његовом мишљењу, савремену 

али сам не казује 
сами Неодољиво 
сматра да је баш 
старетинарница, 

човек је дестиниран 
давно или помодно 

бесмислено трпа у 
Што су они, тако 

окрајака епохе  и 
карактером и 

личности један је од 

Моја кућа, април-мај, 1982, 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

најдрагоценијих
никако, не могу да
 

Михајловић на крају текста и сам

али нема намеру да је одгонета

књижевној играрији са делом

опет је реч о читању романа у

Михиз реаговао у виду писма које

 

Кад се помену имена

реченици, неодољиво се намеће

прози, али и помиње често у интервј

један те исти човек, али није то

том случају Стеван Дороњски

да му противречи и објасни

пријатеља међу писцима и да је

крио, а један од њих је, свакако

је да неко честит и чист, са рукоположеном

упозна оштрину бола, гонички

незамућеног ока и ненагњечене

могао да нам исприча своје тако

                                                
397 Исто дело. 
398 Борислав Михајловић, Казивања
немогућег и успјели да искажете сву
човјека и епохе, и при томе и њега и
хтјело и прохтјело – то је тому тако
садизам ваше Саломе театарска шала
тједан дана пита у немоћној смјеси
реченице, Михајловић је на свој особен
наравно може у штампу. То што је
јелогичан след догађаја. 
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најдрагоценијих парадокса који лако констатујем, а тешко
никако не могу да објасним.“397 

крају текста и сам каже да он само поставља загонетку звану

да је одгонета. Оставио је Михајловић сведочанство

играрији са делом Боре Ћосића у својој књизи Казивања и

читању романа у рукопису, овога пута је то Доктор Крлежа

виду писма које је објављено на корицама првог издања

Михајловић или Михаиловић 

 

имена Драгослава Михаиловића и Борислава 

неодољиво се намеће анегдота коју Михиз пише у својој

у интервјуима, о Титовој убеђености да су њих

човек али није то оно што је била Михајловићева поента

Дороњски, високи комунистички функционер у Војводини

и објасни да греши. Опште је место да је Михајловић

писцима и да је радо писао о њима и њиховим талентима

њих је свакако, Драгослав Михајловић, о коме пише реченицу

и чист, са рукоположеном главом и даром прође кроз

бола гонички бич судбине, мрзелу усамљеност, да све то

ненагњечене душе, да дође праведан и прав из правог

исприча своје тако различите а тако исте људе који ту

         

Казивања и указивања, БИГЗ, Београд, 1994, стр. 91: „Што
искажете сву виртуалност писца и писама, и вртјели ad infinitum 

томе и њега и њу предругојачавали некастратским маказама своје
је тому тако. Али што сте, за муке Исукрстове, садизмом

театарска шала, на муке Исукрстове ставили и свог штоваоца читатеља
немоћној смјеси своје мозговне задивљености и бијеса.“ Користећи

је на свој особен начин поручио писцу овог романа да је одушевљен
То што је Ћосић учинио омаж Михизу и баш ово штампао

Михајловића Михиза  

јем а тешко, чак 

загонетку звану Бора Ћосић, 

Михајловић сведочанство о још једној 

Казивања и указивања (1994), 

Доктор Крлежа (1988) на који је 

првог издања романа.398  

 Михајловића у истој 

пише у својој аутобиографској 

убеђености да су њих двојица заправо 

Михајловићева поента, већ што нико (у 

функционер у Војводини) није смео 

да је Михајловић имао много 

њиховим талентима и то никад није 

коме пише реченицу: „Ваљало 

даром прође кроз тежак живот, да 

усамљеност да све то изблиза погледа 

прав из правог живота, да би 

људе који ту поред нас дишу и 

стр. 91: „Што сте се подухватили 
вртјели ad infinitum сву виртуалност 

маказама своје маште како вам се 
садизмом, успоређен с којим је 

штоваоца читатеља, то се овај већ 
бијеса Користећи пастиш Крлежине 
романа да је одушевљен и да роман, 

ово штампао на корицима, сасвим 
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битишу и да нам, замишљен и

редове написао пријатељ, али

осим за приповетку Фреде, лаку

рачуна. Драгослав Михаиловић

изразити писац са стране добра

књижевника. Године 1977, Михајловић

поводом драме Протуве пију

књижевника.400 Био је то горак

могу да се уздигну до оног правог

дане ту на дну у кафани Раваница

оваквом једном делу треба посебно

нађе праву димензију и књижевну

према Михизу, велики моралиста

збирци приповедака под насловом

дискредитује на самом почетку

 

„Проговорио је
живота и смрт
реченица људск
прљава, страшна
прочита ту причу
људских садржаја
природног исказа
свега, благе братске
људске душе.“
 

Драгослав Михаиловић укида творца

саме за себе својим језиком

написао. Ретка је то особина једног

                                                
399 Наведено према књизи Портрети
400 Текст је објављен у часопису Сцена
401 Наведено према књизи Портрети
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замишљен, и мудар, помогне да их разумемо.“399 Јасно

пријатељ, али ни онај критичарски део није био ништа

Фреде, лаку ноћ, за коју је Михиз одмах, категорички

Михаиловић је за Михиза, за разлику од Миодрага

стране добра и то ће остати прва квалификација дела

, Михајловић пише први текст о књижевном раду

Протуве пију чај који представља први чисто драмски

Био је то горак чај промашених живота људи са маргине

до оног правог реалног света Београда већ обитавају

Раваница. Међутим, то није све, упозорава

делу треба посебно саучесничко око пуно праштања

и књижевну вредност овог дела у хуманитету њеног

велики моралиста и дидактичар. Ипак, онај прави велики

приповедака под насловом Фреде, лаку ноћ. Иако ову насловну

самом почетку, остале приче су донеле истинску реалистичку

Проговорио је жив, стваран човек, учесник и саучесник
живота и смрти, потекла је грчевита, кратка, оштро срезана
реченица људске исповести и говора, опипљива, крвава гола
прљава страшна и дивна као живот сам. [...] ...и свако
прочита ту причу то осети, да се налази пред писцем крупних
људских садржаја, велике моћи објективизације, снажног
природног исказа, моћне силе људске речи и дијалога, и изнад

благе братске руке самилости над страшним ранама
људске душе.“401 

иловић укида творца, нема писца у тим редовима, његове

својим језиком, живе своје животе одавно заборављајући

то особина једног уметника, али још ређа је када писац

         
Портрети (1988), стр. 284. 

Сцена, мај-јун, 1977, стр. 108-109. 
Портрети (1988), стр. 279. 

Михајловића Михиза  

Јасно нам је да је ове 

није био ништа мање похвалан, 

одмах категорички рекао, да је не 

разлику од Миодрага Булатовића, 

квалификација дела овог плодног 

књижевном раду Михаиловића 

чисто драмски текст овог 

људи са маргине који никако не 

већ обитавају и животаре своје 

позорава наш критичар да 

праштања које ће успети да 

хуманитету њеног писца који је, 

лики писац се открио у 

ову насловну, наш критичар 

истинску реалистичку прозу.  

учесник и саучесник 
оштро срезана 

опипљива крвава, гола, 
и свако ко 

писцем крупних 
објективизације снажног 

дијалога, и изнад 
страшним ранама 

редовима његове личности говоре 

заборављајући да их је неко 

је када писац, мушкарац који 
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маестрално слика протуве, боксере

женских ликова, тако убедљиво

Михиз износи једну кратку 

мучење, смрт најдражих, али и

Михаиловића) и проналази

ствараоца.  

 

„У овој земљи где
на гомиле убијани
отету децу и деца
Стефановић није
лепше и одговорније
више да се тражи
књижевности.“
 

Пронашао је наш критичар у

склони и пусти своје јунаке да

критичарима, реалисту коме је

сам преживео и надасве хуманисту

шиба, а мало ли их је. С пуним

Михаиловића зрелим писцем

„Летопису Матице српске“.404

 

  

Борислав Михајловић се

Црњанског него што је икада писао

је написао о драми Конак, имао

                                                
402 Исто дело, стр. 280. 
403 Исто дело, стр. 282. 
404 Драгослав Михаиловић у једном интервјуу
отворио врата књижевности штампајући
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протуве, боксере, силеџије, ратнике, официре и барабе

тако убедљиво и животно.402 Сећајући се првог читања

једну кратку опаску на времена која су прошла (рат, Голи

најдражих али и помало осврт на необично тежак живот

оналази страшну опомену на све то баш у књижевности

овој земљи где су још у нашем људском веку, тако сурово
гомиле убијани људи, где толике мајке још траже своју

децу и деца своје знане и незнане родитеље, Мили
није само `туга и опомена`, она помаже да

лепше и одговорније живи и часније и лакше умре. Може
да се тражи, може ли више да се добије

књижевности.“403 

критичар у редовима ових прича снажног демијурга

своје јунаке да разастру своје животне судбине пред читаоцима

реалисту коме је објективност својствена иако је многе муке

надасве хуманисту који има милости за све оне које живот

С пуним правом је Борислав Михајловић прогласио

зрелим писцем великих домета још након оне фамозне
404 

Милош 

Михајловић се више бавио политичким питањем и емиграцијом

што је икада писао о његовим делима. Чак и једини критички

имао је намеру да подржи објављивање и како

         

Михаиловић у једном интервјуу датом за Политику 1967. говори о томе
књижевности штампајући му прву причу у Летопису Матице српске

Михајловића Михиза  

официре и барабе, наслика толико 

првог читања приче Богиње 

шла рат, Голи оток, убијање и 

тежак живот самог Драгослава 

то баш у књижевности овог 

веку тако сурово 
још траже своју 

, Милица 
она помаже да се 

умре Може ли 
се добије од 

снажног демијурга који је умео да се 

судбине пред читаоцима, а тиме и 

иако је многе муке својих јунака 

оне које живот немилосрдно 

јловић прогласио Драгослава 

оне фамозне прве приче у 

питањем и емиграцијом Милоша 

и једини критички приказ који 

објављивање и како то Михиз каже 

говори о томе како му је баш Михиз 
српске.  
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легализовање дела Милоша Црњанског

Лондону у емиграцији. Михајловић

писана реч о овом књижевнику

велики утисак код критике, али

Пре свега је поставио питање зашто

указујући на то да је Растко Петровић

написао Људи говоре, књигу

схватио да је живот исписао

Драге Машин, а он је само уобличио

Милоша Црњанског да: „Све

својим чаробњачким рукописом

драми остварио личност краља

од оних уметничких и позоришних

од великих позоришних персоналности

Ипак је за Борислава Михајловића

о Чарнојевићу, те лелујаве лирске

пре свега вечни путник и луталица

пљунуо и опсовао. Према Михајловићу

обећање није испунила јер се после

 

„Волео је гњилоћу
маглу видика
банатских презрелих
био савест свога

                                                
405 Текст приказа Михајловић касније
како се борио за објављивање стихова
два рата, али наводи и један нетачан
али није већ у часопису Политика
Михајловића Михиза, 2014) 
406 Борислав Михајловић, Милош, последња
407 Борислав Михајловић, приказ драме
408 Исто дело, стр. 49. 
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Милоша Црњанског у послератној Југославији док је

емиграцији Михајловић тврди да је ова приказ драме Конак

књижевнику након Другог светског рата.405 Ова драма

критике, али је зато Борислав Михајловић мислио

поставио питање зашто после прве књиге Сеоба није могл

је Растко Петровић након распојасаних, загрцнутих стихова

књигу једноставних дијалога и кратких реченица

живот исписао драму о животу краља Александра Обреновића

он је само уобличио и спремио за сцену. А Михиз

да Све што би помиловао својом руком, свега чега

чаробњачким рукописом, почињало би да трепери, дише, цвета

личност краља Александра. Према Михизу, Црњански

уметничких и позоришних ликова свог специјеса.407 „Има у његовом

позоришних персоналности, страсника власти и страсника љубави

Борислава Михајловића, Црњански прво био и остао песник па

лирске прозе па онда романсијер Сеоба и 

путник и луталица српске књижевности, који је после

Према Михајловићу, Лирика Итаке је обећала рево

испунила јер се после ње јавио грациозан песник, елегантан

Волео је гњилоћу живота и његов рани стид, топлу, дрхтаву
маглу видика, ломност грације и да сели свој стих
банатских презрелих трешања до снежних врхова Урала Није

савест свога времена, ни његов морал, ни путоказ. Био

         
Михајловић касније уноси у своју књигу Казивања и указивања (1994) 

објављивање стихова Милоша Црњанског у својој антологији о српским
један нетачан податак, наиме, сматра да је овај текст првобитно
Политика год. 56, бр.16421, 15. марта 1959. (Упоредити Библиографија

Милош, последња Чарнојевића сеоба,  у књизи Портрети, 
приказ драме Конак, наведено према књизи  Казивања и указивања

Михајловића Михиза  

Југославији док је он још увек био у 

Конак у ствари прва 

Ова драма није произвела 

Михајловић мислио сасвим другачије. 

није могла очекивати драма, 

загрцнутих стихова Откровења 

кратких реченица. Црњански је 

Александра Обреновића и његове 

Михиз, такође, тврди за 

руком свега чега би се дотакао 

дише цвета.“406 Тако је и у овој 

Црњански је остварио један 

Има у његовом лику нешто 

страсника љубави.“408  

остао песник, па писац Дневника 

 Романа о Лондону, а 

који је после првог рата први 

обећала револуционара али то 

елегантан, мек и свилен. 

топлу, дрхтаву 
свој стих од 

врхова Урала. Није 
оказ. Био је 

(1994) са допуном о томе 
антологији о српским песницима између 

текст првобитно објављен у „Нину“, 
Библиографија Борислава 

Портрети, Нолит, 1988, стр. 181. 
Казивања и указивања, стр. 49. 
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велика, лепа, грациозна
песнички дневник
 

Борио се Борислав Михајловић

Црњански је све изненадио, па

странице савремене српске књижевности

Милоша Црњанског по жељи

врло несвакидашњу ствар, обојица

живота призивајући смрт.  

 

Мајстор

 Данило Киш је својим

критичара да не престане да га

српске књижевности који је

судећи по Михизу, он је био и

романа Мансарда и Псалам

патње у којем је сажео само језг

у Раним јадима па до Енциклопедије

књига не пише некажњено, и

контексту појма логор, који је

века улогу Данила Киша. 

 

„Кишово `J̀  accuse`
једноставности
ироније и аутоироније
приземности и
мисаоне прибраности
од најдубљих у савременој

                                                
409 Борислав Михајловић, Српски песници
410 Борислав Михајловић, Данило Киш
Свјетлост, Сарајево, 1990, стр. 7. 
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, грациозна и далека чежња. Писао је свој лични
песнички дневник и флуидну сеобу љубави, страсти и веза

Борислав Михајловић за личност и дело Милоша Црњанског

изненадио, па и нашег критичара, доносећи из емиграције

савремене српске књижевности. Постао је Михиз и извршитељ

Црњанског по жељи самог писца, али је имао и још једну заједничку

несвакидашњу ствар, обојица су одлучили кад желе да умру и тако

Мајстор велике једноставности и јасноће 

 

Киш је својим текстом, већ при првом сусрету, заувек

престане да га прати и пише о њему све до изненадног

књижевности који је носио име старозаветног пророка и црногорског

он је био и једно и друго, и пророк и кнез. Иако су

Псалам 44 (1963), Борислав Михајловић је написао

сажео само језгро Кишове поетике и књижевног рада

Енциклопедије мртвих за коју је, опет, пророчки

некажњено, и заиста, тако би. Борислав Михајловић одлично

логор који је обележио целокупну светску историју друге

` accuse ̀фашизму, у свом ванредном амалгаму
вности, рафинмана, уздржаности од крупне речи

ироније и аутоироније, нежности и пробраности, животне
приземности и духовне елевације, мудре проницљивости
мисаоне прибраности, једно је од најтиших и у исти мах једно

најдубљих у савременој књижевности.“410 
         

Српски песници између два рата, СКЗ, МС, Београд, Нови Сад
Данило Киш, отменост патње, предговор књизи Гробница за

 

Михајловића Михиза  

Писао је свој лични 
страсти и веза.“409 

Милоша Црњанског и изборио, а 

доносећи из емиграције толике нове 

Михиз и извршитељ тестамента 

још једну заједничку, додуше 

да умру и тако се повукли из 

сусрету заувек освојио нашег 

до изненадног краја овог кнеза 

пророка и црногорског кнеза, а 

кнез Иако су му промакла два 

ајловић је написао есеј Отменост 

књижевног рада, од самих почетака 

опет пророчки, рекао да се таква 

јловић одлично запажа, у 

торију друге половине XX 

ванредном амалгаму од 
од крупне речи, 

пробраности животне 
проницљивости и 

у исти мах једно 

Београд Нови Сад, 1956, стр. 30. 
Гробница за Бориса Давидовича, 
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Кишов Едуард Сам је једна од

моћна и јадна фигура оца коме

Бориса Давидовича несумњиво

интелигенција, супериорно комбинујући

везама на којима се укршта најплеменитија

злочина и заплету се у инфернални

тела.“411 

Судећи по посвети коју је Данило

Бориса Давидовича, имали су

литературе коју је створио Мајстор

нашој књижевности. 

 

 Есеј о Брани Црнчевићу

своју књигу портрета, али у овом

пријатељу и саборцу у ноћним

Црнчевићеве поетике, Михајловић

 

„Ретко је који наш
врстама, тако
поводима свакодневице
целомудрене озбиљности
нашим домаћим
укорењен у њих
на ти са животом

  

                                                
411 Исто дело, стр. 8. 
412 Борислав Михајловић,  На ти са
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Сам је једна од најколосалнијих фигура наше савремене

фигура оца коме је требао цео Пешчаник да се у њега смести

несумњиво ремек-дело кога је исписала „суверено

супериорно комбинујући жив пресан податак живота

се укршта најплеменитија људска намера са гротескно

се у инфернални чвор од кога пуца кост душе и растаче

посвети коју је Данило Киш исписао Михизу на првом издању

имали су Киш и Михиз неспоразума, али никад

Мајстор једноставности и јасноће да заузме

Сви ми дугујемо себе некој деци, 

Будимо потомци да би били преци 

 

Брани Црнчевићу, Михиз пише за часопис „Моја кућа

портрета али у овом есеју нема много књижевне критике колико

ноћним причама по кафанама. Ипак неке

поетике Михајловић, ипак,  јесте поменуо.  

Ретко је који наш писац тако штедро расут по жанровима
врстама тако самоубиствено разапет над краткотрајним
поводима свакодневице, тако несхватљиво лишен
целомудрене озбиљности пробирача, тако заверенички одан
нашим домаћим мукама и неподопштинама и тако трајно
укорењен у њих, тако истински савремен без помодности

са животом.“412 

         

На ти са животом: Брана Црнчевић, Моја кућа, јануар, 1983.

Михајловића Михиза  

наше савремене књижевности, 

се у њега смести, а Гробница за 

исписала суверено једна висока 

податак живота са чудовишним 

са гротескно страшном канџом 

душе и растаче мишиће духа и 

првом издању Гробнице за 

неспоразума али никад око Кишове 

да заузме највише место у 

кућа“ 1982. и уноси га у 

књижевне критике, колико има приче о 

Ипак неке основне елементе 

по жанровима и 
краткотрајним 

хватљиво лишен 
ренички одан 

и тако трајно 
помодности, тако 

јануар, 1983. 
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 Брана Црнчевић, углавном,

површан, улизички, послушнички

ведрим и горчином храњеним

Црнчевићеве поетике. Посебне

ред четири највећа сатиричара

Булатовића.  

 Милован Данојлић је

Михајловића да се прихвати

писца дела које коментарише

примеса иједне стране речи, што

што је то и до сада било уобичајено

Данојлићевом завичају и његовом

печурки, о грумену земље, о хлебу

оде, а морао да се врати. Данојлић

је наплавио талас времена белог

наваде.“414 Али оно што је најчистије

језик, који је поуздан и исто

претрајао из давнина да задовољи

дошла Михизова инспирација

позајмљеницу, а не страну реч

 

 

 

 

                                                
413 Борислав Михајловић, Милован Данојлић
1988, стр. 342. 
414 Исто дело, стр. 344. 
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, пише о нашем темпераменту који има да буде

послушнички савитљив и то све ради својим експлозивним

храњеним темпераментом. И то је, према Михајловићу

поетике Посебне речи хвале Михиз има за сатиру овог писца

највећа сатиричара, поред Матије Бећковића, Душана Радовића

 

Само чистим српским језиком 

 

је још један у низу књижевника који су инспирисали

прихвати једног од својих омиљених експеримената

коментарише, само овај пут је у питању био чисти

стране речи, што је нашег грандилоквентног критичара

сада било уобичајено и овде Михајловић почиње анегдотом

завичају и његовом умећу казивања „ о сељаку мученику

грумену земље, о хлебу, о жуљу, о ветру...“413 Како је би

врати Данојлић је одбацио све „што је у писању било

времена белог света и све што су извештачиле

оно што је најчистије и најбоље у Данојлићевој литерату

поуздан и исто тако ослоњен на онај древни језик српског

давнина да задовољи насушну потребу савремених хтења

инспирација да у свој есеју о овом песнику не напише

страну реч. 

         
Милован Данојлић: Истина језика - истина главе, у књизи

Михајловића Михиза  

који има да буде самозадовољан, 

својим експлозивним, спонтано 

према Михајловићу, прва особина 

тиру овог писца, кога убраја у 

Душана Радовића и Владе 

су инспирисали Борислава 

експеримената, да пише језиком 

био чисти српски језик, без 

чара стајало муке. Као 

почиње анегдотом о посети 

сељаку мученику, о травки, о буби и 

Како је био неко ко је хтео да 

писању било књишко, све што 

извештачиле наше савремене 

Данојлићевој литератури, то је српски 

језик српског народа који је 

емених хтења, и ето, одакле је 

песнику не напише нити једну 

у књизи Портрети, Нолит, 
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 Иако их је везивало дугогодишње

Матији Бећковићу много, те је

који представља прераду претходних

поговор књизи песама Матије

часопису „Моја кућа“ , 1982)  уз

који је Михајловић сматрао да

рађање песника, Михиз предст

преламала и кроз Црну Гору

судбину, и кроз песникову са

опрто момче, та нагнута делија

наш критичар, али и даје одговор

сталног одредишта и почео је да

уздизање једне идеје и њено

парадокса и уврнуте ироније

сатиричара.“416 Песник је саопштавао

мисаоне и политичке песме су

оваквог Михизовог коментара

зашто је наш критичар био одушевљен

М.П.), баш због тих изразитих

 

„Оно што се нико
Матија Бећковић
народне епике
нове животодавне
недодирљива вредност

                                                
415 Борислав Михајловић, Личне заменице
316. 
416 Исто дело, стр. 318. 
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Највећа је мука бити чоек 

 

везивало дугогодишње пријатељство, Борислав Михајловић

те је најобимнији онај последњи текст унет у

рераду претходних текстова (Личне заменице Матије

песама Матије Бећковића из 1983  и Тако је говорио Матија

1982)  уз нека нова осветљења. Уз обавезан биографски

атрао да добрим делом осветљава, ако не пут

Михиз представља поетику овог необичног црногорског

Црну Гору, њену историју, чувено чојство и јунаштво

песникову савременост. „Ко је тај самоков, тај бираник

нагнута делија што је пошла међу људе ширимице, прсимице

али и даје одговор. Пристигао је млади песник у 

и почео је да објављује своје необичне збирке чији је

идеје и њено истовремено рушење у прах. „Кроз

уврнуте ироније пробијали су се већ шиљати и млади

Песник је саопштавао да воли Веру Павладољску као

политичке песме су најавиле песника оштрог дистиха који

коментара на Бећковићеве песме, одмах можемо да изведемо

критичар био одушевљен младим песником, који је 

тих изразитих особина.  

што се нико није усуђивао читав један век, усудио
Матија Бећковић: отворио је већ давно каптиран извор
народне епике и Његоша да види да ли у њему има још

животодавне воде и за наше време. Већ одавно је то била
недодирљива вредност укочена и величанствена у својој

         
Личне заменице Матије Бећковића, у књизи Портрети, Нолит

Михајловића Михиза  

Борислав Михајловић није писао о 

текст унет у књигу Портрети, 

заменице Матије Бећковића, 

говорио Матија, објављено у  

обавезан биографски податак, за 

ако не пут, а оно почетак и 

горског песника која се 

чојство и јунаштво, и кроз личну 

тај бираник, то зрно вруће, то 

ширимице, прсимице?“415, пита се 

 Београд, место свог 

збирке чији је кичмени стуб био 

прах Кроз сплет видовитог 

шиљати и млади рогови новог 

Павладољску као најважнију вест, а 

дистиха који уме и сме. Код 

можемо да изведемо закључак 

који је умео и смео (курзив 

век усудио се 
каптиран извор 

њему има још неке 
одавно је то била 

величанствена у својој 

Нолит, Београд, 1988, стр. 
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класичној довршености
печат на извору
поглед, у њему је
искрила његова сопствена
 

На крају овог текста, Борислав

Матији Бећковићу пише његовим

продирући у језик настао тамо

шкргут зуба, језик Бећковићеве

престоница. Осврће се Миха

који су имали очеве, али они

Гору, осврће се на чудан однос

највише су светаца дали, а од

вријеме.“ Осврнуо се наш критичар

његов језик за који каже да је

Милијом, Његошем, неизоставним

где му и јесте било место још од

 

Штиво као

 Сарадња Борислава Михајловића

писац – критичар и о томе су

преписке, што кроз есеје о Пекићу

Пекић, сам је то често и истицао

сматрао правим критичарем с обзиром

оставља сведочанство у својој

критичара и да ових првих има

прави критичар, Борислав Михајловић

учинио неколико година касније

                                                
417 Исто дело, стр. 320. 
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класичној довршености и мирноћи. [...] Матија је сломио
печат на извору у дуго се загледао у врело. Кад је п
поглед у њему је већ зарила светлост његовог малог света
искрила његова сопствена Луча микрокозма.“417 

Борислав Михајловић сам тврди да је текст, заправо

пише његовим језиком што је наш критичар

настао тамо где су људи са Богом на ти, а са животом

Бећковићеве Црне Горе и Роваца који су постали једна

хајловић на Бећковићев свет јунака, часни

очеве али они нису њихова деца јер су застранили, издали

на чудан однос са Богом који је њихов, на земљу где

, а од тада „вјечност прође, измаче судбина

се наш критичар и на Бећковићево поимање рата и крвне

каже да је исток ума и сврстао овог песника раме уз

Његошем неизоставним Бранком, Лазом Костићем и Десанком

место још од првих стихова.  

Штиво као концентрациони логор духовних захтева

 

Борислава Михајловића и Борислава Пекића увек је

и о томе су остала бројна сведочанства оба књижевника

кроз есеје о Пекићу које је Михиз писао. Опште је познато

често и истицао, веровао једино суду Борислава Михајловића

критичарем с обзиром да није много ценио савремену српску

сведочанство у својој књизи Кад лозе плачу (1984) да разликује

ових првих има много у српској књижевној критици

Борислав Михајловић, и једино њему би показао шта

година касније када је Михизу изнео разрађену конструкцију

         

Михајловића Михиза  

тија је сломио 
Кад је подигао 
малог света, већ 

текст заправо, покушај да се о 

итичар, наравно и успео, 

а са животом на ујед и 

постали једна од књижевних 

јунака часних и човечијих људи 

застранили, издали и себе и Црну 

на земљу где нема верника, а 

измаче судбина, раснова се језик и 

поимање рата и крвне освете, али и 

песника раме уз раме са старцем 

Костићем и Десанком Максимовић, 

захтева 

је излазила из оквира 

оба књижевника, што у виду 

Опште је познато да је Борислав 

Борислава Михајловића јер је њега 

савремену српску критику. Он 

да разликује полемичаре од 

евној критици, а да је само један 

показао шта ради, што је и 

разрађену конструкцију својих 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

дела, о чему је Михајловић

Михајловић био најупућенији

написано, објављено или не

озбиљнију студију о Пекићевом

столовима. Разлози за то могу

живота књижевне критике, а није

друго за такву врсту рада Михиз

довољно да расветли и укаже

делом се он бавио и у самом процесу

рукописи на читање и коректуру

могли рећи да је српској књижевности

Михајловићевих ставова које је

критика потврдила касније. 

 

„Борислав Пекић
људских особина
интелектуалних
судбине везивале
у парадоксалну
скептик моћне имагинације
колац историје са
Као сваки мудар
широко: као политику

                                                
418 Борислав Михајловић, Градитељ
и на свој систематски, самоубеђен
наслове и садржаје десетине томова
нисам  видео, која не само да је садржавала
векова, него у дубину миленијума
кретања Његована, од једног руба
Турјака у Словенији, кроз све централне
композицију, коју тада апсолутно нисам
спајања, невероватних комбинација
[...] Таква књига није дотад није написана
једној књижевности света. [...] Када
могу самостално стајати, и могу се
немогуће ако се не оствари у потпуној
неколико претпоноћних божићних сати
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Михајловић оставио сведочанство.418 Иако види

најупућенији у дело Борислава Пекића, било оно

објављено или необјављено, ни тада, нажалост, Борислав Михајловић

о Пекићевом делу, него само неколико есеја и излагања

Разлози за то могу бити различити, Михајловић се повукао

критике, а није, баш као ни Пекић, много ценио критику

врсту рада Михиз није био никада посебно заинтересован

расветли и укаже, а други нека студирају и анализирају и

и у самом процесу настајања јер су му из Лондона стизали

читање и коректуру коју је Пекић итекако уважавао и ценио

ој књижевности остао дужан и књигу о Пекићу

ставова које је изнео поводом објављених и још необјављених

  

Борислав Пекић није, и никада није, само приповедач
особина, но је увек и писац моралних

интелектуалних, политичких, историјских проблема који су
судбине везивале. Зато је сваки Пекићев текст чврсто уграђен

парадоксалну интелектуалну конструкцију. У основи
скептик моћне имагинације, Пекић човека види набијеног
колац историје, са којег се једновремено трза, церека и вапије

сваки мудар човек, Пекић историју, разуме се, схвата
широко као политику, економику, морал и мирис, боју и

         
Градитељ, Књижевност, мај-јун, 1985, стр. 860-861: „ Држао

самоубеђен  и једноставан начин излагао своје дефинитивне
десетине томова књига, имао је у рукама изграђену генеалогију

само да је садржавала неколико стотина Његована, него се протезала
миленијума. Била је ту, разуме се, присутна и географска карта
једног руба до другог руба Балкана, од далеке Тракије до северозападног
кроз све централне делове Полуострва. Имао је исцртану
апсолутно нисам разумевао, са изохипсама, са савијеним временима
комбинација проласка Њеогована кроз разне цивилизације од

дотад није написана у српској књижевности, и колико сам знао
света Када ми је он, на моје питање, додао да то неће бити појединачне

и могу се и написати и ненаписати, да је цео тај пројекат јединствено
оствари у потпуној целини, а још при том да ће реално време трајања

божићних сати, задао ми је завршни ударац.“  

Михајловића Михиза  

Иако видимо да је Борислав 

било оно написано или не 

Борислав Михајловић не пише 

есеја и излагања на округлим 

Михајловић се повукао из интензивног 

много ценио критику у то време, 

заинтересован јер је њему било 

анализирају и треће, Пекићевим 

Лондона стизали необјављени 

уважавао и ценио. Овде бисмо 

књигу о Пекићу, али мноштво 

и још необјављених књига је 

само приповедач 
писац моралних, 

проблема који су те 
чврсто уграђен 

конструкцију У основи 
набијеног на 

церека и вапије. 
разуме се, схвата 
мирис боју и стил 

861: „ Држао је хартије у рукама, 
дефинитивне мисли. Читао ми је 
генеалогију, какву до тад никад 

Његована него се протезала, не у дубину 
географска карта са тачним нацртом 

Тракије до северозападног пролаза 
је исцртану целокупну временску 

савијеним временима ајнштановских 
цивилизације од Мохача до Цариграда.  

колико сам знао, није написана ни у 
неће бити појединачне књиге које 

тај пројекат јединствено дело које је 
реално време трајања тог романа бити 
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епохе, као след традиције
као род, породицу
расеклину двоструке
логике, морања
 

Борислав Михајловић сматра Пекића

указује и Велимир Висковић у

и са Брохом, Кафком, Хесеом

књижевника који изражава свест

свијести једне цивилизације

Зоран Глушчевић сматрајући да

магијску силу расејавања да готово

детаљу, неки пут у више елемената

као лик или структура градње

иронична игра, дакле у принципу

интензитетом и карактером симултаности

Предраг Палавестра указује

линеарност и свој регуларни ток

структуре породичног романа

романа.422 Борислав Михајловић

заиста, има нешто од Вавило

морали да плате свој пут у не

неразумевања језика и народа

опсервацију у вези са Пекићевим

                                                
419 Борислав Михајловић, Борислав Пекић
287-288. Овај текст је први пут штампан
Партизанска књига, Београд, 1984, стр
420 Велимир Висковић, Антрополошка
421 Зоран Глушчевић, Архетип, мит
422 Предраг Палавестра, Пекићева поетика
423 Борислав Михајловић, Градитељ
424 „Језици се мешају, говори преплићу
Праве бујице, водопади и поплаве речи
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епохе као след традиције и иновације, као занат чак, струку
род породицу и генос и за једину константу држи вечиту

расеклину двоструке, кентаурске човекове природе, страсти
логике морања и непристајања, приземног и мистериозног

Михајловић сматра Пекића књижевним сродником Томаса Мана

Висковић у свом тексту Антрополошка проза те додаје

Кафком Хесеом и другима са којима га повезује идеја

изражава свест епохе. Пекић, се, према Висковићу, осећа

цивилизације.420 О Пекићевом интелектуализму у текстовима

сматрајући да: „Интелектуална моћ у Пекићевим текстовима

расејавања да готово сваки текст, неки пут у једном неки

више елемената истовремено, као реченична и синтаксичка

структура градње, као поступак имагинације, као лексичка

дакле у принципу сваки од елемента књижевне структуре

карактером симултаности, носи преливе те интелектуализације

Палавестра указује на време у роману Златно руно које

регуларни ток па се претворило у вртлог те смо, уместо

ичног романа добили мобилну архитектуру модерног

јловић за језик у Пекићевом роману Време

од Вавилонске куле, „од тог чувеног смјатенија јазиков

свој пут у небо, свој пут ка Златном руну, најтежом вавилонском

језика и народа.“423 Предраг Палавестра у већ поменутом

са Пекићевим језиком и његовом моћи.424 Борислав Пекић

         
Борислав Пекић, Србин у Лондону, у књизи Портрети, Нолит

први пут штампан као поговор књизи Борислава Пекића Тамо где
Београд, 1984, стр. 635-638. 
Антрополошка проза, Књижевност, мај-јун, 1985, стр. 885. 
Архетип, мит и иронија, Књижевност, мај-јун, 1985, стр. 864.
Пекићева поетика `антрополошког романа`“  Књижевност
Градитељ, Књижевност, мај-јун, 1985, стр. 862. 

говори преплићу а речи добијају магичну, шаманску моћ дочаравања
и поплаве речи сручују се и потапају тај огромни људски мравињак

Михајловића Михиза  

занат чак, струку, 
константу држи вечиту 

природе страсти и 
мистериозног.“419 

Томаса Мана, на шта касније 

те додаје да је он повезан 

повезује идеја о високој мисији 

Висковићу, осећа медијатором 

интелектуализму у текстовима говори и 

Пекићевим текстовима има такву 

у једном, неки пут у другом 

реченична и синтаксичка функција, 

као лексичка драперија или 

књижевне структуре, са различитим 

интелектуализације.“421 

које је изгубило своју 

те смо, уместо традиционалне 

архитектуру модерног полифоног 

Време чуда каже да ту, 

смјатенија јазиков. И Његовани су 

најтежом вавилонском казном 

поменутом делу, има сличну 

Борислав Пекић је, приликом 

Нолит, Београд, 1988, стр. 
Тамо где лозе плачу, 

 
стр. 864. 

Књижевност, мај-јун, 1985, стр. 878. 

моћ дочаравања другог света. 
људски мравињак, откривајући 
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издавања Одабраних дела начин

оног уметника којег је и Борислав

свом социјалном пореклу, ја припадам

његовој хуманистичкој, 

компромитованој), по расном

увелико устајалој), а по оном

псеудотајнама Истока).“425  

Бориславом Михајловићем, који

концизна, док је преписку са Пекићем

име, али једно писмо је Михајловић

Пекића и самог себе како ће

грађевином да уопште стане

Временом је Борислав Пекић

века и почасно место у Михајловићевим

 

 Борислав Михајловић

пријатеља књижевника, па где

склопољених над литературом

галерије величина сместио у време

обавио сваког свог писца прецизном

врхунаца па затим лепо смес

 

 

 

                                                                                
изразито постмодернистичку поетику
`говорим, дакле постојим!`“ ( стр. 878)
425 Борислав Пекић, Не треба веровати
према часопису Књижевност, мај
426 Борислав Михајловић, Бориславу
јунија 1979. године, наведено у књизи

Књижевна дисперзија Борислава Михајловића Михиза

183 

браних дела начинио скицу за аутопортрет који осликава

којег је и Борислав Михајловић видео у својим кратким

пореклу, ја припадам грађанству (сада развлашћеном

хуманистичкој, рационалистичкој традицији (сада

по расном, експлозивном бућкуришу славенско-

а по оном душевном – властитом избору (сада негде

  Борислав Пекић је водио дугу и исцрпну

Михајловићем, који је заиста ретко писао писма, и то увек

преписку са Пекићем, углавном, водила Михизова кћерка

писмо је Михајловић ипак написао и то језиком самих 

себе како ће успети он тако велики писац, са таквом

уопште стане у српску књижевност чији су тргови

Борислав Пекић заузео своје место у плејади најбољих српских

место у Михајловићевим сећањима и међу његовим портретима

Михајловић није другачије ни могао да испише

књижевника па где би другде уденуо те дуге године пријатељстава

ературом, уметношћу и културом. Он је сваку

сместио у време и простор сопствене историјске вертикале

свог писца прецизном речју, од босоногости детињства

лепо сместио у свој есеј као у креденац са драгоценостима

 

                                                                                
постмодернистичку поетику вербалног очајања опустошене егзистенције која

стр. 878) 
треба веровати ничему, интервју са писцем водила је Радмила

мај-јун, 1985, стр. 984. 
аву Пекићу, посредствијем Магазина Современик, из

наведено у књизи Портрети, Нолит, Београд, 1988, стр. 290-293.

Михајловића Михиза  

осликава прилично истог 

својим кратким опсервацијама: „По 

развлашћеном), по духовном – 

традицији сада већ темељно 

-латинске крви, (сада 

избору сада негде у тајнама или 

и исцрпну преписку са 

писма и то увек врло кратка и 

Михизова кћерка Мила у очево 

 Његована питајући и 

писац са таквом грандиозним 

су тргови још увек мали.426 

јбољих српских писаца XX 

његовим портретима.  

да испише портрете својих 

године пријатељстава и сарадње 

Он је сваку личност из своје 

историјске вертикале. Пажљиво је  

босоногости детињства до књижевних 

драгоценостима.  

                                                                             
истенције која се спасава говором: 

је Радмила Радаковић, цитирано 

Современик, из Београда у Лoндон, 3. 
293. 
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6. Антологичарскa 

  

Пред сам крај интензивног

информативне новине” , Борислав

није захтевао само врсног критич

књижевног историчара, a т

међуратног периода. Кратко време

доста ширег опсега (од Његоша

када су настајале и објављене антологије

критичари од нерва који су већ

Иако није намера овог рада да

побуде Борислава Михајловића

сама по себи самим тим што

књижевности, састављачи су

да буду антологије песника, а

заједничких особина, ове две антологије

антологија је донела прева

познатом маниру и склон тежњи

Богдан Поповић са својом антологијом

ни ова антологија није изузетак

Михизовог књижевног рада

књижевности, ако овоме додамо

појам стваралачке индивидуалности

антологије српских песника између

мора имати пун звук. 

Борислав Михајловић

увода у коме покушава јасно
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 одговорност 

крај интензивног бављења дневном критиком у часопису

Борислав Михајловић се прихватио једног озбиљног

врсног критичара већ и есејисту, песника, у Михајловићевом

a тo je дa састави антологију песника српске

риода Кратко време пре њега објављена је једна друга

од Његоша до Васка Попе), коју је саставио Зоран

објављене антологије (1956), оба састављача су били

који су већ тада оставили неизбрисив траг у српској

вог рада да компаративном методом сагледава антологичарски

Михајловића у односу на Зорана Мишића, извесна поређења

самим тим што до тада дуго времена није било антологије

састављачи су генерацијски блиски и што су обе антологије

песника, а не песама, што до тада није био случај

особина ове две антологије се веома разликују. Уопштено речено

агу естетичког критеријума, док Михајловић

склон тежњи да повеже традицију, овај пут наставља

антологијом, следећи и књижевноисторијски

није изузетак од основног критичарског принципа који

књижевног рада, а то је принцип сталног раста и богаћења

овоме додамо још и Матошев утицај, о коме смо раније

стваралачке индивидуалности, онда имамо камен темељац

песника између два рата. Јасно је да пишчево, односно

Михајловић, приликом састављања антологије пише краћ

покушава јасно да назначи своје критеријуме по којима

Михајловића Михиза  

критиком у часопису “Недељне 

једног озбиљног задатка који 

у Михајловићевом случају и 

песника српске књижевности 

једна друга врста антологије, 

саставио Зоран Мишић. У време 

састављача су били млади и успешни 

траг у српској књижевности. 

сагледава антологичарски избор и 

извесна поређења се намећу 

није било антологије у српској 

обе антологије понеле намеру 

био случај. Иако имају доста 

Уопштено речено, Мишићева 

док Михајловић у свом добро 

пут наставља тамо где је стао 

историјски принцип. Дакле, 

принципа који лежи у основи 

раста и богаћења националне 

коме смо раније говорили, и 

камен темељац Михајловићеве 

пишчево односно песниково име 

антологије пише краћи текст уместо 

теријуме по којима ће вршити избор 
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песника и песама, а први од њих

песмама већ је тражио песнике

аутентичан тон, неепигонску

песнички непоновљив начин

наглашава једну другу Михајловићеву

условног предговора, а то је да

и то да ову књигу обележава опредељеност

због тога уноси мелодичније тонове

ткиву поезије (Станислав Винавер

своју тежњу више за популаризацијом

наше савремене књижевности

струја у међуратној књижевности

нарушена.430   

Михајловић уноси осамнаест

говорили у овом раду те ћемо

говора. Михиз стриктно омеђава

нема ниједне песме објављене

формирали пре 1918. Антологичар

антологију не уноси ниједног

међуратна поезија органска целина

јасна, иако су у међуратно време

држава, а велики број песника

тим и песници били ближи једни

заборављао своју вертикалу

песничку традицију тамо где

                                                
427 Борислав Михајловић, Српски песници
428 Исто дело, стр. 6: „Антологије су
то.“ 
429 Аурел Гаврилов, приказ књиге 
430 Исто дело, стр. 1095. 
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први од њих смо већ споменули, дакле, Михиз 

тражио песнике. „Оне личности које су у нашој поезији

неепигонску новину и имали у себи снаге да то кажу

непоновљив начин.“427 Међутим, један од критичара

Михајловићеву намеру исказану већ у друг

предговора а то је да он антологију саставља за читаоца.428

обележава опредељеност за белкантско – опојни аспект

мелодичније тонове неких песника који су познатији по

слав Винавер и Растко Петровић) и  на тај начин Михајловић

за популаризацијом евидентних него за откривањем

књижевности.429 Ипак, овај критичар сматра да није

међуратној књижевности иако је у овој антологији њена ун

уноси осамнаест песничких личности у антологију о

раду те ћемо се задржати на онима о којима до сада

стриктно омеђава антологију граничним годинама (191

песме објављене након 1941, али ни песама оних књижевника

Антологичар уноси још једну значајну ограду

уноси ниједног хрватског песника иако сматра да су српска

органска целина. Оба дела ове тежње су, из данашње

међуратно време српска и хрватска заједница народа постале

број песника осећао југословенство као своју идеологију

били ближи једни другима. Међутим, Борислав Миха

вертикалу, коју јасно видимо и у овој антологији, он је

традицију тамо где је стао Богдан Поповић и повезао

         
Српски песници између два рата, Нолит, Београд, 1956, стр

Антологије су, или би бар то требало да буду, књиге које се читају

приказ књиге Српски песници између два рата, Дело, 1957, стр. 1093

Михајловића Михиза  

Михиз није трагао за лепим 

нашој поезији уносиле свој, 

снаге да то кажу на убедљив, 

критичара (Аурел Гаврилов) 

другој реченици овог 
428 Гаврилов додаје још 

опојни аспект поезије те баш 

познатији по густом и пресном 

ачин Михајловић открива 

м латентних струјања 

сматра да није заобиђена ниједна 

њена унутрашња равнотежа 

антологију, о некима смо већ 

којима до сада није било много 

годинама (1918-1941) те у њој 

оних књижевника који су се 

значајну ограду, а то је да у своју 

сматра да су српска и хрватска 

из данашње перспективе, врло 

заједница народа постале једна иста 

своју идеологију па су самим 

хајловић никада није 

антологији, он је наставио српску 

и повезао је са савременим 

, 1956, стр. 6. 
које се читају. И ова хоће да буде 

стр. 1093-1094. 
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песништвом Васка Попе и Миодрага

поезије. Намера и циљ ове антологије

која је, као што смо видели, до

требало спојити епохе.431 

можемо рећи да је оно прво

песничке личности,  изневерено

коментатори Михизовог дела одмах

је „сам фрагмент једног времена

му скелети, суви, зглобовити

слободног стиха служи грчу и

јесте Милош Црњански, па се аутору

да оправда појаву Душана Васиљева

Предраг Палавестра у приказу

објављена мало пре Михизове

Зорана Мишића, оштро замера

снажног и изразитог песника

Васиљев не сврстава у оквире

антологију. Вешто је наш критичар

управо протутњао планетом и

рата у један малограђански живот

судбине. Песник рата као клања

чврстог, сигурног, аутентичног

оклопа релативности.“435 

                                                
431 Борислав Михајловић, Српски песници
432 Милош И. Бандић у свом приказу
Михајловићеву недоследност, али са
песама, док су скице песника пука реторика
тим да он број песника проширује па
433 Борислав Михајловић, Српски песници
434 Предраг Палавестра, Антологичарске
Сарајево, 1961, стр.67 
435 Борислав Михајловић, Српски песници
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Попе и Миодрага Павловића, Матије Бећковића, са

циљ ове антологије били су да покажу чеону страну авангардне

смо видели, до Михајловићеве антологије била неповезана

 Антологија започиње поезијом Душана Васиљева

је оно прво начело нашег антологичара, да тражи целовите

изневерено у самом приказу песника, и то су многи

Михизовог дела одмах и приметили432, јер Михајловић за

једног времена“, при томе „и као песник фрагментаран

зглобовити, голи [...] Рима му је поштапалица, чешће

служи грчу и загрцнутости.“433 Друга личност ове песничке

Црњански па се аутору ових редова намеће једна мисао која

Душана Васиљева у овој антологији и то још на челном

авестра у приказу антологије Зорана Мишића, која је, као

пре Михизове, поред тога што каже да има доста песника

оштро замера изостанак песника попут Душана Васиљева

песника“.434 Михајловић одмах исправља овај недостатак

у оквире песничке дефиниције које је Михајловић

је наш критичар повезао крик овог песника са криком

планетом и њиме отворио своју антологију. „Залутао

малограђански живот [...] Грлат, бунтован, сломљен. Песник

рата као клања. Песник очајања као немоћи. [...] Снага

аутентичног очајања, немилосрдног препада живота

         
и песници између два рата, Нолит, Београд, 1956, стр

свом приказу ове антологије (Политика, 08. фебруар 1957), стр
недоследност али са друге стране сматра да је највећа вредност ове антологије

песника пука реторика. О уношењу Душана Васиљева се слаже и
проширује па наводи и Тодора Манојловића и Велимира Живојиновића
Српски песници између два рата, Нолит, Београд, 1956, стр

Антологичарске одговорности,  у књизи Одбрана критике, 

Српски песници између два рата, Нолит, Београд, 1956, стр

Михајловића Михиза  

Бећковића, са међашима српске 

чеону страну авангардне поезије 

била неповезана карика којом је 

Душана Васиљева и одмах 

да тражи целовите и снажне 

и то су многи критичари и 

Михајловић за Васиљева каже да 

фрагментаран. [...] Стихови су 

поштапалица чешће спотицање, ритам 

личност ове песничке антологије 

једна мисао која би можда могла 

још на челном месту, наиме 

која је, као што смо рекли, 

доста песника, али и превише 

Душана Васиљева „и те како 

исправља овај недостатак, иако се 

које је Михајловић бирао за 

песника са криком рата који је 

Залутао из једног туђег 

сломљен Песник генерације као 

немоћи. [...] Снага бије само из 

препада живота на младост без 

, 1956, стр. 8. 
1957), стр. 9, указује на ову 

вредност ове антологије сам избор 
Васиљева се слаже и Аурел Гаврилов, с 

Велимира Живојиновића. 
, 1956, стр. 15. 
критике, Веселин Маслеша, 

, 1956, стр. 15. 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

  Предраг Палавестра оспорава

саме критеријуме састављања

здравље и снага искључиви

антологичара и његово схватање

Борислава Михајловића, нешто

песништва између два рата и

књижевноисторијског начела

превиђања социјалне поезије

партикуларизам према коме су

Васиљевић, а нема ниједног песника

српског опредељења осим Иве

Врло је занимљива чињеница

Михајловићевој антологији те

литератури иако, понављамо

сматра да Михајловићев пионирски

састављачу су неоправдане 

њим се слаже и Милан Богдановић

Марка Ристића и Јована Поповића

уврсти јер ова антологија није

„већ субјективан избор песника

критеријумима једног даровитог

довољној мери да избор који он

Према Предрагу Перовићу и

значајнија јер раскида са до

                                                
436 Предраг Палавестра, Антологи
Сарајево, 1961, стр.67- 69. 
437 Предраг Палавестра, Сумрак ауторитета
српска, Нови Сад,  2008, стр. 496.
438 Предраг Палавестра, Антологичарске
Сарајево, 1961, стр. 77. 
439 Милан Богдановић, приказ књиге
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Палавестра оспорава књижевнотеоријске вредности обе антологије

састављања код оба антологичара. За Зорана Миши

иви критеријуми436, а његова антологија

његово схватање агресивног надреализма и догматског

Михајловића нешто блажим тоновима, каже да ни он није оправдао

два рата и да је највећа замерка у томе што се

књижевноисторијског начела те није себи могао допустити необјективно

социјалне поезије између два рата, као и својеврсни

рема коме су у антологији своје место нашли Младен

нема ниједног песника са босанскохерцеговачког и црногорског

осим Иве Андрића и Риста Ратковића. 438  

занимљива чињеница да је много књижевних критичара

антологији те је она заиста сматрана прворазредним

понављамо, није била прва. Један од критичара Предраг

Михајловићев пионирски посао није био нимало лак, а

неоправдане јер је свако састављање антологије изузетно

Милан Богдановић, који као и велика већина критичара

Поповића, али такође сматра да антологичар није

није књижевноисторијски преглед поезије у

избор песника и њихових песама у томе раздобљу извршен

једног даровитог критичара, који има суда, укуса

избор који он субјективно чини не буде истовремено

Перовићу и Јовану Вулевићу, Михајловићева антологија

раскида са до тада владајућим шаблонима па у антологији

         
Антологичарске одговорности,  у књизи Одбрана критике, 

ауторитета, у књизи Историја српске књижевне критике
стр. 496. 
Антологичарске одговорности,  у књизи Одбрана критике, 

приказ књиге Српски песници између два рата, НИН, 20. јануар

Михајловића Михиза  

вредности обе антологије, односно 

Зорана Мишића каже да су му 

антологија осликава самог 

догматског марксизма.437 За 

ни он није оправдао вредност 

томе што се Михиз прихватио 

допустити необјективност у смислу 

и својеврсни равничарски 

Младен Лесковац и Жарко 

босанскохерцеговачког и црногорског подручја 

књижевних критичара писало о 

прворазредним догађајем у српској 

критичара, Предраг Перовић, 

нимало лак, а замерке упућене 

антологије изузетно субјективно. Са 

већина критичара, замера одсуство 

антологичар није ни морао да их 

преглед поезије у једном раздобљу 

раздобљу, извршен мерама и 

суда укуса, културе, знања у 

истовремено и произвољан.“439 

Михајловићева антологија је утолико 

па у антологији срећемо и 

критике, Веселин Маслеша, 

књижевне критике, том 2, Матица 

критике, Веселин Маслеша, 

јануар 1957, стр. 9. 
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личности које нису по вокацији

Црњански, Иво Андрић, Младен

оно што је најлепше, уметнички

критичара имају још једну заједничку

закорачио на простор поезије након

у време настајања Михајловићеве

гласова који су негирали велике

сматра да је Михизов принци

експлицитно нагласио у свом тексту

је сваки песник сам виртуелна

да ни у модерној поезији песник

Михајловић више еклектичар

пренаглашавањем песничке личн

Насупрот њима стоји мишљење

антологију са антологијом Зорана

опрезни са поезијом па је Михајловићева

разлику од Мишићеве јер је Михајловић

друго место.442  

Да се расправа и сучељавање

субјективношћу, а при томе је

јасно је било већ од првих редова

Михајловићева антологија, за

искуством, сам каже да му се чинила

само да је читана већ је и студирана

                                                
440 Јован Вулевић, Борислав Михајловић
441 Радојица Таутовић, Песма, песник
Овај критичар наводи и то да је Михајловић
се у поезију преливали из друштвених
442 Зоран Гавриловић, приказ књиге
443 Из интервјуа са Бранком Криловић
књизи Казивања и указивања, стр. 107.
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нису по вокацији само песници или нису изразити

Андрић Младен Лесковац). „Михајловић је успео у овој

најлепше уметнички најодређеније у нашој поезији минуле

још једну заједничку похвалу за нашег антологичара, а

простор поезије након Првог светског рата који је увелико

Михајловићеве антологије. Са друге стране, у критици

негирали велике вредности у овој антологији па тако Радојица

Михизов принцип песник, а не песма ни поезија иако

нагласио у свом тексту уместо предговора, а Таутовић цитирајући

сам виртуелна песма и да су он и његова творевина нераздвојиви

поезији песник не сме бити супротстављен песми

еклектичар него синтетичар, а тиме лош антологичар

песничке личности у односу на песму слаже се и Милош

стоји мишљење Зорана Гавриловића који је, 

антологијом Зорана Мишић,а сматрао да састављачи

поезијом па је Михајловићева антологија остваренија као уметничка

Мишићеве јер је Михајловић био опрезнији и личност антологичара

расправа и сучељавање мишљења поводом оваквог једног

при томе је и својеврсно уметничко дело, може отегн

од првих редова, али оно што је заједничко свим приказима

, за коју сам Михајловић деценијама касније

каже да му се чинила помало наивна443, постигла и више

већ је и студирана, што није била намера њеног састављача

         
Михајловић: Српски песници између два рата, Живот, 03. 

Песма песник или поезија, Летопис Матице српске, септембар
то да је Михајловић имао редак слух за модерне тонове у међуратној

из друштвених и политичких дешавања.  
приказ књиге Српски песници између два рата, Борба, 19. фебруар

Бранком Криловић, објављеном у листу Омладинске, 21. новембра
стр. 107. 
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нису изразити песници (Милош 

успео у овој књизи да сакупи 

поезији минуле епохе.“440 Ова два 

тологичара, а то је да је он први 

који је увелико остао неистражен 

стране у критици се чуо и низ 

нтологији па тако Радојица Таутовић 

иако је то Михајловић 

ћ цитирајући Елијара да 

творевина нераздвојиви, сматра 

супротстављен песми па је по њему, 

тиме лош антологичар.441 Са 

и Милош И. Бандић. 

 поредећи Михизову 

састављачи морају бити врло 

остваренија као уметничка целина за 

личност антологичара ставио на 

оваквог једног дела које одише 

дело може отегнути унедоглед 

заједничко свим приказима јесте да је 

деценијама касније, обогаћен 

постигла и више од свог циља, не 

њеног састављача. Велики број 

03. март 1957, стр. 187. 
септембар 1957, стр. 241-247. 

тонове у међуратној поезији који су 

фебруар 1957, стр. 5. 
новембра 1981, цитирано према 
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критичара, такође, сматра да су

он остварује опет више као

(Предраг Перовић). Јован Вулевић

духа и укуса. Они су прави лирски

полетним стилом и језиком. Они

назива малим пасажима са

Богдановић у овим кратким

позитивном страном антологије

епохе међуратне поезије, шт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
444 Јован Вулевић, Борислав Михајловић
445 Зоран Гавриловић, приказ књиге
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сматра да су белешке које Михајловић уноси код сваког

више као критичар него антологичар праве козерске

Јован Вулевић каже: „Михајловић је ове коментаре

су прави лирски медаљони, дивне инпресије(!), писане

и језиком. Они чине посебну драж ове књиге.“444 Зоран

пасажима са много духа и много љубави за поезију

овим кратким текстовима види белетристичко обележје

страном антологије. Богдановић додаје још и то да је Михајловић

поезије што заправо и јесте био један од основних циљева

         
Михајловић:Српски песници између два рата, Живот, 03. март

приказ књиге Српски песници између два рата, Борба, 19. фебруар

Михајловића Михиза  

код сваког песника, где се 

козерске скице песника 

ове коментаре писао са много 

инпресије(!), писане са(!) једним 

Зоран Гавриловић их 

љубави за поезију445, док Милан 

стичко обележје што сматра 

да је Михајловић оживео дух 

основних циљева овог дела. 

03. март 1957, стр. 187. 
фебруар 1957, стр. 5. 
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7. Есејистика и прелазне
 
 Ако бисмо узели у

истраживање) односно аналитички

па пратили његов развој кроз

упечатљиво изразили ставови

и друга уверења446ову исту

Михајловића у првим деценијама

све што је Михиз написао, заправо

Михајловић окреће другом меди

можемо рећи да није писао есејистику

имали јасну политичку конотацију

да сада видели у раду који је

ове дисертације, не можемо да

критичког есеја, који је Ми

знаку кукуруза (1959), Мајка

(прва књига), као и Војничке

часописа „Нин“  и преласка у

изгледало је да се наш критичар

Михајловић врло брзо демантовао

непогрешиво јављао таман када

литерарни моменат и сад већ

тако ће бити све до краја његовог

Али, то није било све јер наш

горепоменуте есеје, четири врло

књиге Аутобиографија – о 

                                                
446 Тања Поповић, Речник књижевних
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Есејистика и прелазне врсте  

бисмо узели у обзир дефиницију есеја (фр. essai

односно аналитички, интерпретативни или критички састав

развој кроз векове, у књижевној критици се користи

изразили ставови о књижевности или формулисала лична естетска

ову исту дефиницију применили на стваралаштво

деценијама његовог списатељског рада, увидели

написао, заправо, припада есејистици. Оног тренутка

окреће другом медијуму културе, позоришту, и почиње

није писао есејистику, све до тада и касније, осим оних

политичку конотацију Михајловић суверено влада пољем есеја

раду који је то и имао за циљ. Међутим, иако то није

не можемо да не скренемо пажњу на дела која су

који је Михајловић обилато користио, и укажемо на

Мајка (1990), објављене унутар књиге Аутобиографија

Војничке приче (1990), такође из Аутобиографије

преласка у Нови Сад на место управника Библиотеке

наш критичар повлачи са бојног поља и улази у мирније

брзо демантовао и наставио да пише критику, већ

јављао таман када је то требало у српској књижевности

моменат и сад већ угледом старијег и искуснијег критичара

краја његовог живота, или бар оног краја који је сам

било све јер наш критичар искорачује на поље саме

четири врло успешне драме и наравно, крунско дело

о другима које иду у регистар озбиљне, виспрене

         
књижевних термина, LogosArt, Београд, 2007, стр. 198, одрединица

Михајловића Михиза  

ssai – оглед, проба, 

критички састав мањег обима, 

критици се користи како би се 

формулисала лична естетска, теоријска 

на стваралаштво Борислава 

рада увидели бисмо да готово 

Оног тренутка када се Борислав 

и почиње да пише драме, 

касније осим оних текстова који су 

влада пољем есеја, као што смо 

иако то није примарна намера 

дела која су изашла из оквира 

укажемо на текстове попут У 

Аутобиографија – о другима 

Аутобиографије. Након одласка из 

управника Библиотеке Матице српске, 

улази у мирније воде, али нас је 

критику, већ смо видели да се 

књижевности, да осветли битан 

искуснијег критичара укаже на њега и 

који је сам критичар одредио. 

поље саме уметности кроз 

крунско дело јесу, свакако, две 

озбиљне, виспрене, маестрално 

стр. 198, одрединица Есеј. 
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срочене мемоарске прозе савремене

ове дисртације није бављење мемоарском

јер би то захтевало још две потпуно

указати на неке основне особине

приповетке, у следећем поглављу

стваралаштва нашег књижевник

прозе, онолико колико је потребно

поетике Борислав Михајловић

 

 Есеј У знаку кукуруза

године и Борислав Михајловић

алегорична прича носи у себи

преточио у своју мемоарску прозу

личностима које су обележиле

портрета књижевника, Михајловић

других и писао о другима, помоћу

ако се он може назвати само есејом

обичну биљку које је толико

изнео своја сећања на детињство

неумитност проласка времена

 
 „Рађали смо се у
детињство звецка
зором комишања
 

                                                
447 Стефан Грубач, Златни ковчег
аутобиографији сва поглавља заокружене
такође пита, да ли је Михајловићева
позната, овде хоћу да кажем да ова друга
поглавља ове књиге могу узети као
корпусу најбољих приповетки српске
448 Борислав Михајловић, У знаку кукуруза
1994, стр. 9. 
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прозе савремене српске књижевности. Иако, понављамо

није бављење мемоарском прозом и драмским стваралаштвом

хтевало још две потпуно одвојне озбиљне студије већег формата

основне особине прелазних форми есеја који закорачују

следећем поглављу ћемо се осврнути на основне особине

нашег књижевника и у претпоследњем поглављу дотаћи

колико је потребно да бисмо указали на то да основне

Михајловић никада није занемарио нити заобишао. 

кукуруза први пут је објављен у „Летопису Матице

Борислав Михајловић добија књижевну награду Чалабрчак

носи у себи неколико порука које је Борислав Мих

ку прозу са стварним именима и одређеним

су обележиле Михајловићев живот, колико и век који

књижевника Михајловић је прешао у раван у којој је сликао свој

другима, помоћу себе.447 Зачетак свега овога можемо

назвати само есејом, У знаку кукуруза. Борислав Михајловић

које је толико честа и без које је војвођанска равница незамислива

сећања на детињство, младост, пријатељства, али и цикличност

проласка времена, али и човекову потребу да претраје и обнови

Рађали смо се у знаку Кукуруза. Колико нас је кроз чије цело
детињство звецка зрело жуто зрневље успаванком круњења

комишања?“448  

         
ковчег, Радио ТВ Ревија , 1990; Грубач наглашава да су у Михизовој

заокружене приче које се невидљивим нитима вежу у један
Михајловићева права вокација критика или приповетка. „Будући
кажем да ова друга није ништа мања од прве, а можда је и испред

могу узети као потпуно самосталне приповетке, које ће се одмах безусловно
приповетки српске литературе, тамо близу Андрића.“  

знаку кукуруза, наведено према књизи Казивања и указивања

Михајловића Михиза  

Иако понављамо, основни циљ 

драмским стваралаштвом овог писца 

студије већег формата, овде ћемо 

есеја који закорачују у раван 

основне особине драмског 

поглављу дотаћи ћемо се мемоарске 

то да основне особине своје 

заобишао.  

Матице српске“  1959. 

Чалабрчак за то дело. Ова 

Борислав Михајловић касније 

одређеним малим и великим 

ико и век који је прошао. Након 

којој је сликао свој живот помоћу 

га можемо тражити у есеју, 

Борислав Михајловић узима за тему 

војвођанска равница незамислива да би 

али и цикличност живота, 

претраје и обнови себе и свет. 

је кроз чије цело 
успаванком круњења, 

наглашава да су у Михизовој 
нитима вежу у један роман. Грубач се, 

приповетка Будући да је прва довољно 
можда је и испред ње. Колика се само 

ће се одмах, безусловно, наћи у 

указивања, БИГЗ, Београд, 
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Кукуруз добија метафорично значење

ход облака, глад и принос, одрастање

 
„У касно пролеће
стабљике, зачуђен
господар поља
ломан у пасу, са
свим копачима
док му хиљаде руку
заденуо за шешир
налива бела млечна
дамарима сокова
тишина каснога
понека, оретка
жуте бундеве. Пландују
копљаник рањен
пар доњих листова
и неминовна претходница
 

Кукуруз се у јесен обере и

причињава огромну радост деци

несташлуке, невине крађе клипова

неједнаких које је кукуруз чинио

знаку кукуруза, те магичне житарице

волео пријатеље него живот

храбро супротстављао, а у живот

као и подједнако има право на

лако пронашао и у многим делима

Андрића, Селимовића, Пекића

Олимп српске књижевности где

оца Гојка и мајке Вукице из Старих

 

                                                
449449 Исто дело, стр. 9-10. 
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метафорично значење свеопште појаве, чијим се зрењем

принос, одрастање, прве крађе, пркоси, снови, удаја и

касно пролеће прошара поља нејаком стрелом своје
стабљике зачуђен још, млечак. Тек показује зубе, он, будући
господар поља. Дете је још, тај што ће бити стасити момак
ломан у пасу, са младим кицошким брком. Онда погури

копачима. [...] Стоји на једној нози, заустављен у такту
му хиљаде руку кидају заперке. Ево, већ је и перја

заденуо за шешир, ироши се ко момак о сеоској слави. [...]
налива бела млечна зрна многозубе вилице свога клипа

има сокова опијен од сунца и самоће. Над њим потпуна
тишина каснога лета и само лагана, докона шетња облака
понека оретка брза стрела узнемирене птице. Под њим

ве. Пландују у његовој шареној хладовини. Понеки
копљаник рањен и јалов стоји узалуд на припеци. [...] Први

доњих листова већ је пожутео, зрелост, пуна круна живота
неминовна претходница смрти, долази неумољиво.“449

јесен обере и почиње један свој другачији живот, улази

огромну радост деци која над њим сањају своје прве снове али

невине крађе клипова које су давали у замену за бомбоне

кукуруз чинио равним, подједнако важним. Михиз је рођен

агичне житарице његовог детињства и стасао у човека

него живот, неједнаке и ситне, више него крупне и

супротстављао а у живот понео искрено и честито осећање да је

има право на своју судбину. Овакав хуманизам и визију

у многим делима о којима је писао књижевну критику

Селимовића Пекића, Селенића, Михаиловића и зато их је и устоличав

књижевности, где им и јесте место. И њима и Бориславу

Вукице из Старих Лединаца којих више нема. 

         

Михајловића Михиза  

чијим се зрењем мерило време и 

снови удаја и женидба. 

стрелом своје 
зубе он, будући 
стасити момак, 

Онда погури леђа 
заустављен у такту, 

је и перјаницу 
[...]  Он 

свога клипа. Бије 
Над њим потпуна 

шетња облака и 
птице Под њим се 

хладовини. Понеки 
припеци. [...] Први 
пуна круна живота 

449 

другачији живот, улази у домове и 

прве снове, али и велике и мале 

замену за бомбоне и пријатељства 

Михиз је рођен и дорастао у 

стасао у човека који је више 

него крупне и велике којима се 

осећање да је сваки човек исти 

хуманизам и визију света је врло 

књижевну критику, посебно код 

зато их је и устоличавао на сам 

и Бориславу Михајловићу, од 
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  Есеј о мајци Вукици

понела књига Аутобиографија

Гојку, иришком проти, који је

одрастање у Лединцима међу

младог литерату. На самом почетку

недозвољено брзих наших заборава

Лединце, сравњене са земљом

правим победницима у рату којима

хранитељкама, које су морале

споменик својој мајци, онај непролазни

 

„Моја мајка Вукица
породице Јефтићевих
ушореног села које
Фрушке горе. [...] 
проходала је дететом
девојка. [...] Млада
попу рађати децу
олакшању сина
бити поред немарно
жалила новац
некако страсније
новицијата.“450

 
Топла прича о мајци која је прави

поштовањем са много љубави

како рече Душан Ковачевић

Михајловић (редак господин

посвете, приче које машу руком

многима бити једино и коначно

                                                
450 Борислав Михајловић, Мајка, Аутобиографија
49. 
451 Душан Ковачевић, Књига коју смо
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ци је још једна из низа сјајних приповедачких

Аутобиографија – о другима. Иако поменута књига садржи

проти који је био једна од најважнијих личности Михизовог

Лединцима међу мајчином породицом било је непроцењиво

На самом почетку текста Михајловић изриче оштру

наших заборава јер је цео свет знао за спаљене чешке

сравњене са земљом нико није марио. Друга осуда је она изречена

победницима у рату, којима се не дижу споменици, мајкама српским

које су морале тај рат да издрже. Борислав Михајловић

мајци онај непролазни, отпорнији од гранита, литерарни

Моја мајка Вукица родом је из јаке сељачке виноградарске
породице Јефтићевих из Лединаца. Из лепог, вијугаво
ушореног села које се некако радосно подвукло под сам корен
Фрушке горе. [...] По том истом дворишту мојих распуста
проходала је дететом моја мајка Вукосава. Била је, кажу
девојка. [...] Млада попадија је, како и приличи, стала свом

рађати децу, најпре двоје женске, па у великом страху
олакшању сина. [...] Чуварна, тврда на пару – а морала је таква

поред немарно расипног мужа – једино на књиге
жалила новац. [...] Читала је не само више од оца него
некако страсније, са одушевљењем и загриженошћу

450 

мајци која је прави мали приповедачки медаљон обојен

много љубави за читав један свет који је представљала

Душан Ковачевић поводом Михизових сећања: „Господин

подин, међу новостеријанском господом) исписао

које машу руком, приче боје јесењег лишћа и зимзелена

једино и коначно место вечног помена“451, па и Михизовој

         
Аутобиографија – о другима, прва књига, Solaris, Нови

Књига коју смо дуго чекали, Политика, 27. октобар 1990, стр. 9.

Михајловића Михиза  

приповедачких бравура које је 

садржи и причу о оцу 

личности Михизовог живота, 

је непроцењиво искуство за 

изриче оштру осуду рата, али и 

спаљене чешке Лидице, а за 

осуда је она изречена у вези са 

мајкама, српским женама – 

Борислав Михајловић је подигао 

гранита литерарни.  

сељачке виноградарске 
лепог вијугаво 

подвукло под сам корен 
мојих распуста 

Била је кажу, лепа 
приличи стала свом 

ком страху и 
је таква 

једино на књиге није 
од оца него и 
загриженошћу 

медаљон обојен драгим сећањем и 

представљала његова мати. И 

„Господин Борислав 

господом) исписао је приче – 

лишћа и зимзелена, приче које ће 

и Михизовој мајци Вукици. 

Нови Сад, 2003, стр. 47-

стр. 9. 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

 

  Владета Јанковић бележи

тематски циклуси о завичају породици

„Нарочито овај последњи

(сентименталне, биографске

приповедна проза, иначе природно

наративне облике.“452  

Борислав Михајловић је осликао

војника који су се нашли на служењу

много различитих судбина. „ Највише

породица`, за једну добру чету

похватаних и амнестираних младих

попова свршених католичких

неподобних за резервне официре

Комесар, Војник који није успео

У поднаслову прве приче писац

сугерисао да је ово само прича

судбином укрстио стазе, ово онеобичавање

да се писац поигра са читаоцем

претераном заштитом главног

Другог светског рата, овај сељачки

и јаку памет, морал и здраву логику

сила и закон налагали. Први пут

овај Романијац није могао да

противила свему у шта је до тада

 

                                                
452 Владета Јанковић, Михизово De amicitia, 
453 Борислав Михајловић, Војничке приче
стр. 253. 
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ић бележи да се у Аутобиографији – о другима

о завичају, породици, школовању, рату и окупацији студијима

последњи – сачињен од четирију изврсних

биографске, љубавне и коцкарске) – даје наслутити

иначе природно кратког даха, спонтано тежи интеграцији

Михајловић је осликао на себи својствен начин и сав онај

нашли на служењу војног рока после Другог светског

судбина. „ Највише сељачких момака синова кулака и

добру чету бивших краткороких робијаша лопова и пробисвета

амнестираних младих усташа и мобилисаних четника

католичких семеништараца и пар нас проблематичних

е официре.“453 Приче које су настале из тог периода

није успео да одслужи војску, Војник на крову и 

прве приче писац је ставио да је ово сентиментална прича

ово само прича о сећању на романијског комесара из

стазе ово онеобичавање приче може да нас одведе у погрешан

поигра са читаоцем. Дало би се закључити да писац прилази

заштитом главног јунака коме она, заправо, није требала У

рата овај сељачки син је понео у беспуће страдања своју

морал и здраву логику која је два пута морала бити пренебрегнута

налагали Први пут када је почела комунистичка послератна

није могао да схвати и прихвати без дубоко скривене

шта је до тада веровао.  

         
Михизово De amicitia, Књижевне новине, 01. фебруар  1991, стр

Војничке приче, Аутобиографија – о другима, прва књига, 

Михајловића Михиза  

о другима успостављају 

окупацији, студијима и војсци. 

изврсних Војничких прича 

е наслутити како Михизова 

тежи интеграцији у обухватније 

и сав онај шаренолики свет 

Другог светског рата. Било је ту 

синова кулака и `непријатељских 

робијаша лопова и пробисвета, нешто 

мобилисаних четника, десетак будућих 

проблематичних интелектуалаца 

настале из тог периода носе наслове 

 Блеф.  

сентиментална прича и тако нам 

комесара из војске са чијом је 

е у погрешан правац и 

писац прилази овој причи са 

није требала. У оно ломно време 

ња своју честитост, спору 

бити пренебрегнута јер су то 

комунистичка послератна пропаганда коју 

дубоко скривене сумње јер се 

  1991, стр. 14. 
прва књига, Solaris, Нови Сад, 2003, 
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„Поћута за тренутак

- Све ми се чини
одобраваш нашу
Био је тренутак
последња војничка
комесару да не
протестовао. Било
(само је бубњала
погледу овог официра
закуцима својих
важна провера истине
најпре ћутим а онда
- Да, погодили
Сад је морао да
вратио поглед са
- E, нек иде све

Ипак си ти професоре
 
И други пут је логика морала

сарадња са Стаљином заувек

људе попут Михајловићевог комесара

 

„Разрешен је дужности
и чека нов распоред
ухапшен због Информбироа
официр као и он
кад се оно дограбише
једне ноћи, уз ракију
ваљало окренути
је Стаљин Бог
је одбио дилему
кренуо, па шта буде
 

                                                
454 Исто дело, стр. 258. 
455 Исто дело, стр. 261. 
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Поћута за тренутак, па некако мирно и замишљено додаде

Све ми се чини да знам о чему се ради. Мора да ти
браваш нашу стварност, да ти не верујеш у Ово. 

је тренутак да скочим и протестујем. Како смем
војничка нула са дна радног батаљона, да признам

комесару да не верујем у комунизам? Нисам скочио, нисам
протестовао. Било је нешто у атмосфери, у насталој тишини
само је бубњала плехана фуруна), у кроз прозор залуталом

погледу овог официра (ко зна какве је сумње тражио
закуцима својих сећања) било је нешто одлучно, битно
важна провера истине, искрености, живота. Чујем себе
најпре ћутим а онда проговарам: 

Да погодили сте, друже комесаре, не верујем ја у Ово
је морао да скочи, да ме згроми. Није то учинио. Само

вратио поглед са горажданске косе и погледао ме у очи:
нек иде све у вражју матер, волим што ме ниси слагао

Ипак си ти, професоре, човек.“454 

логика морала бити заборављена силом закона, када се

Стаљином заувек окончала и настало збуњујуће време баш

Михајловићевог комесара Рајка.  

Разрешен је дужности у Горажду, сад је на годишњем одмору
чека нов распоред. Било би у реду да му није пре месец

ухапшен због Информбироа добар пријатељ, земљак, сељачки
ир као и он. А одмах у почетку `кад настаде салауковина

се оно дограбише Стаљин и Тита`, поручник Станко
ноћи уз ракију, питао пред њим на коју ли би се страну

ваљало окренути и као да је нагињао већој сили. `Учили нас
Стаљин Бог, а сад оће да нас одуче`, и тако то. Мој капетан
одбио дилему, остаће са ближима, са онима са којима

а буде, али тај разговор није пријавио.“455 

         

Михајловића Михиза  

замишљено додаде: 

Мора да ти не 

Како смем ја, 
батаљона да признам 

скочио, нисам 
насталој тишини 

прозор залуталом 
сумње тражио у 

одлучно битно, нека 
Чујем себе како 

верујем ја у Ово. 
учинио. Само је 
ме у очи: 
ме ниси слагао. 

закона када се Титова историјска 

збуњујуће време баш за такве честите 

годишњем одмору 
није пре месец дана 

земљак, сељачки 
настаде салауковина, 
поручник Станко се 

ли би се страну 
Учили нас да 

то Мој капетан 
онима са којима је и 
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У међувремену, ова људина

Бурсаћ дуго је и тврдо ћутала о

у тим дугим смутним временима

крв умела је да се снађе и да

романијског комесара Рајка

XX века, прилично и чест

Михаиловић...), које ништа добро

критичар, овог пута стварности

приповеци која је све осим сентиментална

 

  Ништа мање страшна

(Војник који није успео да одслужи

девојчином оцу завршава на дугој

није умео другачије да живи

некаквим великим и мирним искуством

данас постати јуче и једино се

приповедачком опусу додао

утолико што се родила у страшном

заборављена, несрећна попут Андрићевог

 

  Трећа прича Војник на

у априлској ноћи у муслиманској

средину у којој су таква дешавања

Љубав није дуго трајала, свега

једног војника. 

 

  Последња прича под

прича коју би могао да упути

хазардерски потез. Ова приповетка
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ова људина, која је допола била унук Рада Ћопића, а одпола

тврдо ћутала о томе да се крсна слава памти, ко је и где

смутним временима, само тог пута никако није било, а издржљива

снађе и да трпи. На крају крајева, збуњеност и сумње

комесара Рајка биле су дуга и честа истина српског народа

прилично и чест мотив књижевних дела (Селимовић

које ништа добро нису донеле, али ни наш приповедач

пута стварности и самог живота, то није пропустио да

све осим сентиментална. 

шна судбина није била ни Славонца Ивана

успео да одслужи војску), који због несрећне љубави

завршава на дугој робији па у војсци и све наизменично

другачије да живи. Овај сналажљиви човек је примао живот

мирним искуством које је лежало у њему, сматрајући

и једино се плашио слободе и нормалног живота. Михајловић

опусу додао још једну несрећну рашчовечену личност

родила у страшном ковитлацу времена, а писац је сматрао

опут Андрићевог Ћамила или Џем - султана. 

Војник на крову јесте кратка љубавна прича о излету

у муслиманској касаби са младом капетаницом. Радња

су таква дешавања скоро немогућа али утолико страснија

трајала, свега једну ноћ, али, довољно да остане дубоко

прича под називом Блеф, као и прва, има поднаслов

могао да упути опет у погрешном правцу иако се у

потез Ова приповетка има политичку ноту и говори

Михајловића Михиза  

Ћопића, а одпола Николетина 

ко је и где би требало да иде 

ило, а издржљива сељачка 

збуњеност и сумње које су мучиле 

пског народа друге половине 

дела Селимовић, Ковачевић,  

наш приповедач, оштрореки 

пропустио да покаже у једној 

Славонца Ивана из друге приче 

несрећне љубави и покушаја освете 

наизменично толико дуго док 

примао живот као неумитност са 

сматрајући да ће свако 

нормалног живота. Михајловић је свом 

рашчовечену личност, која је крива 

писац је сматрао да не сме бити 

 

а о излету младог војника 

капетаницом. Радња је смештена у 

олико страснија и жељенија. 

остане дубоко урезано сећање 

аслов да је коцкарска 

иако се у њој одиграо вешт 

ноту и говори о томе како је 
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Михајловић избегао да га приме

и најављује почетак друге књиге

политичким темама бивше Ју
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избегао да га приме у Комунистичку партију по други пут

почетак друге књиге Аутобиографија – о другима, која обилује

темама бивше Југославије друге половине XX века.  

Михајловића Михиза  

по други пут. Ова прича уједно 

која обилује друштвено-
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8. Михизова аутобиографија

 

  Нортроп Фрај даје једну

са романсом у низу неосетних

креативним и отуда фикционалним

догађаји који могу чинити целовит

човека са којим се писац поистоветио

ставова. Ову врло важну форму

позивајући се на светог Августина

модерне варијанте.“456 Ако пратимо

аутобиографска проза фикција

Борислава Михајловића Аутобиографија

које се уклапају у поменуту дефиницију

мемоарске прозе дели у четири

свом детињству и одрастању

личностима које су обележиле

али и о оним личностима о којима

судбини, углавном, несрећних

његово детињство (Стојшићи

личности јесу испричане из Михизове

                                                
456 Нортроп Фрај,  Антологија критике
Старобински,  бави  се дефиницијом
је]  сама сачинила: ова дефиниција аутобиографије
генеричке) услове аутобиографског писања
на основно, ови услови захтевају пре
да управо буде приповедања а не описивања
портрет, она у њега уноси трајање и
појавио траг неког живота.“ уп. Жан
Стјановића, Сремски Карловци, 1990, 
савршену аутобиографију,  јер овај текст
Михајловићевог, али и ранијег, времена
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Михизова аутобиографија – rebus privatis, rebus publicis

Фрај даје једну од дефиниција аутобиографије према

низу неосетних ступњева. „Већина аутобиографија

отуда фикционалним импулсом да се у пишчевом животу

могу чинити целовит образац. Овај образац може бити

писац поистоветио, или једноставно кохеренција његовог

важну форму фикционалне прозе можемо назвати исповедном

светог Августина који га је установио, и Русоа који

Ако пратимо ток Фрајове мисли те прихватимо његову

проза фикција која нагиње романси, можемо, примењујући

Аутобиографија – о другима, да запазимо извесне

поменуту дефиницију. Наиме, Борислав Михајловић

ли у четири јасно заокружене целине – Завичај,

и одрастању, школским данима и првој младости

обележиле његов живот (Отац, Мајка, Меломан, Теодора

личностима о којима је знао само анегдоту која се развила

несрећних Ирижана који су бојили различитим бојама

Стојшићи, Лаза Пиштимаљ, Олга племенита 

испричане из Михизове перспективе, као аутобиографа

         
Антологија критике, Орфеј, Нови Сад, 2007, стр. 371. Још један критичар

дефиницијом ауотбиографије па тврди: „Биографија неке личности
дефиниција аутобиографије одређује сам карактер задатка а тако

аутобиографског писања. Није овде реч, строго узев, о неком књижевносм
захтевају пре свега идентитет приповедача и јунака приповедања

приповедања а не описивања. Биографија није портерет; или, ако је можемо
уноси трајање и кретање. Прича мора покрити довољан временски

живота уп. Жан Старобински, Критички однос, Издавачка књижарница
Карловци, 1990, стр. 43. Ако применимо ову дефиницију на Михизово

аутобиографију јер овај текст обилује мноштвом животних трагова малих и
ранијег, времена. 

Михајловића Михиза  

rebus privatis, rebus publicis 

рема којој се она меша 

аутобиографија инспирисана је 

пишчевом животу изаберу само они 

може бити нешто више од 

нција његовог карактера и 

назвати исповедном формом, 

и Русоа који је аутор његове 

прихватимо његову тврдњу да је 

можемо примењујући то на дело 

пазимо извесне карактеристике 

Михајловић своју прву књигу 

, где писац говори о 

првој младости, о појединим 

Меломан, Теодора, Катихета), 

која се развила у приповетку о 

различитим бојама радозналости 

 Рогулићева). Све те 

аутобиографа, али оне теоријски  

Још један критичар, Жан 
Биографија неке личности коју је она[коју 

задатка а тако и опште (или 
неком књижевносм жанру; сведени 

приповедања; затим захтевају 
или ако је можемо узети као 

довољан временски развој да би се 
Издавачка књижарница Зорана 

дефиницију на Михизово дело, добићемо 
трагова малих и великих људи 
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измичу исповести и газе у сферу

само они људи о којима је писац

животну причу. Овде, такође

распрострањених мотива у књижевности

Офелије, личност Лазе Пиштимаља

поглавље – Заустављени живот

приповедач – аутобиограф пров

су остављале своје трагове у животу

тако интензивни, ни јасно, до детаља

носи наслов Gaudeamus Igitur 

јасним политичким ставовима

формирали у пишчевој свести

живота, односно деловања у јавном

приче о којима је већ било речи

различиту од претходне три јер

другу жанровску форму. Борислав

онеобичавање назвавши своју

да више пише о другима, него

књизи, док у другој књизи 

Ђиласу, углавном преовлађује

Михизовог карактера и ставова

 Фрај, даље, каже да у исповести

интерес за религију, политику

Аутобиографији – о другима

што аутора исповести наводи на

њему писао.“458 Опште је позната

у својим изјавама и интервјуима

                                                
457 Исто дело, стр. 372. 
458 Исто дело, стр. 372. 
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и газе у сферу приповетке (односно фикције и романсе

којима је писац могао да исприча заокружену, углавном

Овде, такође, имамо и одређене елементе

мотива у књижевности (Олга Рогулићева има елементе

Лазе Пиштимаља, опет, носи елементе Фројдове психоанализе

живот односи се на време Другог светског ра

аутобиограф провео то тешко време. И овде постоји читав

трагове у животу младог књижевника, али њихови

ни јасно, до детаља осликани као у првом делу. Трећ

Gaudeamus Igitur и доноси сведочанставо о првим поратним

ставовима, односу према друштву и пријатељима који

свести и околини, и нису се много мењали

деловања у јавном животу. Последњу целину прве књиге

било речи у претходном поглављу, представља специфичну

претходне три јер носи изразито приповедачко обележје па

Борислав Михајловић је већ у наслову свог

назвавши своју аутобиографију – о другима указујући тиме

другима, него о себи, и то заиста, са доста искључивости

другој књизи Аутобиографије, поред одељака о Иви Андрићу

преовлађује приповедање, односно исповедање које

ставова и тиме га, ипак, ставља у први план.  

у исповести кључну улогу игра неки теоријски

религију политику или уметност.457 Последња два појма су

другима. „Успех у интегрисању мишљења о овим

исповести наводи на то да поверује да је његов живот довољно

Опште је позната чињеница, коју и сам Михајловић наглашава

и интервјуима, да је Мило Глигоријевић био тај

         

Михајловића Михиза  

фикције и романсе) јер су бирани 

заокружену, углавном целовиту, 

елементе интернационално 

Рогулићева има елементе Шекспирове 

Фројдове психоанализе...). Друго  

Другог светског рата, како је и где 

читав низ личности које 

али њихови ликови више нису 

Трећа целина прве књиге 

првим поратним данима, али и  

љима који су се већ тада 

много мењали до краја његовог 

прве књиге чине Војничке 

представља специфичну целину, 

обележје па смо је сврстали у 

слову свог дела извео једно 

указујући тиме на своју намеру 

искључивости и ради у првој 

одељака о Иви Андрићу и Миловану 

ање које носи кохеренцију 

неки теоријски и интелектуални 

два појма су јасно изражена у 

мишљења о овим темама јесте оно 

живот довољно вредан да би о 

Михајловић наглашава врло често 

Глигоријевић био тај који је највише 
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заслужан за настанак обе књиге

живот и деловање Борислав

књижевним круговима већ и

коментари да је ово дело сведочанство

налазе елементи фикције, слаже

исприповедана сећања г. Михајловића

приче.“460 Међутим, Стефан Грубач

ово дело не би могло посматрати

који каже да је баш оно позивањ

смислу речи и да роман нагиње

карактер и начин на који се он

исповест интровертна и интелектуа

Михајловићева исповедна проза

исповест јер Михајловић не губи

растао и сазревао, за које се борио

то су став и однос према соцреализму

југословенску, успешног указивања

комунизму и култу Јосипа Броза

сјајних приповедака и одлично

потпуности у праву када каже

помучити теоретичари књижевности

сматра да је Михајловић својом

„Михизов допринос [...] састоји

                                                
459 Стефан Грубач у тексту Златни ковчег
свеједно, свих дешавања у књизи, испод
сучељавања литературе и живота, испод
кретања фигура, као небо у равници
не испушта, него, понекад директно
(епохе) у позадини и као да каже: `Господо
460 Михајло Пантић,  Борислав Михајловић
синдром, књига 3, Матица српска, 
461 Душан Ковачевић, Књига коју смо
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настанак обе књиге мемоарске прозе баш из тог разлога што

деловање Борислава Михајловића довољно занимљиво, не

уговима већ и широј јавности да би било написано

ово дело сведочанство о једној епохи.459 Да се у Михизовим

фикције, слаже се и Михајло Пантић: „Захваљујући начину

Михајловића имају драж и заводљивост успеле

Стефан Грубач је, у већ поменутом тексту поставио

могло посматрати и као роман. Ако се опет позовемо на

оно позивање на идеје и теоријске исказе страно духу

роман нагиње екстровертности и персоналности

на који се он испољава у друштву оно основно што занима

интровертна и интелектуализована по садржају, долазимо

исповедна проза има елемената и једног и другог. Ипак

не губи из вида ниједну од својих идеја са којима

за које се борио током свог и критичарског, а касније

према соцреализму, нестајању и утапању српске књижевне

успешног указивања на то да је српска итекако жива

култу Јосипа Броза. Већ смо рекли да у овом делу постоје

приповедака и одлично срезаних крокија личности те је Душан

праву када каже да ће се са овим делом, које Михиз памти

оретичари књижевности где да га сместе жанровски.461

Михајловић својом мемоарском прозом унео нешто ново

допринос састоји се у томе што своју истину о себи 

         
Златни ковчег, Радио ТВ Ревија, 1990, имеђу осталих, каже

у књизи, испод поетског, испод свеколиког врења, хватања живих
и живота, испод поетског, испод анегдотског, иза марширања

небо у равници, равномерно удаљено, са јасним ободом, простире
понекад директно, понекад индиректно као да често подиже прст у правцу

да каже: `Господо, то вам је зато!`“  
Борислав Михајловић Михиз: О другима, поводом себе,  у књизи

, Нови Сад, 1999, стр. 162. 
Књига коју смо дуго чекали, Политика, 27. октобар 1990, стр. 9.
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разлога што је препознао да је 

занимљиво, не само у уским 

било написано. Отуда су чести 

се у Михизовим исповестима 

Захваљујући начину на који су 

заводљивост успеле (фиктивне) 

тексту поставио питање зашто се 

позовемо на Нортропа Фраја, 

страно духу романа у правом 

персоналности те да су људски 

основно што занима роман, док је 

садржају долазимо до закључка да 

другог. Ипак,  превагу односи 

ја са којима је критичарски 

критичарског а касније и јавног живота, а 

српске књижевне традиције у 

итекако жива, однос према 

постоје читави низови 

те је Душан Ковачевић у 

Михиз памти од рођења,  
461 Владета Јанковић 

унео нешто ново у сам жанр. 

истину о себи и епохи казује скоро 

осталих, каже: „ Испред или иза, 
хватања (живих) ликова, 

марширања и непрекидног 
ободом простире се – епоха. Аутор је 

подиже прст у правцу тога неба 

у књизи Александријски 

стр. 9. 
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искључиво посредством казивања

елегантно, већ и у највећој мери

изашла друга књига Аутобиографије

тезу, коју је заступао у приказу

отвореност Михизовог дела.

 

„У аутобиографски
друштвене и културно
есеји, путописи
политичке анализе
 

Мирослав Егерић и Љиљана

Михајловића највише има приповедања

искуством преливене странице

изразитог, изврсног приповедача

сваку индивидуалност, приврженост

страницама Аутобиографије

минијатурна биографија до

сматра да Михиз воли да прича

доцира, са фином поентом

констатацијом наводећи да је

људских слабости те наводећи

гимназије, који је припадао

                                                
462 Владета Јанковић,  Михизово De amicitia, 
463 Владета Јанковић, Књижевна моћ
464 Мирослав Егерић, Песник разн
Савремена српска проза, 10-11, Трстеник
465 Љиљана Шоп, Повест умереног опонента
466 Михајло Пантић, Борислав Михајловић
синдром, књига 3, Матица српска, 
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посредством казивања о савременицима: као решење, то није

највећој мери у складу са дискретним добрим укусом

Аутобиографије – о другима, Јанковић потврђује и

заступао у приказу прве књиге о проширивању жанра на

Михизовог дела. 

аутобиографски текст уграђени су портрети савременика
друштвене и културно–историјске опсервације, репортаже

иси, класичне реминисценције, књижевне критике
политичке анализе и мале карактеролошке студије.“463  

и Љиљана Шоп су једногласни у томе да у овом

највише има приповедања. Егерић каже да је Михиз „исписао

преливене странице наше савремене прозе, дајући лику

изврсног приповедача.“464 Љиљана Шоп додаје следеће: „

индивидуалност приврженост атмосфери и пејзажима младости

Аутобиографије која је ту, одједном измиче основном

биографија добрих, класичних приповедака.“465 Михајло

воли да прича, додуше, по рецепту старе школе, мало да

поентом на крају466, док се Мирослав Егерић

наводећи да је Михајловић имао посебног слуха и разумевања

те наводећи пример Стевана Дороњског, Михизовог

припадао људима коју су заиста веровали у друштво

         
Михизово De amicitia, Књижевне новине, 01. фебруар 1991, стр
Књижевна моћ анегдоте, Борба, 27. јануар 1994, стр. I. 
Песник разноликости духа, Зборник излагања са Једанаестих

11, Трстеник, 1995, стр. 71. 
умереног опонента, Српска реч, 53, 17. август 1992.  

Борислав Михајловић Михиз: О другима, поводом себе, у књизи
, Нови Сад, 1999, стр. 162. 
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то није само особено и 

добрим укусом.“462 Када је 

потврђује и проширује своју 

жанра на потпуну жанровску 

временика, 
рвације репортаже, 

књижевне критике, 
 

а у овом делу Борислава 

је Михиз „исписао надахнуте, 

дајући лику критичара црте 

следеће: „Сета, поштовање за 

пејзажима младости дају тон 

основном жанру и постаје 

Михајло Пантић, такође, 

школе мало да студира, мало да 

Мирослав Егерић не слаже са том 

слуха и разумевања за узроке 

Дороњског Михизовог пријатеља из 

веровали у друштво у којем су 

фебруар 1991, стр. 14. 

Једанаестих књижевних сусрета 

, у књизи Александријски 
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живели.467 Теоријска мисао Жан

Михајловићеве аутобиографије

 
„Не само да аутобиограф
форма` може да
измишљања [...] 
се од ја из `искрене
закључује да под
поред завета искрености
измакне, да се изгуби
прелаз са једне
обележје не открије
 

У интервјуу који је водила Зденка

пишући аутобиографију, примењивао

врло сличан дефиницији аутобиографије

 

„Како да не. Разуме
је узурпатор. Он
хоће и да не говори
присваја неправедн
представља их само
посрнућима. Мемоариста
и кад неће. Мемоариста
свој живот оно што
мемоариста труди
увек. Међутим
мемоара – осети
превари свог читаоца
прози него у 

                                                
467 Егерић, исто дело, стр. 199-200. 
приказа дела слаже се да је Михајловић
књиге под насловом Завичај. Уп
новембар,  1995. 
468 Жан Старобински, Критички однос
1990, стр. 44 
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а мисао Жана Старобинског потврђује нам све то

аутобиографије запазили:  

аутобиограф може да лаже, него `аутобиографска
може да навуче одору најслободнијег романескног

измишљања [...] Па ипак ја из фиктивног текста не разликује
из `искрене` аутобиографске нарације. Лако се онда

закључује да под видом аутобиографије или исповес
поред завета искрености, `садржина` приповедања може

да се изгуби у фикцији а да ништа не зауста
прелаз са једне равни на другу, а да га такође никакво
обележје не открије поуздано.“468 

је водила Зденка Аћин, Борислав Михајловић, на

аутобиографију примењивао неки аутоцензорски поступак, 

дефиницији аутобиографије Жана Старобинског. 

Како да не. Разуме се. Мемоариста је селектор. Мемоариста
узурпатор. Он себи узима право да говори о ономе о чему

и да не говори о ономе о чему неће. Мемоариста при
присваја неправедну моћ да неким људима све опрашта
представља их само у добром светлу, а код неких трага само
посрнућима. Мемоариста је лажов невероватних размера

кад неће. Мемоариста је човек накнадне памети. Враћа
живот оно што је сазнао на крају. Разуме се да се поштен

мемоариста труди да се свега тога ослободи, али не успева
Међутим, читалац – говорим то као читалац туђих

осети сваки фалш тон. Мемоаристи је тешко
свог читаоца. Лакше је преварити читаоца у чистој

 мемоарима. Читаоци осете и одбранаштво

         
200. Чак и Небојша Васовић, који је познат по писању

да је Михајловић остварио врло високу литерарну вредност у
Уп. Небојша Васовић, Михизова Аутобиографија о

Критички однос, Издавачка књижарница Зорана Стојановића

Михајловића Михиза  

све то што су тумачи 

аутобиографска 
најслободнијег романескног 

текста не разликује 
нарације Лако се онда 

или исповести, и 
приповедања може да 

не заустави тај 
такође никакво 

Михајловић, на питање да ли је, 

поступак, Михиз даје одговор 

селектор Мемоариста 
о ономе о чему 

Мемоариста при том 
све опрашта и 

неких трага само за 
невероватних размера, чак 

памети. Враћа у 
се да се поштен 

али не успева 
читалац туђих 

Мемоаристи је тешко да 
читаоца у чистој 

одбранаштво, и 

познат по писању изузетно негативних 
вредност у првом поглављу прве 

Аутобиографија о другима I-II, Реч, 15. 

новића, Сремски Карловци, 
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сујету, и лажну
мемоарима.“469

 

 

 Када говоримо о стилу

довољно широк оквир у коме

дакле, избегавати да се говори

аутобиографију, јер, у том случају

Старобинском, стил је ствар појединца

етичког и `релационог` реда

остављајући писцу бригу да подеси

захват, итд. У тој причи у којој

лична ознака стила добија особиту

приповедања, стил додаје имплицитну

исказивања.“471 Старобински

полазећи од садашњости јер

примајући данас њихову слику

аутобиографија – па макар се ограничавала

је овде показатељ односа између

истовремено одаје пројекат усмерен

човек разоткрије пред другим

Ако дело Борислава Михајловића

лажном дисиденту, националисти

постају разумљиве јер, читајући

истину, Михизови савременици

изгледа, ратне и поратне године

                                                
469 Интервју са Бориславом Михајловићем
новембар – 07. децембар 1990. 
470 Исто дело, стр. 43. 
471 Исто дело, стр. 43. 
472 Исто дело, стр. 44. 
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сујету и лажну скромност, и прикривање – све се то осети
469  

говоримо о стилу, према Жану Старобинском, услови аутобиографије

оквир у коме ће се моћи испољити велика разноврсност

да се говори о једном стилу, па чак и о једном облику

јер у том случају, нема обавезног стила нити обавезног

стил је ствар појединца. Ипак, неке законитости морају да

реда, који само траже истинито приповедање

бригу да подеси особени начин тог приповедања Његов

причи у којој приповедач узима за тему своју сопствену

стила добија особиту важност, пошто експлицитном аутореферисању

стил додаје имплицитну аутореференцијалну вредност

Старобински, такође, додаје да се прошлост не може

садашњости јер је истинитост прошлих времена таква

њихову слику, не може да избегне наметање

па макар се ограничавала на чисто приповедање – је аутотумачење

односа између скриптора и његове сопствене прошлости

пројекат, усмерен ка будућности, једног специфичног

пред другим.“472  

Борислава Михајловића посматрамо у оваквим координатама

националисти и левичару у исто време, космополити

јер читајући мемоарску прозу овог књижевника ми

савременици је пореде са сопственом и све то, заиста

поратне године, принудни рад на салашу, па избацивање

         
Бориславом Михајловићем, који је водила Зденка Аћин, објављен

Михајловића Михиза  

све се то осети у 

услови аутобиографије пружају 

оврсност стилова. „Треба, 

о једном облику везаном за 

нити обавезног облика.“470 Према 

законитости морају да постоје, „услови 

истинито приповедање о животу, 

приповедања. Његов тон, ритам, 

своју сопствену прошлост, 

експлицитном аутореферисању самог 

аутореференцијалну вредност посебног начина 

прошлост не може само дозвати 

таква у свести која, 

избегне наметање стила. „Свака 

је аутотумачење. Стил 

сопствене прошлости, као што  

једног специфичног начина да се 

координатама, онда изјаве о 

време космополити и десничару, 

књижевника, ми читамо његову 

све то, заиста, може тако да 

па избацивање из партије и са 

Аћин објављен у часопису Дуга, 23. 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

радне акције, из данашње перспективе

мемоаристи дешавале, чак је време

тврди да комунистички режим

он могао и да се школује, и

неафирмисане и другачије, а

Нама, свакако, остаје да верујемо

довести у сумњу јесте прворазредни

само исповедни тон, али и када

коју Славко Лебински каже да

Када Михајловић прича о Вељку

приче  старим Карловчанима или

Бранковић) и књижевности

препричавале, али се не заврш

заокружене приповетке које у

су вешто уплетене у само биће

Михајловићевој мемоарској прози

нељудским временима, може

образ, одбојност према свему

такође, наводи неколико примера

изражени у причама о женидби

Радонића долазимо до приче о

тамо па се чуди). Једна таква

најуспелија прича она о Анђеловој

где је млади војник изгубивши

Ержабет, малу Мађарицу, једину

мемоарска проза с времена на

Михајло Пантић има одговор на

                                                
473 Славко Лебински, Раскош и чудо
474 Владета Јанковић, Књижевна моћ
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данашње перспективе немају ону тежину коју су имале

дешавале чак је време толико отупило оштрицу сећања да

комунистички режим бивше Југославије и није био толико опасан

, и да се запосли, а о критичком раду где

другачије, а нападао, углавном, присталице режима

остаје да верујемо на реч писцу мемоара, али оно што никако

јесте прворазредни стил којима су ове две књиге написане

тон али и када лагано склизну у раван приповетке, помоћу

Лебински каже да је прогнана лепотица књижевности.  

прича о Вељку Петровићу, он користи само оквир да

Карловчанима или осталим знаменитим људима српске историје

књижевности (Јован Скерлић), све почива на анегдотама

се не завршава у њима већ их Михајловић вешто

приповетке које у читаоцу остављају и траг сазнања, али и катарзичну

у само биће историје српског народа. Славко Лебински

мемоарској прози каже да се у овом делу „испод мундира

временима може наћи и повест српског народа, бој за идентитет

према свему што је дневнополитичка плићина.“473

неколико примера оваквог приповедног уланчавања

причама о женидби Миодрага Булатовића, где преко његовог

долазимо до приче о Николи Пашићу у његовим дипломатским

Једна таква прича је и Радо иде Србин у војнике

она о Анђеловој гуски (La oca di Angelo), која спада

војник изгубивши белу гуску, крилати залог своје љубави

Мађарицу, једину жену коју је волео. Јанковић још

времена на време са анегдотског тла вине у сфере чисте

има одговор на то како су ове анегдоте тако успеле.  

         
Раскош и чудо казивања, Борба, 25. октобар 1990. 
Књижевна моћ анегдоте, Борба, 27. јануар1994, стр. I. 

Михајловића Михиза  

коју су имале када су се самом 

оштрицу сећања да Михајловић сам 

толико опасан и строг када је 

критичком раду где је бранио младе, 

присталице режима да не говоримо. 

али оно што никако не можемо 

две књиге написане и када носе 

приповетке, помоћу анегдоте, за 

само оквир да би у њега сместио 

људима српске историје (Григорије 

почива на анегдотама које су се 

што развија у праве 

сазнања али и катарзичну нит јер 

Славко Лебински у свом тексту о 

испод мундира облачности, у 

народа бој за идентитет и часни 
473 Владета Јанковић, 

уланчавања који су посебно 

где преко његовог таста Јована 

тским потезима (Иди 

у војнике, док је можда и 

која спада у ровињске приче, 

е љубави, изгубио и 

Јанковић још додаје да се ова 

вине у сфере чисте литературе.474 
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„`Аутобиографија
сјајних анегдота
раздобља. Те анегдоте
неодољиво заводљиво
очекивати, будући
увежбане и
интерпретацијама
београдској. Али
делимично усрећује
јесте, у суштини
неконформистичка
друштва средишњих
 

Љубица Поповић Бјелица у своме

дат добар део историје, али да

времена, у колективно и индивидуално

Михиза, критичком свешћу разоткривали

Аутобиографија – о другима

најчитанијом књигом године

када се у српској књижевности

драмски писац и мемоариста

вертикалом, својим искрени

ватреним залагањем и огромним

књиге посматрамо као сведочанство

туге, нисмо све обухватили јер

пријатељима којих нема, жељама

анегдота, које се развијају у дивне

за које је наш писац сматрао

                                                                                
 
475 Михајло Пантић, Борислав Михајловић
синдром, књига 3, Матица српска, 
476 Љубица Поповић Бјелица,  Туђе и
Славија, Нови Сад, 1994, стр. 82. 
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Аутобиографија – о другима` чита се, најпре, као ниска
сјајних анегдота из јавног и књижевног живота поратног
раздобља Те анегдоте исприповедане су врло сугестивно
неодољиво заводљиво, што се од Михиза једино и могло
очекивати будући да су пре своје писане варијанте
увежбане и уобличене у пишчевим усменим
интерпретацијама, које су, је л` да, на гласу у вароши
београдској. Али, заустављање на анегдотском слоју
делимично усрећује читаоца: Аутобиографија – о другима

у суштини, једна проницљива, јетка, духовита, лежерна
неконформистичка и утолико значајнија историја српског
друштва средишњих деценија XX века.“475 

Бјелица у своме тексту Туђе и Михизове истине сматра

али да Михајловић истовремено урања у психологију

колективно и индивидуално понашање, у многа збивања када

свешћу разоткривали себе и друге.476 

о другима Борислава Михајловића Михиза

књигом године, доживела је шест издања у кратком временском

књижевности читају друге и другачије књиге. Ипак

моариста се наметнуо својим чврстим концептом

својим искреним осећањем историје и традиције, као и

залагањем и огромним бројем пријатеља о којима је писао

као сведочанство неког прошлог времена, испричане

ухватили јер ово дело у себи крије много више оно

нема жељама које су остале неиспуњене, видели смо

развијају у дивне и топле приче о неким малим, заборављеним

сматрао да то не смеју да буду, прича о одрастању

                                                                                

Борислав Михајловић Михиз: О другима, поводом себе, у књизи 
, Нови Сад, 1999, стр. 165. 

Туђе и Михизове истине, у књизи Реч после, Књижевно
 

Михајловића Михиза  

пре као ниска 
живота поратног 

врло сугестивно и 
једино и могло 

варијанте оне 
пишчевим усменим 

гласу у вароши 
анегдотском слоју тек 

о другима 
духовита, лежерна, 

историја српског 

сматра да је у овом делу 

урања у психологију приказаног 

збивања када су и други, попут 

Михајловића Михиза проглашавана је 

кратком временском периоду 

књиге. Ипак, наш критичар, 

концептом уметности, својом 

традиције као и бурним животом, 

којима је писао. И данас, када те 

времена испричане духовито и без 

много више, оно је и некролог 

неиспуњене видели смо и ниска сјајних 

малим, заборављеним људима 

прича о одрастању у тешким 

                                                                             

у књизи Александријски 

Књижевно – уметничка задруга 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

временима у којима су доминирале

увијене у патину времена, готово

свој златни ковчег, негде на дну
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којима су доминирале речи рат, смрт, логор, а нама су

на, готово нестварне и како каже Стефан Грубач

а дну мирис пекмеза и дуња свог детињства

Михајловића Михиза  

а нама су донете брижљиво 

Стефан Грубач, сакрио је Михиз у 

детињства. 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

 

9. Драмско стваралаштво

 

Иако ће у овом раду о драмском

мање говора него о књижевној

потврдиле постојање већ поменуте

критичара. Михајловићеве драме

(1969) носе печат историје и модерног

(1966) и Оптужени Пера Тодоровић

последње две деценије окупила

Михиз у његовом родном Иригу

пропитају вредност дела овог готово

Шездесетих година XX 

се заједнички именитељ може

мита и легенде и, наравно, ис

дилеме свог времена са првим

познатост митских прича отвара

драматургије. „На једној страни

вертикалу, а у миту и историји

параболичке књижевности, пренети

док су на другој страни они

народној поезији (Борислав

Хасанагиницом).477 Слободан

свежину шоовске љубави за

филозофског или политичког

                                                
477 Гојко Божовић, Писац савремености
Шнајдера и друге драме, ЗУНС, Београд
478 Слободан Селенић, Антологија
разлику од Павловићеве, Христићеве
Михајловићева драма у националној
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стваралаштво Борислава Михајловића Михиза

овом раду о драмском стваралаштву Борислава Михајловића

о књижевној критици, незаобилазне су неке чињенице

постојање већ поменуте поетике и књижевне парадигме

драме, посебно Бановић Страхиња (1963) и

историје и модерног у исто време, и све четири су

Пера Тодоровић (1986), заправо, ванвременске па није

деценије окупила неколицина књижевника око Фонда 

родном Иригу под окриљем Иришке читаонице да размотре

вредност дела овог готово заборављеног ствараоца.  

година XX века јављају се нови приступи драмском стваралаштву

именитељ може свести на специфичну проблематизацију теме

наравно, историје. Драмски писци на овај начин

времена са првим и последњим питањима митских ситуација

отвара им могућност да истакну основно интересовање

једној страни налазе се писци који у савремености

миту и историји приче чија симболичка тежина може

вности, пренети на савременост“ (Јован Христић и

страни они писци који симболичку тежину познатих

Борислав Михајловић и Љубомир Симовић

Слободан Селенић сматра да је Борислав Михајловић

љубави за парадокс и интелектуалну распру у ледену

политичког диспута тих година у српској драмској

         
савремености, предговор књизи Александра Поповића

ЗУНС, Београд, 2001, стр. 9. 
Антологија савремене српске драме, СКЗ, Београд, 1977, стр

Христићеве и Лукићеве драме, која, када се  користи митом
националној епици налази и фабулативну окосницу и инспирацију

Михајловића Михиза  

Михајловића Михиза 

Борислава Михајловића бити много 

чињенице које су само 

књижевне парадигме овог писца и 

(1963) и Марко Краљевић 

су, Командант Сајлер 

ванвременске па није ни чудо да се у 

 Борислав Михајловић 

читаонице да размотре и поново 

приступи драмском стваралаштву чији 

проблематизацију теме, пропитивање 

овај начин суочавају кључне 

митских ситуација и баш та 

основно интересовање своје 

савремености траже митску 

тежина може, по законима 

Христић и Велимир Лукић), 

знатих прича траже у 

Љубомир Симовић са својом 

Борислав Михајловић унео живот и 

распру у ледену атмосферу 

српској драмској књижевности.478 

Александра Поповића Развојни пут Боре 

Београд, 1977, стр. LI, затим додаје: „За 
користи митом, посеже за класичним, 

окосницу и инспирацију. Михајловићева 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

Светислав Јованов у Михајловићевим

индивидуе, као истовременог искупитеља

такву појаву назива митокр

личности из националне историје

сложити са тим да је Михајловић

складан и овештали патријархални

тема савременог (Михизовог

Комаданту Сајлеру Михајловић

очит, и проговорио речи које су

срамота бити Немац, срамота

најозбиљнији драмски подухват

проблем издаје, а свака од драма

спољњег света као што је то

супротставља великој причи

неопростиво, Марко Краљевић

причом Како је Милан Недић

издавши свој народ, други пут

историја и сопствена крв. Пера

ватреног социјалисте постаје

Михајловић тражи милост за свог

Вида Огњеновић тврди

већ и примери добро проучене

скрипта за једно извођење већ

амалгамску везу између позоришта

Михајловићево драмско стваралаштво

                                                                                
сугестивна, понесена, барокна реченица
и лексички се ослања на лепоту десетерачког
овим драмама су од словенског материјала
сопственом, недокучивом, великом и
479 Светислав Јованов, Бескрајни дијалог
Борислав Михајловић Михиз, Српска
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у Михајловићевим драмама види иронично и горко

истовременог искупитеља/спасиоца али, истовремено и

митокритичким апокрифом.479 Јованов још додаје

историје прибегавање тежим и болнијим решењима

да је Михајловић намерно бирао две интригантне личности

овештали патријархални поредак (Бановић Страхиња) и једну

Михизовог) доба, тему квислинга (Марко Краљевић

Михајловић задовољио своју жељу за парадоксом

проговорио речи које су лелујале у ваздуху, у атмосфери XX

Немац срамота је бити фашиста. Оптужени Пера Тодоровић

драмски подухват у политичком смислу Борислава Михајловића

д драма носи у себи тај мотив, најдубљи

као што је то случај са Бановић Страхињом, који

великој причи века (Косовском боју) и опрашта жени

Марко Краљевић спашава шта се спасити да (очиглед

Милан Недић постао квислниг из Аутобиографије 

народ други пут свог господара, или случај Вилија Сајлера

сопствена крв. Пера Тодоровић издаје самог себе, своје млад

социјалисте постаје слуга режима против кога се борио, али

милост за свог јунака, историја му не прашта, али га уметност

тврди да Михајловићеве драме нису само добро

добро проучене форме. Михизове драме, према њеном

извођење, већ литерарна дела чији је творац изузетно

између позоришта и литературе. Петар Грујичић, такође

драмско стваралаштво производ изукрштаности света

                                                                                
барокна реченица има далеки, ненападни призвук нашег националног

лепоту десетерачког говора у савременој интелектуалној транспозицији
словенског материјала и боре се често најупорније не са другим протагонистима

недокучивом великом и неразумљивом душом.“ 
Бескрајни дијалог, у зборнику Михизова драма у европском контекс
Михиз Српска читаоница Ириг, 2006, стр. 80. 

Михајловића Михиза  

иронично и горко разоткривање 

истовремено и жртве историје те 

још додаје и то да је бирање 

болнијим решењима па се можемо 

интригантне личности које руше 

) и једну од омиљених 

Краљевић), док је у  

за парадоксом, који је толико 

атмосфери XX века, а то је да није 

Пера Тодоровић је, можда, и 

Борислава Михајловића јер је овде 

најдубљи, јер не долази из 

који своју малу причу 

опрашта жени оно што је 

да очигледна је сличност са 

Аутобиографије – о другима) једном 

Вилија Сајлера кога је издала 

своје младалачке идеале и од 

борио, али и овде Борислав 

прашта али га уметност разуме.  

нису само добро скројени комади 

према њеном мишљењу нису 

творац изузетно познавао ту 

Грујичић, такође, тврди да је 

изукрштаности света књижевности и 

                                                                             
нашег националног смисла за епско 

интелектуалној транспозицији. Ликови у 
са другим протагонистима, већ са 

европском контексту, Фонд 
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театра и да се, заправо, најслојевитији

његовим оригиналним драмама

У разговору са Феликсом

бирања мита из националног

истог те је његова намера била

интелектуалну сферу и да једну

греха, пресуде и немогућности

Издајице (1986) да је Борислав

нашег средњовековног епа. 

да је само уводни део задржао

усмена књижевност изнедрила

егзистенцијалним питањима и

март 1963). Слободан Селенић

уопште („Борба“ , 2. март 1963). 

најуспелијом у Михајловићевом

ишчитавања. Гојко Божовић

драму: „као политичку драму

емотивног, као драму јаких

Бањске, када је био савршен патријархални

положи живот на Косову.  Зашто

која је при томе и безимена што

успостави комуникацију него

маестрално расветлио једну личну

једне друге, велике и историјске

праштању. Мирослав Радоњић

                                                
480 Петар Грујичић, Контекст књижевности
радова С обе стране илузије, Фонд Борислав
481 Борислав Михајловић, разговор са
књиге Казивања и указивања, стр. 62.
482 Гојко Божовић, Политика и еп у
читаоница Ириг, 2006, стр. 58.  
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заправо, најслојевитији приступ нашем књижевном

оригиналним драмама.480  

разговору са Феликсом Пашићем сам Михајловић објашњава

националног корпуса за драму Бановић Страхиња, али

његова намера била „да романтични нимбус наше епике

сферу и да једну причу о хероизму преобратим у драму

немогућности да се суди.“481 Јован Ћирилов наглашава

да је Борислав Михајловић написао нашу прву антидраму

средњовековног епа. Ели Финци још исте године, када је драма

део задржао везу са предлошком, односно сјајном епском

књижевност изнедрила о господару малене Бањске, а да се драма

питањима и питањима морала у савременом светлу

Селенић поводом ове драме каже да се она бави

март 1963). Све до данашњих дана ова драма

Михајловићевом драмском стваралаштву отвара нова

Гојко Божовић нам даје неколико могућности како можемо

политичку драму, као драму херојске дезинтеграције, као

драму јаких жена.“482 У чему се огледа трагичка кривица

био савршен патријархални ратник, спреман да сутра понесе

Косову.  Зашто му је теже падало то што не може са сопственом

безимена, што указује на положај жене у патријархалном

комуникацију него то што ће сутра погинути у боју. Борислав

расветлио једну личну и породичну драму која је претила да

е и историјске, супротстављајући добро злу, морал

Мирослав Радоњић сматра да се трагедија Бановић Страхиње

         
Контекст књижевности у драмском делу Борислава Михајловића

Фонд Борислав Михајловић Михиз, Српска читаоница Ириг
разговор са Феликсом Пашићем, објављен у Борби, 30. јуна

стр. 62. 
Политика и еп у драми Бановић Страхиња, Фонд Борислав Михајловић

Михајловића Михиза  

књижевном наслеђу огледа у 

Михајловић објашњава свој поступак 

, али и изневеравање 

нимбус наше епике преобратим у 

преобратим у драму издаје, праштања, 

Ћирилов наглашава у поговору књиге 

нашу прву антидраму на основу 

када је драма објављена, запажа 

сјајном епском песмом коју је 

а да се драма, заправо, бави 

савременом светлу („Политика“, 2. 

се она бави историјом човека 

дана ова драма, која се сматра 

отвара нова поља питања и 

могућности како можемо читати ову 

дезинтеграције, као драму етичког и 

трагичка кривица господара 

да сутра понесе свој барјак и 

не може са сопственом женом, 

у патријархалном друштву, да 

боју Борислав Михајловић је 

је претила да се изгуби у сенци 

добро злу, морал етици, издају 

Бановић Страхиње огледа у томе 

Михајловића Михиза, у зборнику 
читаоница Ириг, 2008, стр. 10-12.  

јуна 1963, преузето из 

Борислав Михајловић Михиз, Српска 
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што не пристаје „на опште прихваћени

што његове поступке у одбрани

дешавања, чини готово гротескним

јединке са друштвом је трагичка

драмске упитаности о кривици

Михиз обликује сукоб разарајући

њену побуну против патријархалног

Хекуби, претвара у хладног политичког

развојни пут који је кренуо од

није, не узнемиравај је! Е и тог

дворјанин код госпође царичине

Југовића и каже да он једини има

између себе и етичких норми

слици пропадања цивилизацијских

постулата у предвечерје катаклизме

хендикепираност на нивоу емотивних

инертности, а с друге стране

унутрашње равнотеже у потреби

је идеолог иако се никада не појављује

свим члановима њене породице

свету епа и све до разговора са

сапутник политике коју пр

садржана и филозофска мисао

сам Михајловић потврђује у већ

свима њима усамљено стоји

важнија и од политике и од

                                                
483 Мирослав Мики Радоњић,  Лик
Михизова драма у европском контексту
стр. 22. 
484 Исто дело, стр. 23. 
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на опште прихваћени кодекс понашања и уобичајене

поступке у одбрани сопствене личности, у контексту великих

готово гротескним и унапред осуђеним на неуспех

друштвом је трагичка кривица овог нашег јунака и то би

упитаности о кривици, али Михајловић се не зауставља на том

сукоб разарајући само тело песме, претварајући љубин страх

против патријархалног поретка, мајку Југовића, која је

у хладног политичког властодршца, само још више истиче

је кренуо од успаване личности која је пристајала на

узнемиравај је Е и тог чуда никад није било. Шта си ти? Муж

госпође царичине сестре?...) до личности која се једина супротставља

он једини има право да суди, односно да јој прашта

етичких норми. Радоњић даље каже: „Овде више није реч

цивилизацијских тековина, него о реалној ситуацији разградње

предвечерје катаклизме. Егзистенцијална угроженост

на нивоу емотивних потреба, с једне стране доводе

друге стране до грозничавог покушаја самодоказивања

равнотеже у потреби доказивања сопственог интегритета

никада не појављује на сцени, њена сенка је непрестано

њене породице, Војин спроводи све мајчине идеје, док

разговора са мајком не мења своје ставове, а Југ

езире, али се не буни ниједног тренутка.

филозофска мисао самог Михиза, бар што се тиче оног ироничног

потврђује у већ помињаном интервјуу са Феликсом Пашићем

усамљено стоји Бановић Страхиња са својом личном драмом

политике и од драме века. Комплексност овог лика

         
Лик Бановић Страхиње од епске песме до Михизове

европском контексту, Фонд Борислав Михајловић Михиз, Српска

Михајловића Михиза  

и уобичајене моралне норме, 

контексту великих историјских 

на неуспех.“483 Дакле, сукоб 

јунака и то би било задовољење 

зауставља на томе. Начин на који 

претварајући љубин страх од одмазде у 

Југовића која је по песми равна 

још више истиче Страхињин 

пристајала на све (МАЈКА: Ако 

Шта си ти? Муж господар, или 

се једина супротставља мајци 

јој прашта, продубљујући јаз 

више није реч о симболичној 

ситуацији разградње етичких 

угроженост, али пре свега 

стране доводе до успаване 

самодоказивања и успостављања 

интегритета.“484 Мајка Југовића 

сенка је непрестано надвијена над 

мајчине идеје, док Бошко живи у 

ставове а Југ Богдан је иронични 

тренутка. У његовом лику је 

тиче оног ироничног дела, што и 

Феликсом Пашићем. Насупрот 

својом личном драмом која му је 

овог лика се огледа у већ 

Михизове драме, у зборнику 
Михиз Српска читаоница Ириг, 2006, 
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поменутом специфичном односу

вредности урушавају. Према

Добро је. Све што ти урадиш

урађено.), док је према жени уздржа

принципе, они живе у парал

иде чак дотле да каже да цела

тајном.485 Славко Леовац тврди

да његова љубав према њој само

Жене која као таква није могла

и независности ово друго, а

постојао. Ласло Вегел сматра

дошао много пре свог времена

када сви покушавају да проникну

мотив тек онако узгред, наиме

турниру јер се једном другом

оклизнуо коњ, што би добрим

добровољни одлазак са Влах

турнира, али само телом. Ипак

мири са тим јер оно што он мора

Потрага за подвигом: женски

веома савремен начин бави 

добрим делом не слажући 

заједничко јесте да ово дело

доминира представа о три 

Страхињина мати свету националног

                                                
485Мирослав Радоњић, Деконструкција
Михизова драма у европском контексту
стр. 43. 
486 Славко Леовац, Драмско откриће
487 Ласло Вегел, Апсурдни издајници
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м односу са женом, али и мајком, у време када

рема мајци је нежан и благ, помало нестрпљив

ти урадиш (седа, помилује је по руци), све што твоје руке ураде

према жени уздржан. Иако Страхиња и његова жена деле

живе у паралелним световима. Радоњић у свом другом тексту

каже да цела ова драма није прича о Страхињи већ

Леовац тврди да је Страхиња опседнут загонетним ћутањем

према њој само расте.486 Чињеница је да је Михајловић

таква није могла постојати у то време јер она све време бира

ово друго, а избор у патријархалном друштву за жену

Вегел сматра да су обоје, и Страхиња и његова жена издајници

свог времена, а она јер таква није могла да постоји

покушавају да проникну у тајну њених поступака, провлачи се

узгред наиме, Бановић Страхиња је своју љубу задобио

једном другом јунаку (Косанчић Ивану коме Лазар наздравља

би добрим делом оправдало све њене поступке, и хладноћу

одлазак са Влах-Алијом јер је одржала задату реч да ће 

телом Ипак сви њени поступци остају нејасни до краја

оно што он мора, то и хоће. Владислава Гордић Петковић

нски ликови и женски светови у Бановић Страхињи

начин бави питањима жене, њеног живота, потреба и ћутања

слажући се са већином тумача ове необичне хероине

да ово дело представља демаскирање патријархалног

 безимене жене које су се обрекле свака

свету националног и верског мазохизма, Мајка Југовића

         
Деконструкција мита о Бановић Страхињи у причу о жени са тајном

европском контексту, Фонд Борислав Михајловић Михиз, Српска читаоница

откриће загонетног ћутања, часопис Одјек, Сарајево, 15. 
издајници, часопис Књижевност, књига 11, 1986, стр. 1789.
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време када се патријархалне 

помало нестрпљив (СТРАХИЊА: 

твоје руке ураде, све је добро 

његова жена деле исте моралне 

свом другом тексту о овом делу 

Страхињи већ о Њој, Жени са 

загонетним ћутањем своје жене и 

је Михајловић изградио лик 

све време бира између живота 

за жену није уопште 

његова жена издајници, он јер је 

да постоји.487 На крају драме, 

провлачи се један романтичан 

своју љубу задобио на витешком 

Лазар наздравља по љепоти) 

поступке, и хладноћу у браку и 

реч да ће припасти победнику 

нејасни до краја, а Страхиња се 

Гордић Петковић се у свом тексту 

Бановић Страхињи на један  

потреба и ћутања у овој драми, 

необичне хероине. Оно што је 

патријархалног поретка у коме 

свака својој идеологији, 

Мајка Југовића заступа опцију 

жени са тајном, у зборнику 
Михиз Српска читаоница Ириг, 2006, 

Сарајево, 15. новембар 1963.  
стр. 1789. 
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прагматичне и догматске политичке

и мајке и свекрве.488 

  

„СТРАХИЊА: Е, ја о томе мислим
чудној кући. Сестра, прворођена
једнаки и за подвиг неки далеки
мајка од малих ногу им уливала
зачитала се и свој подвиг никако
нашли крај кормила, а она своје
 
Владислава Гордић Петковић сматра

јер да је умрла кроз смрт остварила

мала прича утопила у великој

на тај начин подсећа да је њена

промени и да се побуни остала

историје. 

 Драма Марко Краљевић

песама, бранитељ и чувар, а све

леђа повијена од туге за умрлим

осветљују Марков живот, односно

превирање и борбу за власт, погибију

Андријаша коју није могао да

јавља само кроз познате стихове

кавкаска робиња која је имала

почетку драме видимо политички

Дмитар, смишљајући и пласирајући

                                                
488 Владислава Гордић Петковић, 
Страхињи, у зборнику Михизова драма
читаоница Ириг, 2006, стр. 47. 
489 Борислав Михајловић, Бановић Страхиња
490 Владислава Гордић Петковић, 
Страхињи, у зборнику Михизова драма
читаоница Ириг, 2006, стр. 50-52.
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е политичке акције, док Жена гради свој свет побуне

ја о томе мислим нешто своје. Видиш, десето је, претпоследње
Сестра прворођена Милица, постаде царица, деветоро

подвиг неки далеки рођени, а над њима та тешка, крупна
ногу им уливала свест о изузетности. А она расла косо побочке

подвиг никако да нађе. Њих све ухвати политика и
кормила а она своје нешто друго хтела у животу, а не знала шта

Петковић сматра да је Страхиња праштањем одузео

остварила би се њена побуна, овако јој је и то одузето

утопила у великој надолазећој причи о косовским жртвама

подсећа да је њена храбра одлука да цео живот вреба тренутак

побуни остала узалудна и да појединац нема никакве

Краљевић носи врло сличну идеју. Михизов Марко

и чувар, а све то уједно и јесте. При томе је то остарели

туге за умрлим братом и сломљена очевом клетвом

живот, односно крај живота, крај Душановог царства

за власт, погибију оца и стрица на Марици, али и предају

није могао да преболи. Једини женски лик, осим мајке

познате стихове да не суди ни по баби ни по стричевим

која је имала исте очи као Андријаш да га бар оне подсећају

видимо политички инструмент који спроводи најмлађи

смишљајући и пласирајући песме о Марку са двојицом певача

         
Петковић, Потрага за подвигом: женски ликови и женски светови
Михизова драма у европском контексту, Фонд Борислав Михајловић

Бановић Страхиња, у књизи Издајице, БИГЗ, Београд, 1986, 
Петковић, Потрага за подвигом: женски ликови и женски светови
Михизова драма у европском контексту, Фонд Борислав Михајловић

52. 
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свој свет побуне против света 

претпоследње дете у тој 
деветоро браће, све некако 

тешка крупна, црна, амбициозна 
расла косо, побочке, усамљена, 

политика и држава, којој су 
а не знала шта.“489 

праштањем одузео Жени њен подвиг, 

овако јој је и то одузето па се њена 

косовским жртвама.490 Михајловић нас 

живот вреба тренутак да нешто 

нема никакве шансе против 

Михизов Марко није јунак епских 

је то остарели ратник чија су 

очевом клетвом. Три чина драме 

Душановог царства, политичко 

Марици али и предају па смрт брата 

осим мајке Јевросиме која се 

ни по стричевим, јесте млада 

бар оне подсећају на њега. На 

спроводи најмлађи Марков брат 

двојицом певача познатих имена, 

женски светови у Бановић 
Борислав Михајловић Михиз, Српска 

Београд, 1986, стр. 25. 
женски светови  у Бановић 

Борислав Михајловић Михиз, Српска 
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Милијом и Станијом. А онда

бркајлија са вајарских скулптура

је 1335). Висок да, снажан да

лице с неизбрисивим резом туге

беже у страну. Фиксиране, присутне

трагови бивше хитрине. Остарео

изнутра. И кад се одсутним чини

Дакле, још једна Михајловићева

Марков свет је разорен, он половину

Костадину, турској удворици

сад су свачији и ничији.492 

свега па чак и онда када је био

Ровинама да добију битку. Новак

вазалском трпљењу, а у драми

судбине Михизовог Марка Кра

нашег времена.493 

Тамновилајетска прича

издати крв или издати убеђења

најстабилнијим животним ставов

издаје или немогућност исте

историје које се, искежено, појавил

од које страдају сви, и прогоњени

пред собом, обе стране, јер није

то јача присмотра. Међутим

спознаја је смрт идеологије како

Михајловићев парадокс не би

                                                
491 Борислав Михајловић, Марко Краљевић
492 Исто дело, стр. 140. 
493 Новак Килибарда, Михизова драма
кулутре,  Београд, 1998, стр. 149. 
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А онда улази Марко. „То није ни онај набијени

вајарских скулптура. То је, пре свега, стар човек. Ближи се

снажан да, али порушен човек. Седа, накострешена

неизбрисивим резом туге. Крупне беоњаче очију утеклих у главу

Фиксиране, присутне својом одсутношћу. И кад се тромо

хитрине Остарео монтањар крупних костију и јаког геста

одсутним чини, то он слуша неки глас у својој располовљеној

јловићева демистификација мита о непобедивом

разорен он половину свог живота живи у туђем. Када

турској удворици, Марко каже да су из свог света изашли

 Непостојање сопственог идентитета је пекло

када је био решен да изда Турке и помогне хришћанској

добију битку. Новак Килибарда сматра да се Марков вид

трпљењу а у драми видимо да му није остао веран до краја

рка Краљевића је примењив на друштвено–историјске

ска прича капетана Сајлера који је у позицији где свакако

издати убеђења вечна је прича која је у стању да

вотним ставовима. У средишту ове драме се, такође

немогућност исте. У овој драми је Михајловић приказао најзлокобније

искежено, појавило током Другог светског рата носећи

и прогоњени и прогонитељи. Нацистичка идеологија

стране јер није била остварива ако се не надзиру сви што

Међутим, Вили Сајлер је дошао до спознаје онога 

идеологије, како каже Гојко Божовић у већ поменутом

парадокс не би био потпун да баш та идеологија не побеђује

         
Марко Краљевић, у књизи Издајице, БИГЗ, Београд, 1986, стр

Михизова драма Марко Краљевић, преузето из књиге Други – о Михизу
 

Михајловића Михиза  

онај набијени, чврсти, кратки 

човек Ближи се шездесетој (рођен 

накострешена грива и дуго јако 

утеклих у главу не колутају и не 

кад се тромо креће, слуте се 

и јаког геста. Човек који живи 

својој располовљеној души.“491 

непобедивом српском јунаку. 

у туђем. Када се обраћа Бег 

света изашли, у туђи не ушли и 

идентитета је пекло Марка више од 

помогне хришћанској страни на 

Марков вид отпора огледао у 

веран до краја. Универзалност 

историјске актуалитете 

позицији где свакако губи – или 

стању да уздрма темеље и 

драме се такође, налази питање 

приказао најзлокобније лице 

рата носећи једну идеологију 

Нацистичка идеологија је уништила све 

надзиру сви, што већи положај, 

 у шта верује, а свака 

већ поменутом раду. Међутим, 

идеологија не побеђује Сајлера, који 

Београд, 1986, стр.137-138. 

о Михизу,  Стубови 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

гине од немачке руке јер је

највећим почастима.  

Драма Оптужени Пера

претходних драма, али је она

читалачкој публици дело Пе

година након објављивања Михајловићеве

и раније, као и у белешке Латинке

драгоцености истих у писању

донекле, могли да послуже и

савременика у Аутобиографији

никада није одрицао чари првине

успеха драме.  

Селенић тврди да је релативистички

сачуван у драми Бановић Страхиња

Тодоровић, у читавој сцени суђења

идејног ангажовања над непосредним

Вили има проблем шекспировског

данском принцу. Његова се мајка

проблем био једноставан: Бити

револвер слепоочници, питам

од та два човека што у једној

буду.“496 Мирјана Маринковић

постулатима  теоретичара Хуга

истините.497 Интелектуалац попут

када је то било непожељно, он

                                                
494 Слободан Селенић,  приказ драме
495 Ели Финци, Историја и савременост
496 Борислав Михајловић, Командант
497 Мирјана Маринковић,  Национални
Фонд Борислав Михајловић Михиз
498 Исто дело, стр. 65. 
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руке јер је јеврејско псето, а бива сахрањен као немачки

Оптужени Пера Тодоровић је имала најмање успеха

али је она, према Петру Грујичићу, дошла прерано

публици дело Пере Тодоровића, Огледало (1997), постало доступно

објављивања Михајловићеве драме. Наравно, Михиз је имао

белешке Латинке Перовић којој се једном приликом

истих у писању драме. Тодоровићеви портрети последњих

послуже и као образац за сликање портрета знаменитих

Аутобиографији – о другима.  И овде видимо да се Борислав

првине и одређене дозе ексклузивности па макар

тврди да је релативистички кредо твораца француске антидрамске

Бановић Страхиња,494 Ели Финци сматра да у драми

и суђења има нешто сартровске или камијев

ангажовања над непосредним импулсом живота.495 У драми

шекспировског типа: „А онда је дошао Хамлет. Само

Његова се мајка курвала после, а не пре његовог

једноставан: Бити или не бити. А ја се питам, чак кад

епоочници питам се: Не бити – али ко? Ко то да не будем

што у једној, овој мојој кожи не могу заједно ни бити

Маринковић тврди да све Михизове драме одговарају

етичара Хуга Клајна, дакле, оне су савремене, ангажоване

Интелектуалац попут Михиза никада не преписује националну

непожељно, он је сачувао национално биће.498 Вегел га назива

         
приказ драме Бановић Страхиња Борислава Михајловића, Борба

савременост, Политика, 02. март 1963.  
Командант Сајлер, у књизи Издајице, БИГЗ, Београд, 1986, 
Национални јунаци и рањени појединци, у зборнику радова

Михајловић Михиз, Српска читаоница Ириг, 2008, стр. 66.  

Михајловића Михиза  

храњен као немачки официр са 

најмање успеха у театру од свих 

дошла прерано јер је широј 

постало доступно тек десетак 

Михиз је имао увид у ово дело 

једном приликом и захваљује на 

портрети последњих Обреновића су, 

портрета знаменитих личности и 

видимо да се Борислав Михајловић 

ексклузивности па макар га то стајало и 

француске антидрамске драме 

да у драми Оптужени Пера 

или камијевске супрематије 

У драми Командант Сајлер 

Хамлет. Само, лако је било 

пре његовог рођења. Његов је 

кад и овако принесем 

да не будем, кога то да убијем 

заједно ни бити ни престати да 

драме одговарају и основним 

савремене ангажоване, конкретне и 

преписује националну историју, али 

Вегел га назива Европејцем 

Борба, 02. март 1963. 

Београд, 1986, стр. 277. 
зборнику радова С обе стране илузије, 
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који сумња у колективне идеале

драме политичких значења

егзистенцијализму дао југословенско

мита и обрнуто и баш у том напону

Селенић у Михизовом драмском

историји, а Ћирилов тврди 

Бановић Страхињи, као и монолози

иронични однос према историји

посебно самокритичан.501 

Драмско стваралаштво

основним постулатима раније

према традицији, које можемо

које произлази вертикала 

садашњости и критика савремености

Баш због тог сучељавања и пропитивања

књижевну дисперзију, Михајловић

ствараоцима у српској књижевности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
499 Ласло Вегел, Апсурдни издајници
500 Исто дело, стр. 1786-1791. 
501 Јован Ћирилов, Љубавник парадокса
Борислав Михајловић Михиз, Српска
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ктивне идеале, али исто тако тврди да је Михајловић

значења.499 Вегел додаје и то да је Михајловић

дао југословенско тело, а у његовом делу ће историја

м напону родиће се егзистенцијалистички јунаци

Михизовом драмском стваралаштву види дубљи дијалектички

 (што се да јасно и видети, посебно у репликама

као и монолозима Марка Краљевића) да Михиз има

према историји, епу и легендама, а да је према национу

стваралаштво Борислава Михајловића Михиза, видели

ије утврђене поетике, однос према националној

које можемо сврстати у његову књижевно–историјску

 коју никада не губи из вида, као и непрестано

критика савремености кроз лекције из историје које никад

сучељавања и пропитивања националног, историјског кроз

Михајловић је заузео своје место међу најозбиљнијим

српској књижевности седамдесетих година XX века.  

         
издајници, часопис Књижевност, књига 11, 1986, стр. 1785.

Љубавник парадокса,  у зборнику Михизова драма у европском
Михиз Српска читаоница Ириг, 2006, стр. 10-11. 

Михајловића Михиза  

је Михајловић зачетник нове 

Михајловић био тај који је 

делу ће историја постати критика 

егзистенцијалистички јунаци овог писца.500 

дубљи дијалектички став према 

посебно у репликама Југ Богдана у 

да Михиз има шоовски, благо 

национу сопственог народа 

Михиза видели смо, почива на 

према националној историји, однос 

ијску перспективу из 

као и непрестано осећање 

историје које никад нисмо научили.  

историјског кроз своју савремену 

међу најозбиљнијим драмским 

стр. 1785. 

европском контексту, Фонд 
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10. Закључак 

Двадесети век у српској

ратовима и превратима, устанцима

Почетком века доминира стара

аршине који су понекад само

позитивистички здраву књижевност

авангардисти, оспоравани али

њих израста па социјална струја

време кроз Други светски рат

која је морала заживети по сваку

наравно, била књижевна раван

савремена српска књижевност

(Јован Деретић Истoрија српске

појаве Борислава Михајловића

литературе подвлачећи да је она

Михајловић свој књижевни

није била посебно литерарно

књижевног ствараоца, као и јасан

је тежило унисоности. Борислав

књижевности, стално истичући

књижевној традицији (отуда је

Павловића иако ни његову лите

се преломило све, конструисано

партијским састанцима, Михиз

проговори о томе. Он то чини
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Заоставштина

век у српској књижевности нимало није заостајао

превратима устанцима и борбама за ослобођење од разних

доминира стара школа Богдана Поповића која је наметнула

понекад само то и били, следи громогласни Скерлић

драву књижевност док на сцену нису неустрашиво

оспоравани али истрајни. Авангардне покрете смењује надреализам

социјална струја, не нужно тим редом, све док историја

светски рат. Комунизам доноси вештачку идеју братства

и по сваку цену. Најплодније тле за идеолошке пројекте

књижевна раван. Развија се акцијашка и кубикашка

књижевност почиње са појавом Васка Попе и Миодрага

рија српске књижевности). Ова мала историјска скица

Михајловића Михиза, младог критичара, који је наумио

подвлачећи да је она једина и важна. 

свој књижевни рад започиње писањем поезије за коју

литерарно вредна, али је донела неке основне елементе

и јасан став према стању у литератури у поратном

унисоности Борислав Михајловић заступа књижевно–историјску

стално истичући своју вертикалу чији је корен искључиво

отуда је увек био ближи песништву Васка Попе

његову литерарну вредност није оспоравао, напротив

конструисано братство и јединство, а књижевност

састанцима Михиз је сматрао да је литература озбиљно угрожена

Он то чини већ у својој песми Којим смером чије

Михајловића Михиза  

Заоставштина за будућност... 

Борислав Пекић 

 
није заостајао за историјом, 

ослобођење од разних непријатеља. 

Поповића која је наметнула естетске 

громогласни Скерлић који се борио за 

нису неустрашиво ступили 

смењује надреализам који из 

док историја опет не заустави 

вештачку идеју братства и јединства 

идеолошке пројекте је одувек, 

кубикашка поезија док права 

Попе и Миодрага Павловића 

ријска скица доводи нас до 

који је наумио да мења свет 

поезије за коју смо видели да 

основне елементе поетике овог 

ратури у поратном времену које 

историјску перспективу у 

корен искључиво у српској 

ка Попе него Миодрага 

оспоравао напротив). У времену када 

а књижевност диктирала на 

озбиљно угрожена и мора да 

чије је објављивање у 
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приватном издању био својеврсни

бројна сведочанства о том периоду

је давао, посебно у каснијим

релативни примитивизам и победничку

било искрености и спонтаности

хипокризије, било је страха било

крило празнину. Нама се чинило

Петровић, или Исидора Секулић

тој памфлет – песми на коју

Максимовић.“502 Михајловића

(Михајло Пантић), критичарем

што је тврдио и сам, али и

врсти критике која се зове медијском

времена, она укорак са њим свестан

пише и књижевника који долазе

који је тврдио да југословен

према Марку Ристићу, за кога

књижевни антагонизам, али разлог

                                                
502 Из интервјуа Борислава Михајловића
децембра 1990. 
503 У интевјуу са Бранком Криловић
своје виђење импресионистичке критике
то је било тачно. Само ствар је у томе
вредност у директној зависности од
преобраћа у неки од бастардизованих
Предраг Палавестра у свом тексту
2, Матица српска, Нови Сад, 2008, стр
импресионисте: „Бранећи свој индивидуализам
право на различитост: његова боја
других и другачијих критичара; никад
искустава са српским критичарима
укуса, али и вође фаланги, најамници
једног импресионисте. Појава Борислава
критичара у књижевности која се опире
његове захтеве, такав критичар с лакоћом
утврђује стандарде књижевног укуса
општу моралну самосвест епохе.“
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био својеврсни друштвени скандал. Михајловић је

сведочанства о том периоду свог живота и рада. У једном од бројних

у каснијим деценијама свог живота, Михајловић

примитивизам и победничку оштрину комунистичких писаца

спонтаности. У приласку грађанских писаца и јавних

је страха, било је чак и неког претераног одушевљења

Нама се чинило недозвољеним да један Иво Андрић

Исидора Секулић, сарађују с једним комунистичким режимом

песми на коју сте алудирали однекуд све сручио 

хајловића су сматрали драгоценим генерацијским

критичарем импресионистичког кова503, Скерлићевим

али и метакритичарем, а данас га можемо препознати

зове медијском критиком. Увек је био, ако не корак

укорак са њим, свестан времена у којем живи, вредности

књижевника који долазе. Отуд је и потекао његов сукоб са Мирославом

југословенска послератна књижевност нема шта да

Ристићу за кога једино можемо рећи да је Михиз према

антагонизам али разлог вероватно није толико у самој личности

         
Борислава Михајловића, који је водила Зденка Аћин, часопис Дуга

Бранком Криловић за часопис Омладинске новине, 21. новембар 1981, 
импресионистичке критике: „Пребацивали су ми као грех и да сам критичар

ствар је у томе што ја верујем да је свака добра критика импреси
зависности од квалитета импресије. Кад није то, а често није

бастардизованих и промискуитетних облика, противних сопственој
свом тексту Сумрак ауторитета, у књизи Историја српске књижевне

Сад, 2008, стр. 507, наводи шта је то највећи Михајловићев квалитете
Бранећи свој индивидуализам критичара импресионисте, Михиз је

његова боја никад није хтела да буде једина. Уз њега је увек
критичара; никад никог није гушио, никад ником стајао на
критичарима, који су знали да буду велики идеолози, учитељи

фаланги најамници, потказивачи и егзекутори, то је био крупан
Појава Борислава Михајловића доказује још неистрошену

књижевности која се опире сивилу и једноличности. Ако уме да осети своје
критичар с лакоћом успева да прати и препознаје главне идеје

књижевног укуса и мишљења и на начелима сопственог духовног
самосвест епохе.“  

Михајловића Михиза  

Михајловић је касније оставио 

једном од бројних интервјуа које 

Михајловић сведочи: „Уз сав 

омунистичких писаца – у томе је бар 

писаца и јавних радника било је 

претераног одушевљења које је у себи 

Иво Андрић, или Вељко 

истичким режимом, а ја сам у 

 на грешну Десанку 

генерацијским критичарем 

Скерлићевим наследником, 

можемо препознати и у новијој 

био ако не корак испред свога 

вредности литературе о којој 

сукоб са Мирославом Крлежом 

шта да каже, као и однос 

је Михиз према њему гајио 

самој личности и делу Марка 

Дуга, од 23. новембра до 07. 

новембар 1981, Михајловић исказује 
да сам критичар импресиониста. И 
критика импресионистичка, а њена 

а често није, онда се критика 
противних сопственој природи врсте.“ 

српске књижевне критике, том 
Михајловићев квалитете као критичара 

импресионисте Михиз је свагда бранио и туђе 
Уз њега је увек деловало мноштво 

ником стајао на путу. После ранијих 
идеолози учитељи енергије, васпитачи 

био крупан и драгоцен допринос 
неистрошену функцију спонтаног 

уме да осети своје време и да изрази 
главне идеје које су у оптицају; он 

сопственог духовног либерализма подиже 
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Ристића, колико у његовом односу

опростио, као и односу према

начин,  оспоравао Михизову

(1971). 

Већ у првим критичким

интересовање за песништво

модерном песништву и тој чари

критичком раду. Михиз је

књижевника који су стидљиво

својим непогрешивим слухом

тада је и остао један обичај да

Огњеновић).504 С обзиром на то

модерниста и реалиста, овај

књижевност не може и не сме

сажима у себи литерарне квалитете

Андрића На Дрини ћуприја,

ни на једну страну.  

Године писања за часопис

најплоднији критичарски период

пише свој последњи текст у

устоличило и прославило Борислава

недеље, па су ти критички прикази

Михајловић се сматрао дневним

                                                
504 Владета Јанковић скреће пажњу на
сасвим ексклузивно занимање, којим
стрпљењем, оштрим оком, добрим укусом
– способношћу подређивања туђој стваралачкој
незахвално и неисплативо, жртва на
делатност у којој Михиз није имао неме
amicitia, Kњижевне новине, 1. фебруар
да је Михиз у томе уживао и помало
Михајловић Михиз: о другима, поводом
1999, стр. 163. 
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његовом односу према Милошу Црњанском, који му

односу према Растку Петровићу. Ристић је једноставно

Михизову вертикалу, коју је Црњански потврдио 

критичким радовима јасно се може запазити посебно

во Бранка Радичевића кога је сматрао 

песништву и тој чари откривања првина неће одолети још дуго

Михиз је посебно ценио новину и индивидуалност

су стидљиво ступали на српску послератну књижевну

непогрешивим слухом за естетско и вредно увео на велика врата

један обичај да се прво Михизу пошаље текст па тек онда

на то да је педесетих година XX века беснела

овај критичар држао се по страни сукоба, 

може и не сме бити у служби ниједне струје и идеологије

литерарне квалитете и једне и друге струје, истичући пример

, Травничка хроника и Госпођица, који се нису

писања за часопис „Недељне информативне новине

критичарски период Борислава Михајловића. Раздобље од

последњи текст у часопису (о Бранку Ћопићу) јесте оно

прославило Борислава Михајловића. Помно се пратила

критички прикази постали читанији од самих дела о

сматрао дневним критичарем и то је имало својих предности

         
скреће пажњу на то да је Михиз годинама био први читач туђих рукописа

занимање којим ваљано уме да се бави само неколицина одабрани
оком добрим укусом,  највишом књижевном писменошћу и – можда

подређивања туђој стваралачкој индивидуалности. Занимање потпуно
неисплативо жртва на олтару личних пријатељстава и интереса националне

није имао, неме, нити ће имати премца.“ (Видети Владета Јанковић
фебруар 1991. Михајло Пантић се слаже са овом констатацијом

уживао и помало градио и потврђивао мит о себи (Видети Михајло
другима поводом себе, у књизи Александријски синдром 3, Матица

Михајловића Михиза  

му Михиз никад није 

је једноставно, на посредан 

потврдио Романом о Лондону 

запазити посебно Михајловићево 

сматрао првином у српском 

одолети још дуго у свом плодном 

индивидуалност код младих 

послератну књижевну сцену. Многе је 

велика врата у књижевност, од 

текст па тек онда издавачу (Вида 

века беснела полемика између 

 зналачки тврдећи да 

струје и идеологије већ треба да 

истичући пример романа Иве 

који се нису могли сврстати 

новине“ био је и остао 

Раздобље од 1951. до 1956. када 

Ћопићу јесте оно које је развило, 

се пратила његова реч сваке 

самих дела о којима су писани. 

имало својих предности и мана. 

туђих рукописа. „То је једно 
неколицина одабраних, а обдарених 

можда пре свега осталог 
Занимање потпуно алтруистичко, 

интереса националне књижевности, 
Владета Јанковић, Михизово De 
овом констатацијом, али додаје и 

Видети Михајло Пантић, Борислав 
Матица српска, Нови Сад, 
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Предности су се огледале у томе

књижевну сцену те је могао

приповетке, романе, есејистику

број судова који су издржали

суђења и слућења (Миливој Сребро

су Михиза понели, најчешће својом

литерарне квалитате. Са друге

близак однос са својом публиком

па ми сада, из ове перспективе

књигу о Црњанском (Миливој

Борислава Пекића, Иве Андрића

суд Михизу, онда би то био

личност и дело познавао као нико

заиста су неправедни судови који

незнатно. 

Књижевна критика, есејистика

себе, додуше још увек неправедно

имао дубоку укорењеност у традицији

историјом националне књижевности

дамара на књижевном хоризонту

Српски песници између два рата

пуном сјају. Имао је Михиз и

свог књижевног путовања, није

Борислав Пекић, Драгослав Михаиловић

и Иво Андрић, који је сам тврдио

о Михизу), а то је сама срж савремене

радом припада и сам. Када је престао

који су сматрали да Михајловићево

то, свакако, није било тачно Михиз
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огледале у томе што је помно пратио издаваштво и све

те је могао да искаже суд, окује у звезде или набије

романе есејистику и критику поратне Југославије. У раду смо

су издржали проверу времена и доказали да је Михајловић

Миливој Сребро) која се ретко среће, али је било и оних

најчешће својом атмосфером, а при томе, заиста,

Са друге стране, такав брз темпо читања и писања

својом публиком је, вероватно, удаљио Михајловића од

перспективе, можемо да кажемо да нам је Михајловић

Црњанском Миливој Ненин), али то исто можемо да кажемо

Иве Андрића, Добрице Ћосића. Ако морамо да кажемо

би то био баш тај, могао је много више да пише

познавао као нико пре и после њега. То би била права драгоценост

неправедни судови који тврде да је стваралаштво Борислава

критика, есејистика и драма само су део једне велике

увек неправедно расуту, оставио Борислав Михајловић

укорењеност у традицији сопственог народа, сталну и темељну

националне књижевности коју је видео и вредновао као темељ

књижевном хоризонту. Један од доказа за то било је састављање

између два рата, где је Михајловић успео да прикаже

је Михиз и писце своје предилекције чији рад није напуштао

путовања, није то крио, а били су то Бранко Радичевић

Драгослав Михаиловић, Добрица Ћосић, Данило Киш

који је сам тврдио да Михиз боље познаје његову Проклету

сама срж савремене српске књижевности, којој својим

Када је престао да пише за „Нин“, огласили су се

ловићево врело пресушило и да он нема више

било тачно. Михиз се у књижевној критици јављао увек

Михајловића Михиза  

издаваштво и све што је ступало на 

набије на колац, песме, 

Југославије У раду смо видели велики 

да је Михајловић имао моћ 

је било и оних текстова који 

заиста, нису, имали високе 

читања и писања, односно тако 

ајловића од студиознијег рада 

нам је Михајловић остао дужан 

да кажемо и за књигу о делу 

ажемо наш најоштрији 

више да пише о људима чију је 

била права драгоценост. Ипак, 

а Михајловића мало и 

једне велике целине коју је иза 

Борислав Михајловић, човек који је 

и темељну заокупљеност 

вредновао као темељ сваког новог 

састављање антологије 

да прикаже своју вертикалу у 

чији рад није напуштао до краја 

Бранко Радичевић, Бранко Ћопић, 

Данило Киш, Милош Црњански 

Проклету авлију (Други - 

којој својим дугогодишњим 

огласили су се многи критичари 

он нема више шта да каже, али 

критици јављао увек када је требало, 
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непогрешиво и јасно пратећи

оштрореког критичара, много

Михајловић пише негативно о

Тражим помиловање или текст

необориви доказ да је остао будан

неколико наврата изразио жаљење

писаца (Драгослав Михаиловић

није остало посве тачно до краја

Након преласка у Нови

сав свој критички жар и истинско

онда уследиле и његове четири

једној књизи под називом Издајице

свака драма бави мотивом

Михајловић, такође, у драмама

исказује велику дозу самокритичности

парадоксу и егзистенцијализму

Круна књижевног рада

мемоарска проза објављена у

интригантног наслова Аутобиографија

чаробан начин, духовито и проницљиво

ситуације, историју и самога

приповедна ремек–дела. Ово дело

развој Борислава Михајловића

сматрају сведочанством епохе

Књижевно дело Борислава

необјављено, али постоји и намера

Михизова чудновата

иновативног књижевног ра

критичар који остаје при својим
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јасно пратећи развој српске савремене литературе. Иак

критичара много је већи број афирмативних критика него

негативно о неком делу. Довољно је да се подсетимо

или текст о Проклетој авлији. Књига Портрети

да је остао будан у критици и да је све помно пратио

изразио жаљење да није стигао да пише о такозваној

Михаиловић, Меша Селимовић, Добрица Ћосић, Данило

тачно до краја, како видимо из Портрета.  

преласка у Нови Сад, Михајловић се окреће другом медијуму

жар и истинско познавање књижевности претаче у драматизације

његове четири оригиналне драме. Михајловић их и објављује

Издајице (1986) што, наравно, није нимало случајан

мотивом издаје у савременом али и универзалном

такође у драмама, пропитује однос историје и мита, однос

самокритичности према сопственом национу, велику

егзистенцијализму.  

књижевног рада овог критичара, есејисте, драматурга и драмског

објављена у последњој деценији пишчевог живота

Аутобиографија – о другима. У овом делу Михајловић

духовито и проницљиво развејава патину времена и приказује

историју и самога себе кроз низове анегдота, које су

Ово дело је у себи сабрало не само књижевно искуство

Михајловића, него и многих његових савременика

сведочанством епохе. 

дело Борислава Михајловића, већ смо рекли, стоји

постоји и намера Српске читаонице из Ирига да се та неправда

чудновата дисперзија је диван пример озбиљног

књижевног рада у временима кад је најтеже било бити писац

остаје при својим ставовима упркос свему. Трајала

Михајловића Михиза  

ратуре. Иако га је био глас 

критика него оних у којима 

се подсетимо текста о збирци 

Портрети је Михизов 

помно пратио, иако је и сам у 

такозваној средњој генерацији 

Добрица Ћосић, Данило Киш), а то 

другом медијуму уметности и 

претаче у драматизације да би 

Михајловић их и објављује за живота у 

није нимало случајан назив јер се 

и универзалном контексту. 

однос историје и епа, и 

велику склоност према 

и драмског писца јесте 

пишчевог живота у двема књигама 

овом делу Михајловић на један 

времена и приказује личности, 

анегдота које су прерасле у права 

књижевно искуство литерарни 

савременика. Ово дело многи 

рекли стоји и даље расуто и 

Ирига да се та неправда исправи.  

пример озбиљног, талентованог, 

било бити писац, а још теже 

свему Трајала је и претрајала 
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књижевна реч овог ствараоца

које су настајале о српским писцим

сенке Михизовог суда. Циљ

књижевни суд био озбиљан и тачан
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овог ствараоца и ми данас лепо можемо да пратимо развој

српским писцима друге половине XX века, ретко

суда Циљ и намера ове дисертације била је да

озбиљан и тачан. 

Михајловића Михиза  

пратимо развој многих студија 

века ретко је која остала без 

да покажу да је тај 
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Прилог 1 - Индекс имена

 

Андрејевић, Милета 16 
Андрић, Иво 7,11,23,31,66,88,91,110,111,112,
113,114,115,116,117,118,131,153,154,157,187,
188,191,192,196,199,216,217,218
Аћин, Зденка 202,216 
 
Бандић, Милош 78,85,86,107,108,110,186,188
Бећковић, Матија 159,177,178,179,180,186
Бјелински, Висарион Григорјевич
Блок, Александар 83 
Богдановић, Милан 18,22,39,90,187,189
Бодлер, Шарл 154 
Божић, Мирко 7,72,73,74,75
Божичковић, Вера 16 
Божовић, Гојко 157,206,208,212
Бојић, Драгомир 88 
Бојић, Милутин 68 
Бошкан, Коса 16 
Бранковић, Григорије 204 
Бретон, Андре 126 
Бркић, Светозар 61 
Булатовић, Влада 177 
Булатовић, Милан 61 
Булатовић, Миодраг 54,125,145,152,153,154,
155,204 
Бухарин, Михаил 123 
 
Васиљев, Душан 186 
Васиљевић, Жарко 78,79,187
Васовић, Небојша 5,201,202
Вегел, Ласло 210,213,214 
Видмар, Јосип 52,85,86,107,108
Винавер, Станислав 4,20,52,53,55,56,59,128,
129,153,185 
Висковић, Велимир 181,182
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Индекс имена 

 7,11,23,31,66,88,91,110,111,112, 
113,114,115,116,117,118,131,153,154,157,187, 
188,191,192,196,199,216,217,218 

78,85,86,107,108,110,186,188 
 159,177,178,179,180,186 

Висарион Григорјевич 54,75,162 

Милан 18,22,39,90,187,189 

 7,72,73,74,75 

157,206,208,212 

 

Миодраг 54,125,145,152,153,154, 

Жарко 78,79,187 
 5,201,202 

 52,85,86,107,108 
Станислав 4,20,52,53,55,56,59,128, 

Велимир 181,182 

Вркљан, Ирена 89 
Вулевић, Јован 108,109,187,189
Вулетић, Витомир 103,122,133,134
Вуловић, Светислав 54
Вулф, Вирџинија 105
Вучковић, Гаврило 83,107,129
Вучковић, Радован 132
Вучо, Александар 63,64,65,66,91,92,130
 
Гавела, Ђуро 38 
Гаврилов, Аурел 185
Гавриловић, Зоран 29,32,54,188,189
Глигоријевић, Мило
Глигорић, Велибор 66,90
Глушчевић, Зоран 28,39,40,48,75,182
Голдстеин, Славко 29
Гордић, Славко 42,52,53,54,55,58,59,94
Грубач, Стефан 191,200,205
Грујић, Бора 16 
Грујичић, Петар 207,208,213
Грчић, Јован Миленко
 
Давичо, Оскар 6,30,65,77,78,107,133
Даничић, Ђура 34,35,44
Данојлић, Милован 159,178
Данојлић, Миловој 69
Дединац, Милан 130,132
Деретић, Јован 5,19,20,215
Десница, Владан 150,151,152
Диздаревић, Зијо 150
Дончевић, Иван 83,84
Дороњски, Стеван 201
Достојевски, Фјодор Михајлович
Драговић, Душан 71

Михајловића Михиза  

108,109,187,189 
Витомир 103,122,133,134 
Светислав 54 

Вирџинија 105 
Гаврило 83,107,129 
Радован 132 

Александар 63,64,65,66,91,92,130 

Аурел 185 
29,32,54,188,189 

Глигоријевић Мило 199 
Велибор 66,90 

Зоран 28,39,40,48,75,182 
Славко 29 

Славко 42,52,53,54,55,58,59,94 
Стефан 191,200,205 

Петар 207,208,213 
Миленко 132,137,138,159 

Оскар 6,30,65,77,78,107,133 
Ђура 34,35,44 
Милован 159,178 
Миловој 69 

Милан 130,132 
Јован 5,19,20,215 
Владан 150,151,152 

Диздаревић Зијо 150 
83,84 

Стеван 201 
Достојевски Фјодор Михајлович 116 

Душан 71 
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Драгосављевић, Адам 38 
Дреновац, Бора 71 
Дучић, Јован 49,65,68,99,156
 
Ђилас, Миодраг 25, 57, 199
Ђоновић,  Јанко 122 
Ђорђевић, Тихомир 45 
Ђукић, Радивоје Лола 58 
Ђурчинов, Милан 110,112 
 
Егерић, Мирослав 5,11,13,31,32,95,102,103,
125,127,201 
Елијар, Пол 124,188 
 
Жданов, Андреј 20 
Живановић, Миливој 70 
Живковић, Василије 38,108,132,133,134,135,
136,142,159 
Живојиновић, Велимир (Massuka) 17,19,79
 
Змај, Јован Јовановић 38,105,132,133,135,
138,140,159 
Зоговић, Радован 18,21,23,25,27,29,57
 
Ивањи, Иван 88 
Игњатовић, Јаков 38,105,132,138,139,159
Исаковић, Антоније 51,163,164
 
Јакобсон, Пер 115,117 
Јакшић, Ђура 17,19,34,38,135
Јаневски, Славко 87,133 
Јанковић, Владета 10,194,200,201,204,217
Јанковић, Мила (Михизова кћерка
Јанковић, Милан 10 
Јелић, Војин 88 
Јеремић, Драган М. 29,130 
Јеремић, Љубица 30,39,53,155
Јерков, Александар 100,160
Јеромонах Крстић (из манастира
Јесењин, Сергеј 12 
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 49,65,68,99,156 

 25, 57, 199 

 

 5,11,13,31,32,95,102,103, 

Василије 38,108,132,133,134,135, 

Велимир (Massuka) 17,19,79 

Јовановић 38,105,132,133,135, 

 18,21,23,25,27,29,57 

 38,105,132,138,139,159 
Антоније 51,163,164 

 17,19,34,38,135 

 10,194,200,201,204,217 
Михизова кћерка) 183 

 
 30,39,53,155 

Александар 100,160 
из манастира Хопово) 46 

Јованов, Светислав 9,207
Јовановић, Александар
Јовановић, Љубинка
Јонеско, Ежен 157 
Јурковић, Маријан 52
 
Калеб, Вјекослав 75,88
Калезић, Василије 25
Караџић, Ана 38 
Караџић, Вук Стефановић
Караџић, Мина 35 
Кафка, Франц 116, 181
Кашанин, Милан 138
Килибарда, Новак 212
Кисић, Чеда 143 
Киш, Данило 6,27,159,176,177,218,219
Клајн, Хуго 213 
Ковачевић, Душан 156,193,194,196,200
Ковачић, Иван Горан
Кољевић, Никола 5,32,56,152,153
Кољевић, Светозар 110,112
Константин Филозоф
Константиновић, Радомир
Костић, Лаза 83,180
Кош, Ерих 110 
Криловић, Бранка 159,188,216
Крклец, Густав 17,19
Крлежа, Мирослав 6,21,22,23,24,25,26,
29,30,31,52,57,58,70,71,91,92,99,125,
126,216 
Куленовић, Скендер
 
Лазаревић, Лаза 165
Лалић, Михаило 6,23,39,40,41,43,48,49,
50,61,69,72,107,133,143,144,145
Ласић, Станко 21,22,23,24,25,26,27,28,
29,30 
Латковић, Видо 85,86,108
Лебински, Славко 204

Михајловића Михиза  

Светислав 9,207 
Александар 98 
Љубинка 16 

Маријан 52 

Вјекослав 75,88 
Василије 25 

Вук Стефановић 33,34,36,41 

Франц 116, 181 
Милан 138 

Новак 212 

Данило 6,27,159,176,177,218,219 

Душан 156,193,194,196,200 
Иван Горан 23 
Никола 5,32,56,152,153 
Светозар 110,112 

Константин Филозоф 157 
Константиновић Радомир 105,127 

Лаза 83,180 

Бранка 159,188,216 
Густав 17,19 
Мирослав 6,21,22,23,24,25,26, 

29,30,31,52,57,58,70,71,91,92,99,125, 

Скендер 18,23 

Лаза 165 
Михаило 6,23,39,40,41,43,48,49, 

50,61,69,72,107,133,143,144,145 
Станко 21,22,23,24,25,26,27,28, 

Видо 85,86,108 
Славко 204 
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Лењин, Владимир Иљич Уљанов
Леовац, Славко 84,105,123,126,132,133,166,
210 
Лесковац, Младен 45,79,134,136,137,142,
188 
Лончар, Мате 26 
Лукић, Велимир 89,206 
Лукић, Света 27,52,59,95,110,111
 
Магарашевић, Георгије 134,136
Мађаревић, Влада 25 
Мајсторовић, Стеван 38,39,128,129
Максимовић, Десанка 5,7,11,17,19,31,48,56,
73,79,119,120,153,180,216 
Малетић, Ђорђе 38 
Малић, Здравко 26 
Ман, Томас 181 
Манојловић, Тодор 186 
Маринковић, Антоније 18 
Маринковић, Мирјана 213 
Маринковић, Ранко 23,84,85,142
Матић, Душан 130,155 
Матош, Антун Густав 75,76,77,159,162,184
Машин, Драга 175 
Метвејевић, Предраг 25 
Мештровић, Иван 62 
Милашиновић, Светлана 59,130,131
Милетић, Аврам 45,46 
Милин, Бошко 8 
Милисавац, Живан 69 
Милићевић, Живко 71 
Милновић, Василије 52 
Милошевић, Никола 27 
Милутиновић, Коста 41,42 
Миљковић, Бранко 7,98 
Мимица, Ватрослав 30 
Миндеровић, Чедомир 61 
Минић, Војислав 143 
Мирковић, Мирослав 109 
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Иљич Уљанов 147 
84,105,123,126,132,133,166, 

 45,79,134,136,137,142, 

 27,52,59,95,110,111 

Георгије 134,136 

Стеван 38,39,128,129 
Десанка 5,7,11,17,19,31,48,56, 

 
 

Ранко 23,84,85,142 

Густав 75,76,77,159,162,184 

Светлана 59,130,131 

 

Митровић, Митра 133
Михаиловић, Бата 16
Михаиловић, Драгослав
174,192,196,218,219
Михајловић, Вукица
Михајловић, Гојко 192, 193
Мишић, Зоран 30,31,32,52,53,58,59,79,85,
95,103,128,130,184,185,187,188
Младеновић, Танасије
 
Настасијевић, Момчило
Недић, Љубомир 54
Недић, Милан 207 
Ненадовић, Љубомир
Ненин, Миливој 113,170,218
 
Обрадовић, Доситеј 33
Обреновић, Александар
Огњеновић, Вида 5,8,53,133,207
Ољача, Младен 88,133
Омчикус, Петар 16 
Орфелин, Захарије 33
Остојић, Карло  81,105,107,128
 
Павић, Милорад 157
Павлетић, Влатко 105,106
Павловић, Миодраг 5,10,24,51,56,59,69,
94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,107,
109,128,186,215 
Павлодољска, Вера 179
Палавестра, Предраг
59,65,66,88,90,122,130,131,153,154,160,
182,186,187,216 
Пантић, Михајло 7,32,50,94,95,104,161,
162,200,201,204,205,216,217,218
Парун, Весна 30 
Пашић, Никола 204 
Пашић, Феликс 7,208,209
Пекић, Борислав 7,159,180,181,182,183,
192,215 
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Митра 133 
Михаиловић Бата 16 
Михаиловић Драгослав 153,159,172,173, 
174,192,196,218,219 

Вукица 192, 193 
Михајловић Гојко 192, 193 

Зоран 30,31,32,52,53,58,59,79,85, 
95,103,128,130,184,185,187,188 
Младеновић Танасије 78 

Настасијевић Момчило 29,56,98,168,169 
Љубомир 54 

Љубомир 35 
Миливој 113,170,218 

Доситеј 33 
Александар краљ 175 
Вида 5,8,53,133,207 

Младен 88,133 
 

Захарије 33 
Карло  81,105,107,128 

Милорад 157 
Влатко 105,106 
Миодраг 5,10,24,51,56,59,69, 

94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,107, 

Павлодољска Вера 179 
Палавестра Предраг 4,24,25,31,32,49,52, 
59,65,66,88,90,122,130,131,153,154,160, 

Михајло 7,32,50,94,95,104,161, 
162,200,201,204,205,216,217,218 

 
Феликс 7,208,209 

Борислав 7,159,180,181,182,183, 
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Перовић, Латинка 8,213 
Перовић, Предраг 187,189 
Петковић Гордић, Владислава
Петковић Дис, Владислав 7,82,83,98,133
Петрарка, Франческо 135 
Петровић Његош, Петар 33,61,62,114,180,
184 
Петровић, Бошко 137 
Петровић, Вељко 65,66,67,68,69,120,204,
216 
Петровић, Растко 20,62,79,97,98,99,124,
129,130,175,185,216 
Пикасо, Пабло 28 
Пиштимаљ, Стева 198 
Плаовић, Раша 70 
Попа, Васко 5,7,10,24,51,56,59,94,95,97,
98,99,100,101,102,103,109,128,184,186,215
Поповић Бјелица, Љубица 205
Поповић, Александар 156,157
Поповић, Богдан 53,127,128,156,185,215
Поповић, Јован 21,25,57,187
Поповић, Милош 38 
Поповић, Миодраг Мића 12,16,38,41,43,44
Поповић, Радован 10,16,91 
Поповић, Тања 24,190 
Превер, Жак 79 
Предић, Светислав 61 
Протић, Миодраг 143 
Пруст, Марсел 123 
Пушкин, Александар Сергејевич
 
Раденковић, Ђорђе 40 
Радичевић, Бранко (Алексеј Радичевић
17,19,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,49,
51,67,83,105,132,133,134,135,137,140,159,
180,216,218 
Радичевић, Бранко В. 80,81
Радишић, Вукашин 38 
Радовић, Душан 177 
Радонић, Јован 204 
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Владислава 8,210,211 

7,82,83,98,133 

Петар 33,61,62,114,180, 

 65,66,67,68,69,120,204, 

 20,62,79,97,98,99,124, 

 5,7,10,24,51,56,59,94,95,97, 
98,99,100,101,102,103,109,128,184,186,215 

Љубица 205 
Александар 156,157 

 53,127,128,156,185,215 
 21,25,57,187 

Миодраг Мића 12,16,38,41,43,44 
 

Александар Сергејевич 38 

Бранко Алексеј Радичевић) 13, 
17,19,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,49, 
51,67,83,105,132,133,134,135,137,140,159, 

Бранко В. 80,81 

Радоњић, Мирослав 208,209,210
Радуловић, Милан 55
Раичковић, Стеван 51,159
Ракић, Милан 49,65,68,71,99
Растовић, Милош 88
Ратковић, Ристо 187
Рачанин, Кипријан 33
Ређеп, Драшко 32,123,127,141,142,143
Ристић, Марко 5,7,11,20,21,22,23,24,29,30,
53,59,90,105,106,108,122,123,124,125,126
127,128,129,130,154,187,216,217
Ристић, Миливоје 62
Рогулићева, Олга 198
Русо, Жан Жак 198 
 
Савић Ребац, Аница 43
Савковић, Милош 72
Свети Августин 198
Сезан, Пол 27 
Секулић, Исидора 62,71,122,128,216
Секулић, Оливера 115
Селенић, Слободан 
213,214 
Селимовић, Мехмед Меша
192,196,219 
Сељачки Мирковић, Милица
Сент-Бев, Шарл-Огистен
Сијарић, Ћамил 7,73,87,88,155
Симић, Новак 88 
Симовић, Љубомир 206
Скерлић, Јован 53,54,67,68,69,72,75,76,
128,162,204,215,216
Сребро, Миловој 162,218
Срећковић, Милутин
Стаљин, Јосиф Висарионович
195 
Станковић, Борисав 154,165
Старац Милија 180 
Старобински, Жан 198,201,202,203
Стипетић, Зорица 25

Михајловића Михиза  

Мирослав 208,209,210 
Милан 55 
Стеван 51,159 

Милан 49,65,68,71,99 
Милош 88 
Ристо 187 

Кипријан 33 
Драшко 32,123,127,141,142,143 

Марко 5,7,11,20,21,22,23,24,29,30, 
53,59,90,105,106,108,122,123,124,125,126, 
127,128,129,130,154,187,216,217 

Миливоје 62 
Рогулићева Олга 198 

 

Ребац Аница 43 
Милош 72 

Августин 198 

Исидора 62,71,122,128,216 
Оливера 115 
Слободан 8,30,167,168,206,208, 

Мехмед Меша 159,169,170, 

Мирковић, Милица 55 
Огистен 54,75,105,162 

Ћамил 7,73,87,88,155 

Љубомир 206 
Јован 53,54,67,68,69,72,75,76,82, 

128,162,204,215,216 
Миловој 162,218 

Милутин 161 
Јосиф Висарионович 13,22,29, 

Борисав 154,165 
 

Старобински Жан 198,201,202,203 
Зорица 25 
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Стојковић, Живорад Жика 12,58
Стратимировић, Стефан (митрополит
35 
 
Тартаља, Гвидо 17,19,72 
Таутовић, Радојица 188 
Тимоченко, Николај 57,58 
Тито, Јосип Броз 13,21,25,26,30,126,195,
200 
Тодоровић, Гордана 89 
Толстој, Лав Николајевич 166
Тополовачки, Милан 8 
Трлајић, Григорије 38 
 
Ћирилов, Јован 5,9,153,160,208,214
Ћопић. Бранко 58,75,89,145,146,147,148,
149,150,217,218 
Ћосић, Бора 159,171,172 
Ћосић, Добрица 3,4,10,12,30,53,58,75,95,
133,153,165,166,167,218,219
Ћурчин, Милан 65 
 
Угринов, Павле (Васа Поповић
Ујевић, Тин 29 
 
Финци, Ели 8,18,31,52,58,90,95,208,213
Фрај, Нортроп 54,159,198,199,200
Фројд, Сигимунд 198 
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Живорад Жика 12,58 
Стефан (митрополит) 34, 

 
 13,21,25,26,30,126,195, 

Николајевич 166 

 5,9,153,160,208,214 
 58,75,89,145,146,147,148, 

 3,4,10,12,30,53,58,75,95, 
133,153,165,166,167,218,219 

Васа Поповић) 141 

 8,18,31,52,58,90,95,208,213 
 54,159,198,199,200 

Хазалит, Хенри 54 
Хаџић, Милан 137 
Хесе, Херман 181 
Хјуз, Ленгстон 61 
Хомер 166 
Христић, Јован 89,159,160,206
 
Цесарић, Добриша 89
Црнчевић, Брана 159,177
Црњански, Милош 17,19,31,32,38,78,91,
99,123,124,129,130,132,166,170,174,175,
176,186,188,216,218
 
Черкез, Владимир 87
Чехов, Антун Павлович
Чиплић, Богдан 89,107
 
Џаџић, Петар 13,31,32,58,95,123,130,131,
155 
 
Шегедин, Петар 23,88
Шекспир, Виљем 198
Шинко, Ервин 88,133
Шолохов, Михаил 87
Шоп, Љиљана 201 
Шукало, Младен 110,115

Михајловића Михиза  

Јован 89,159,160,206 

Добриша 89 
Брана 159,177 
Милош 17,19,31,32,38,78,91, 

99,123,124,129,130,132,166,170,174,175, 
176,186,188,216,218 

Владимир 87 
Антун Павлович 112 

Богдан 89,107 

Петар 13,31,32,58,95,123,130,131, 

Петар 23,88 
Виљем 198 

Ервин 88,133 
Михаил 87 

Младен 110,115 
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 Прилог 2 – Литература
  

Примарна литература: 

• Михајловић, Борислав

• Михајловић, Борислав

• Михајловић, Борислав
Београд, 1956. 

• Михајловић, Борислав

• Михајловић, Борислав

• Михајловић, Борислав

• Михајловић, Борислав

• Михајловић, Борислав

• Михајловић, Борислав

• Михајловић, Борислав

• Михајловић, Борислав
2003. 

• У изради дисертације

часописима од педесе

доступни аутору. 

Часописи који су коришћени

„Политика“, „ Књижевне новине

књижевника Југославије“, „ Новине

„Видици“, „ Ветрењача“, „ Омладинска

дани“, „ Израз“, „ Трибуна“, „ Савременик

„Дуга“, „ Дечје новине“, „ Политика

„Време“, „ Развитак“, „ Свеске

Aureus“, „Побједа“, „ Реч“, „ Књижевна

„Овдје“, „ Ослобођење“, „ Позориште
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Литература 

Михајловић Борислав: „Песме“, приватно издање, Београд, 1947.

Михајловић Борислав: „ Огледи“, Ново поколење, Београд, 1951.

Михајловић Борислав: „Српски писци између два рата“, Антологија

Михајловић Борислав: „Командант Сајлер“ – рукопис драме

Борислав: „Бановић Страхиња“, Просвета, Београд

Михајловић Борислав: „Од истог читаоца“, Нолит, Београд

Михајловић Борислав: „ Издајице“, БИГЗ, Београд, 1986. 

Михајловић Борислав: „ Књижевни разговори“, СКЗ, Београд

Михајловић Борислав: „Казивања и указивања“, БИГЗ, Београд

Михајловић Борислав: „ Портрети“, Нолит, Београд, 1988. 

Михајловић Борислав: „ Аутобиографија – од другима“ 1,

изради дисертације користиће се сви расути есеји и крит

часописима од педесетих година XX века па до пишчеве смрти

доступни аутору.  

коришћени: „Нин“, Нова мисао“, „ Моја кућа

Књижевне новине“, „ Летопис Матице српске“, „

Југославије“, „ Новине младих“, „ Поља“, „ Новосадски дневник

Ветрењача Омладинска ријеч“, „ Мозаик“, „ Трибина“, „ Наша

Трибуна“, „ Савременик“, „ Венац“, „ Књижевност“, „ Књижевна

новине“, „ Политика експрес“,“Вечерње новине“, „

Развитак Свеске“, „ Борба“, „ Дело“, „ Браничево“, „ Живот

Реч“, „ Књижевна историја“, „ Багдала“, „ Сусрети

Ослобођење“, „ Позориште“, „ Млада култура“ , „Одјек

Михајловића Михиза  

Београд, 1947. 

Београд, 1951. 

два рата“, Антологија, Нолит, 

рукопис драме 

Београд, 1963. 

Београд, 1956. 

СКЗ Београд, 1971. 

Београд, 1994. 

 

1, 2, Solaris, Нови Сад, 

есеји и критички прикази у 

пишчеве смрти (1997) који буду 

Моја кућа“, „ Српски сион“, 

српске“, „ Алманах Савеза 

Новосадски дневник“, „ Дневник“, 

Трибина“, „ Наша сцена“, „ Наши 

Књижевност“, „ Књижевна критика“, 

новине“, „ Књижевна реч“, 

Браничево Живот“, „ Лудус“, „Mons 

Сусрети“, „ Луча“, „ Траг“, 

Одјек“, „ Република“, 
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„Младост“, „ Блиц“, „ Дневни телеграф

„Омладинске новине“. 

Радови објављени у часописима

• Михајловић, Борислав

„Амулети“, приредили

(2. дец. 1951), стр. 9. 

•  Михајловић, Борислав

смрти Петра Петровића

• Михајловић, Борислав

„Вештина писања“,  у Нину

• Михајловић, Борислав

текстова Исидоре Секулић

септ. 1951), стр. 9.  

• Михајловић, Борислав

„Нину“,  год. 1, бр. 33 (19. 

• Михајловић, Борислав

год. 1, бр. 32 (12. авг. 1951), 

• Михајловић, Борислав

„Нину“, год. 1, бр. 50 (16. 

•  Михајловић, Борислав

1, бр. 43 (28. окт. 1951), 

• Михајловић, Борислав

год. 1, бр. 34 (26. авг. 1951), 

• Михајловић, Борислав

Матоша, Београд, у „Нину

•  Михајловић, Борислав

„Књижевним новинама
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Дневни телеграф“, „ Мисао“, „ Младост“, „ Литература

у часописима: 

Борислав: „Амулети - пјесме примитивних народа

приредили Звонимир Голоб и Звонимир Бајсић, у „Нину

стр. 9.  

лав: „Велики усамљеник Његош“, поводом

Петра Петровића Његоша, „Нин“, год. 1, бр. 35 (2. септ. 1951), 

Борислав: „Вештина неписања“, приказ књиге Светислава

у „Нину“,  год. 1, бр. 30 (29. јул 1951), стр. 9. 

Борислав: „Једна енглеска изрека и Исидора Секулић

Исидоре Секулић у часопису „Књижевност“,  у  „Нину

Борислав: приказ књиге „Такви су бели људи“

год бр. 33 (19. авг. 1951), стр. 9. 

Борислав: „Ластиним трагом“ М. Булатовића, приказ

авг. 1951), стр. 8.  

Борислав: „Мастодонти“, поема Александра Вуча, 

бр. 50 (16. дец. 1951), стр. 9.  

Михајловић Борислав: приказ књиге „Проза“ Миливоја Ристића

1951), стр. 7.  

Борислав: приказ књиге „Орден“ Чедомира Миндеровића

авг. 1951), стр. 9.  

Борислав: приказ књиге „Есеји и фељтони о српским

Београд у „Нину“, год. 2, бр. 95 (26. окт. 1952), стр. 9. 

Михајловић Борислав: приказ књиге „Бурно пролеће“ Богдана Чиплића

Књижевним новинама“ , год. 5, бр. 48 (19. jан. 1952), стр. 5, 8. 

Михајловића Михиза  

Литература“, „ Омладина“, 

примитивних народа“, приказ књиге: 

„Нину“,  год. 1, бр. 48 

поводом стогодишњице 

септ. 1951), стр. 9.  

приказ књиге Светислава Предића:  

стр. 9.  

Исидора Секулић“, поводом 

у Нину“,  год. 1, бр. 37 (16. 

бели људи“  Ленгстона Хјуза, у 

приказ књиге у „Нину“, 

Александра Вуча, приказ књиге, у 

Миливоја Ристића,  у  „Нину“, год. 

Чедомира Миндеровића,  у „Нину“, 

фељтони о српским писцима“ А.Г. 

стр. 9.  

Богдана Чиплића, у 

стр. 5, 8.  
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• Михајловић, Борислав

Поповић, у „Књижевним

• Михајловић, Борислав

Мића Поповић, у „Књижевним

•  Михајловић, Борислав

Поповић, у „Књижевним

• Михајловић, Борислав

српске“ год. 128, књ. 369, 

•  Михајловић, Борислав

у „Нину“, год. 2, бр. 54 (13. 

• Михајловић, Борислав

приказ предговора Исидо

1952, у „Нину“, год. 2, б

• Михајловић, Борислав

год. 2, бр. 93 (12. окт. 1952), 

•  Михајловић, Борислав

„Књижевним новинама

• Михајловић, Борислав

„Књижевним новинама

• Михајловић, Борислав

Михаила Лалића, у „Нину

• Михајловић, Борислав

Владимира Черкеза, у Књижевним

• Михајловић, Борислав

књиге „Анапурна“ Морис

• Михајловић, Борислав

(1911-1945)“, у „Нину

• Михајловић, Борислав

уметностима“ Сретен
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Борислав: „Бранко Радичевић“, први део „Дечак“, цртежи

Књижевним новинама“, год. 5, бр. 54 (12. aприл 1952), 

Борислав: „Бранко Радичевић“, други део „Очи растанка

Поповић у Књижевним новинама“, год. 5, бр. 5 (27. aприл

Михајловић Борислав: „Бранко Радичевић“, трећи део „Темишвар

Књижевним новинама“, год. 5, бр. 56, (11. мај 1952), 

Борислав: „Васа Живковић: (1819-1891)“, у „Летопис

књ. 369, св. 4 (април 1952), стр. 272-282.  

Михајловић Борислав: приказ књиге „Стихови“ Вељка Петровића

р. 54 (13. јан. 1952), стр. 9.  

Борислав: „Више предузећу `Нопок` него Исидори Секулић

предговора Исидоре Секулић у књизи: Милан Ракић „Песме

од. 2, бр. 60 (24. феб. 1952), стр. 9.  

Борислав: приказ књиге „Песме“ Гвида Тартаље, Београд

окт. 1952), стр. 9.  

Михајловић Борислав: приказ књиге „Дивље јато“ Богдана Чиплића

Књижевним новинама“, год. 5, бр. 64 (31. авг. 1952), стр. 3.  

Борислав: приказ књиге „Књига препјева“ Добрише

Књижевним новинама“, год. 5, бр. 50 (16. феб. 1952), стр. 7.   

Борислав: „Зашто жуч?“, поводом приказа књиге „Први

Лалића у „Нину“, год. 2, бр. 72 (18. мај 1952), стр. 9. 

Борислав: „Један песник – хориста“, приказ књиге Руже

у „Књижевним новинама, год. 5, бр. 51 (1. март

Борислав: „Једна књига људске храбрости и другарства

Мориса Херцога, у „Нину“, год. 2, бр. 80 (13. јул

Борислав: „Једна тужна историја у нашем сликарству

у Нину“, год. 2, бр. 56 (27. јан. 1952), стр. 9.  

Борислав: „Књига једног вајара“, приказ књиге „О уметности

Сретена Стојановића, у „Нину“, год. 2, бр. 85 (17. авг

Михајловића Михиза  

Дечак“, цртежи Мића 

прил 1952), стр. 7.  

део Очи растанка“, цртежи 

прил 1952), стр. 10.  

о Темишвар“, цртежи Мића 

мај 1952), стр. 7.  

Летопису Матице 

Вељка Петровића, Београд, 1951, 

и Секулић“, 

Песме“, Београд, 

Тартаље, Београд, у „Нину“, 

Богдана Чиплића, у 

препјева Добрише Цесарића,  у 

 

приказа књиге „Први снијег“ 

стр. 9.  

приказ књиге „Руже у олуји“ 

. 51 (1. март 1952), стр. 6, 8.   

гарства“, приказ 

бр. 80 (13. јул 1952), стр. 9.  

нашем сликарству Душан Влајић 

„О уметности и 

бр. 85 (17. авг. 1952), стр. 9.  
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• Михајловић, Борислав

(11. мај 1952), стр. 8. 

• Михајловић, Борислав

(25. мај 1952), стр. 8. 

• Михајловић, Борислав

(8. јун 1952), стр. 8.  

• Михајловић, Борислав

искључивости“, у „Нину

• Михајловић, Борислав

„Краљ Лир“ Вилијам

Југословенског драмског

1952), стр. 7.  

• Михајловић, Борислав

„Господа Глембајеви“

извођењу Народног позоришта

стр. 7.  

• Михајловић, Борислав

јануар и фебруар 1952. године

1952), стр. 7.  

• Михајловић, Борислав

год. 2, бр. 97 (9. нов. 1

• Михајловић, Борислав

2, бр. 90 (21. септ. 1952), 

• Михајловић, Борислав

бр. 100 (30. нов. 1952), стр

• Михајловић, Борислав

„Књижевним новинама

• Михајловић, Борислав

„Нину“, год. 2, бр. 88 (7. 
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Борислав: „Књижевни разговори“, први део, у „Нину

стр. 8.  

Борислав: „Књижевни разговори“, други део, у „Нину

стр. 8.  

Борислав: „Књижевни разговори“, трећи део, у „Нину

 

Борислав: „Књижевни разговори“, четврти део, „Наше

ључивости у Нину“, год. 2, бр. 84 (10. авг. 1952), стр. 8.  

Борислав: „Краљ Лир Миливоја Живановића“, приказ

Вилијама Шекспира, у режији Мате Милошевића и у

Југословенског драмског позоришта из Београда, у „Нину“, год

Борислав: „Леоне Глембај Раше Плаовића“, поводом

Глембајеви“  Мирослава Крлеже, у режији Радомира Плаовића

Народног позоришта из Београда, у „Нину“, год. 2, бр

Борислав: приказ часописа „Летопис Матице српске

1952. године),  у „Књижевним новинама“, год

Борислав: приказ књиге „Простор – време“ Марка Ристића

нов. 1952), стр. 9.  

Борислав: приказ књиге „Огледи“ Милоша Савковић

септ. 1952), стр. 9.  

Борислав: приказ књиге „Курлани“ Мирка Божић

952), стр. 11.  

Борислав: приказ књиге „На својој постојбини“ Младена

Књижевним новинама“, год. 5, бр. 49 (2. феб. 1952), стр. 3.  

Борислав: приказ књиге „Од Ријеке до Хамбурга“ Мирка

р. 88 (7. септ. 1952), стр. 9.  

Михајловића Михиза  

део у Нину“, год. 2, бр. 71 

део у „Нину“, год. 2, бр. 73 

део у „Нину“, год. 2, бр. 75 

Наше 

 

Живановића приказ представе 

Милошевића и у извођењу 

од. 2, бр. 67 (13. април 

Плаовића поводом представе 

Радомира Плаовића и у 

бр. 77 (22. јун 1952), 

Матице српске“, (свеске за 

новинама год. 5, бр. 50 (16. феб. 

време Марка Ристића, у „Нину“, 

Савковића,  у „Нину“, год. 

а, у „Нину“, год. 2, 

постојбини“ Младена Лесковца, у 

“ Мирка Вујачића,  у 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

• Михајловић, Борислав

год. 2, бр. 62 (9. март 1952), 

• Михајловић, Борислав

чланака“, приказ књиге

„Нину“,  год. 2, бр. 67 (13. 

• Михајловић, Борислав

(14. септ. 1952), стр. 8. 

•  Михајловић, Борислав

анкету о монументалној

Јовановићу Змају, у „Нину

• Михајловић, Борислав

„Нова мисао“, год. 1, бр

• Михајловић, Борислав

бр. 131 (5. јул 1953), стр

• Михајловић, Борислав

лудо племе“, у „Нину

• Михајловић, Борислав

год. 3, бр. 133 (19. јул

•  Михајловић, Борислав

„Нину“, год. 3, бр. 134 [

•  Михајловић, Борислав

год. 3, бр. 136 (9. авг. 1953), 

•  Михајловић, Борислав

бр. 138 (23. авг. 1953), стр

• Михајловић, Борислав

бр. 139 (30. авг. 1953), стр

• Михајловић, Борислав

прошлог српског живота

1953), стр. 8.  
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Борислав: приказ књиге „87 песама“ Миодрага Павловића

март 1952), стр. 9.  

Борислав: „Чланак и мало памфлета: о једној књизи

приказ књиге“Књижевна политика“ Марка Ристића, Београд

. 67 (13. април 1952), стр. 9.   

Борислав: „Шездесет година Иве Андрића“, у „Нину

стр. 8.  

Михајловић Борислав: „Да поломимо отпоре конвенционалности

монументалној скулптури, поводом конкурса за израду споменика

у „Нину“, год. 3, бр. 148 (1. нов. 1953), стр. 9.  

Борислав:  приказ књиге „Зло прољеће“ Михаила Лалића

год. 1, бр. 12 (дец. 1953), стр. 964-971.   

Борислав: „Једна сезона у Паризу“, [Део] 1, „Теме

јул 1953), стр. 8-9.  

Борислав: „Једна сезона у Паризу“, [Део] 2, „Егзистенцијалистичко

у Нину“, год. 3, бр. 132 (12. јул 1953), стр. 7.  

Борислав: „Једна сезона у Паризу“, [Део] 3, „Мали жанр

јул 1953), стр. 7.  

Михајловић Борислав: „Једна сезона у Паризу“, [Део] 4, „Две стран

бр. 134 [тј. 135] (2. авг. 1953), стр. 7.  

Михајловић Борислав: „Једна сезона у Паризу“,  [Део] 5, „Путовати

авг. 1953), стр. 7.  

Михајловић Борислав: „Једна сезона у Паризу“, [Део] 6, „Људи

авг. 1953), стр. 8-9.  

Борислав: „Једна сезона у Паризу“, [Део] 7, „Људи

авг. 1953), стр. 8-9.  

Борислав: „Мемоари Јаше Игњатовића“, приказ књиге

српског живота“ Јакова Игњатовића, у „Нину“, год. 3, бр

Михајловића Михиза  

Миодрага Павловића, у „Нину“, 

једној књизи памфлета и 

Ристића, Београд, 1952, у 

Андрића у Нину“, год. 2, бр. 89 

оналности“, позив на 

конкурса за израду споменика Јовану 

стр. 9.   

Михаила Лалића, у часопису 

Теме“, у „Нину“, год. 3, 

Егзистенцијалистичко 

Мали жанр“, у „Нину“, 

Две стране палете“, у 

Путовати!“ , у „Нину“, 

Људи“, у „Нину“, год. 3, 

Људи“, у „Нину“, год. 3, 

приказ књиге „Рапсодије из 

од. 3, бр. 144 (4. окт. 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

• Михајловић, Борислав

133 (19. јул 1953), стр

• Михајловић, Борислав

„Нину“, год. 3, бр. 152 (29. 

• Михајловић, Борислав

часопису „Нова мисао

• Михајловић, Борислав

лирике“, у „Нину“, год

• Михајловић, Борислав

бр. 176 (16. мај 1954), стр

• Михајловић, Борислав

часопису „Нова мисао

• Михајловић, Борислав

„Нину“, год. 4, бр. 166 (7. 

• Михајловић, Борислав

Латковића, у „Нину“, г

• Михајловић, Борислав

Радослава Ротковића,  у

• Михајловић, Борислав

4, бр. 201 (8. нов. 1954), 

• Михајловић, Борислав

приповетке“ Иве Андрић

• Михајловић Борислав приказ

4, бр. 164 (21. феб. 1954), 

• Михајловић, Борислав

4, бр. 161 (31. јан. 1954), 

• Михајловић, Борислав

(24. окт. 1954), стр. 9. 
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Борислав: приказ књиге „Новеле“ Мирка Божића, у

стр. 9.  

Борислав: „Одроњени брегови: осврт на нашу књижевност

. 152 (29. нов. 1953), стр. 9.   

Борислав: приказ књиге „Ратно путовање“ Митре Митровић

Нова мисао“, гoд. 1, бр. 10 (oкт. 1953), стр. 646-658. 

Борислав: „Угаони камен“, одломак из есеја „Један век

од. 3, бр. 130 (28. јун 1953), стр. 8.  

Борислав: приказ књиге „Распуст“ Александра Вуча

мај 1954), стр. 7.  

Борислав: приказ књиге „Велика деца“ Антонија Исаковића

Нова мисао“, год. 2, бр. 1 (jaн. 1954), стр. 113-115.  

Борислав: приказ књиге „Анђели лијепо пјевају“ Војина

р. 166 (7. март 1954), стр. 9.  

Борислав: приказ књиге „Чланци из књижевности

у Нину“, год. 4, бр. 171 (11. април 1954), стр. 9.   

Борислав: приказ књига „Њих троје“ Душана Баранин

Ротковића,  у „Нину“, год. 4, бр. 181 (20. јун 1954), стр

Борислав: приказ књиге „Оптимисти“, Ервина Шинка

нов. 1954), стр. 9.  

Борислав: „За једног `новог` Андрића“, приказ књиге

Андрића, у „Нину“, год. 4, бр. 191 (29. авг. 1954), 

Борислав: приказ књиге „Реч и време“ Зорана Мишић

феб. 1954), стр. 9.   

Борислав: приказ књиге „Пред зору“  Ивана Дончевић

јан. 1954), стр. 9.   

Борислав: „Један Србин у `Младој култури`“, у „Нину

стр. 9.  

Михајловића Михиза  

а, у „Нину“, год. 3, бр. 

нашу књижевност 1953“, у 

путовање Митре Митровић, у 

658.  

есеја Један век Бранкове 

Александра Вуча, у „Нину, год. 4, 

Антонија Исаковића, у 

“ Војина Јелића, у 

књижевности“ др Вида 

Баранина и „Лађа тоне“ 

), стр. 9.   

а Шинка, у „Нину“, год. 

приказ књиге „Одабране 

авг. 1954), стр. 9.   

Мишића, у „Нину“, год. 

Дончевића, у „Нину“, год. 

у „Нину“, год. 4, бр. 199 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

• Михајловић, Борислав

„Нину“, год. 4, бр. 206 (12. 

• Михајловић, Борислав

нов. 1954), стр. 9.  

• Михајловић, Борислав

Лесковца, у часопису Нова

• Михајловић, Борислав

часопису „Књижевне новине

•  Михајловић, Борислав

год. 4, бр. 178 (30. мај

• Михајловић, Борислав

год. 4, бр. 156 (1. јан. 1954), 

• Михајловић, Борислав

год. 4, бр. 172 (18. април

• Михајловић, Борислав

бр. 162 (7. феб. 1954), стр

• Михајловић, Борислав

убили“, у „Нину“, год

• Михајловић, Борислав

„Нину“, год. 4, бр. 193 (12. 

• Михајловић, Борислав

В. Радичевића, у „Нину

• Михајловић, Борислав

стр. 9.  

• Михајловић, Борислав

год. 5, бр. 234 (26. јун

• Михајловић, Борислав

„Нину“, год. 5, бр. 248 (2. 
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Борислав: приказ књиге „Записи и критике“ Јосип

. 206 (12. дец. 1954), стр. 9.   

Борислав:  „Кризе у литератури нема...“, у „Нину“, г

Борислав: приказ књиге „Антологија старије српске

часопису „Нова мисао“, год. 2, бр. 1 (јан. 1954), стр

Борислав: „Незнање или фалсификат Танасија Младеновића

Књижевне новине“, год. 1, бр. 6 (18. феб. 1954), стр. 7. 

Михајловић Борислав: „О другој педесетогодишњици Змајевог живота

мај 1954), стр. 9.   

Борислав: приказ књиге „Човеков човек“, Оскара Давича

јан. 1954), стр. 4.  

Борислав: приказ књиге „Мртво море“ Петра Шегедина

април 1954), стр. 9.   

Борислав: приказ књиге „Руке“ Ранка Маринковић

феб. 1954), стр. 9.  

Борислав: „Роман Ивана Ивањија“, приказ књиге „Човека

од. 4, бр. 194 (19. септ. 1954), стр. 9. 

Борислав: „Роман Младена Ољаче“, приказ књиге После

193 (12. септ. 1954), стр. 9.  

Борислав:  „Тражим боју за своје небо“, приказ књиге

а у Нину“, год. 4, бр. 169 (28. март 1954), стр. 9. 

Борислав: „Четири нова гласа“, у „Нину“, год. 4, бр

Борислав: приказ књиге „Бела жена“ Бранка В. Радичевића

јун 1955), стр. 9.  

Борислав: приказ књиге „Пролеће у Бадровцу“  Владан

р. 248 (2. окт. 1955), стр. 9.  

Михајловића Михиза  

Јосипа Видмара, у 

у Нину“, год. 4, бр. 203 (21. 

старије српске поезије“ Младена 

стр. 115-121.  

Танасија Младеновића“, у 

стр. 7.   

ог живота“, у „Нину, 

а Давича, у „Нину“, 

Петра Шегедина, у „Нину“, 

Маринковића, у „Нину“, год. 4, 

приказ књиге „Човека нису 

приказ књиге „После поноћи“, у 

приказ књиге „Земља“ Бранка 

стр. 9.  

бр. 175 (9. мај 1954), 

Бранка В Радичевића, у „Нину“, 

Владана Деснице, у 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

• Михајловић, Борислав

стр. 9.  

• Михајловић, Борислав

`Бијели камен`“, у „Нину

• Михајловић, Борислав

1924, Велика Кикинда

• Михајловић, Борислав

између два рата“, у часопису

стр. 5.  

• Михајловић, Борислав

год. 5, бр. 214 (6. феб

• Михајловић, Борислав

књижевно-историских чланака

март 1955), стр. 9.  

• Михајловић, Борислав

„Нину“, год. 5, бр. 238 (24. 

• Михајловић, Борислав

бр. 212 (23. јан. 1955), стр

• Михајловић, Борислав

5, бр. 258 (11. дец. 19

• Михајловић, Борислав

два рата“, у часопису „Дневник

•  Михајловић, Борислав

год. 5, бр. 246 (18. септ

•  Михајловић, Борислав

(1. мај 1955), стр. 12. 

• Михајловић, Борислав

„Нину“, год. 5, бр. 250 (16. 
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Борислав:  „Два нова песника“, у „Нину“, год. 5, б

Борислав: „Два нова романа Вјекослава Калеба: `Диво

камен у „Нину“, год. 5, бр. 235 (3. јул 1955), стр. 9.  

Борислав: „Душан Васиљев: 19. VII 1900, Велика Кикинда

Велика Кикинда“, у часопису „Поља“, год. 1, бр. 4/5 (окт.

Борислав: „Жарко Васиљевић“, из антологије „Српски

рата у часопису „Новосадски дневник“, год. 2, бр. 91 (29. 

Борислав: приказ књиге „Проклета авлија“ Иве Андрића

феб. 1955), стр. 9.  

Борислав: „Инспирисаност и неинспирисаност у критици

историских чланака Живка Милићевића“, у „Нину“, г

Борислав: „Једна паралела: Васко Попа - Миодраг Павловић

р. 238 (24. јул 1955), стр. 9.  

Борислав: приказ књиге „Корени“ Добрице Ћосића

јан. 1955), стр. 9.   

Борислав: приказ књиге „Неисплакани“ Мирка Божић

дец. 1955), стр. 9.   

Борислав: „Младен Лесковац“, из антологије „Српски

часопису „Дневник“, год. 14, бр. 3432 (29. нов.-1. дец

Михајловић Борислав: приказ књиге „Бачка запевка“ Павла Угринов

септ. 1955), стр. 9.  

Михајловић Борислав: „С раном рођења која се не лечи“, у „Нину

стр. 12.  

Борислав: приказ књиге „Село иза седам јасенова“

250 (16. окт. 1955), стр. 9.  

Михајловића Михиза  

од. 5, бр. 228 (15. мај 1955), 

Дивота прашине` и 

 

Велика Кикинда  - 27. III 

окт.-нов. 1955), стр. [4].   

антологије Српски песници 

бр. 91 (29. нов. 1955), 

авлија Иве Андрића, у „Нину“, 

неинспирисаност у критици: уз књигу 

у Нину“, год. 5, бр. 220 (20. 

Миодраг Павловић“, у 

Добрице Ћосића, у „Нину“, год. 5, 

Божића, у „Нину“, год. 

антологије Српски песници између 

1. дец. 1955), стр. 4.   

Угринова, у „Нину“, 

лечи у „Нину“, год. 5, бр. 226 

јасенова“  Славка Јаневског, у 



       Књижевна дисперзија Борислава 

 

 

• Михајловић, Борислав

год. 132, књ. 377, св. 3 (

• Михајловић, Борислав

1956), стр. 9.   

• Михајловић, Борислав

јан. 1956), стр. 13.  

• Михајловић, Борислав

„Нину“, год. 6, бр. 271 (11. 

• Михајловић, Борислав

стр. 8.  

• Михајловић, Борислав

1956), стр. 8.  

• Михајловић, Борислав

307 (18. нов. 1956), стр

• Михајловић, Борислав

год. 6, бр. 269 (26. феб

• Михајловић, Борислав

стр. 8.  

• Михајловић, Борислав

бр. 261 (1. јан. 1956), стр

• Михајловић, Борислав

6, бр. 264 (22. јан. 1956), 

• Михајловић, Борислав

•  Михајловић, Борислав

54, бр. 16012 (8. дец. 1957), 

•  Михајловић, Борислав

бр. 12. (дец. 1957), стр
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Борислав: „Владислав Петковић Дис“, у „Летопис

. 3 (март 1956), стр. 189-200.  

Борислав: „Жарко Васиљевић“, у „Нину“, год. 6, бр

Борислав: „Завичај туге“, у часопису „Дневник“, г

Борислав: приказ књиге „Ђаволи долазе“  Миодрага Булатовића

. 271 (11. март 1956), стр. 9.  

Борислав: „Милош Црњански“, у „Нину“, год. 6, бр

Борислав: „Момчило Настасијевић“, у „Нину“, год

Борислав: „На чудотворном врелу Ћопићевом“, у „Нину

1956), стр. 8.   

Борислав: приказ књиге „Браћа и кумири“ Новака Симића

феб. 1956), стр. 9.  

Борислав: „Оскар Давичо“, у „Нину“, год. 6, бр. 267 (12. 

Борислав: приказ књиге „Раскид“ Михаила Лалића

јан. 1956), стр. 14.   

Борислав: приказ књиге „Бихорци“ Ћамила Сијарић

јан. 1956), стр. 9.   

Борислав: „Издржати“, у „Нину“, год. 7, бр. 320 (17. 

Михајловић Борислав: „Једна мала карактерологија“, у часопису

дец. 1957), стр. 17.  

Михајловић Борислав: „Момчило Настасијевић“, у часопису „Израз

. 1957), стр. 564-576. 

Михајловића Михиза  

Летопису Матице српске“, 

од. 6, бр. 267 (12. феб. 

“, год. 15, бр. 3459 (1. 

Миодрага Булатовића, у 

од. 6, бр. 262 (8. јан. 1956), 

од. 6, бр. 262 (8. јан. 

“, у „Нину“, год. 6, бр. 
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Пере Богаља“, Слободана Селенића, у часопису „Политика

нов. 1968), стр. 16.  

Борислав: „Горак чај погубљених живота“, часопис

јун 1977), стр. 108-109.   
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1979, Београд, 1981. 

огледи СКЗ, Београд, 2007. 

Београд, 1978. 

модерне Дечје новине, Горњи 

Београд, 1992. 

Борислава Михајловића Михиза“, 

читаоница Ириг, Библиотека Матице 

српског надреализма. Поезија и 

српског надреализма. Теорија и 

надреализма до структуре“, есеји, 

- Давичо - Крлежа...“, 

Ц Накнадни дневник“, есеј о 

културе Београд, 2003. 

СКЗ Београд, 2008. 

Стубови културе, Београд, 2011. 

културе Београд, 2007. 
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• Кољевић, Никола: „Песник

наука и умјетности Републике

• „Критички радови Марка

Институт за књижевност

• „Критичари из покрета

у Београду, Матица српска

• Крлежа, Мирослав: „Дијалектички

Крлеже, Сарајево, 1983.

• Крлежа, Мирослав: „Подравски

Крсте Хегедушића, Минерва

• „Писци као критичари

уметност у Београду, Матица

• „Писци као критичари

уметност у Београду, Матица

• „Критички радови Станислава

књижевност и уметност

• Ласић, Станко: „Сукоб на

• Леовац, Славко: „Мит и

• Лукић, Света: „Истина

• Лукић, Света: „По књижевној

• Лукић, Света: „ Уметност

• Лукић, Света: „Модерна

Београд, 1980. 

• Лукић, Света: „Савремена

1966. 

• Лукић, Света: „У матици

• „Међуратни критичари

српска, Нови Сад, 1983.
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Никола: „Песник иза песме“, Службени гласник, Београд

умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2012.  

радови Марка Ристића“, приредила Ханифа Капиџић

књижевност и уметност у Београду, Матица српска Нови

из покрета социјалне литературе“, Институт за књижевност

Матица српска, Нови Сад, 1977. 

Мирослав: „Дијалектички антибарбарус“, Сабрана

Сарајево, 1983. 

Мирослав: „Подравски мотиви Крсте Хегедушића“, предговор

Хегедушића, Минерва, Загреб, 1971. 

критичари после Првог светског рата“, Институт

Београду, Матица српска, Нови Сад, 1975. 

критичари пре Првог светског рата“, Институт

Београду, Матица српска, Нови Сад, 1979. 

радови Станислава Винавера“, приредио Павле Зорић

и уметност у Београду, Матица српска, Нови Сад, 1975.

Станко Сукоб на књижевној љевици 1928-1952“, Либер

Славко Мит и поезија“, Свјетлост, Сарајево, 1960. 

Света Истина и хуманизам“, часопис Књижевност, година

Света По књижевној Југославији 1984-1985“, Вршац, 1986.

Света Уметност и критеријуми“, Просвета, Београд, 1964.

Модерна верзија I“, (Есеји о српском песништву

Савремена југословенска литаратура 1945-1965“, 

Света У матици књижевног живота“, Градина, Ниш, 1983.

критичари“, Институт за књижевност и уметност у

983. 

Михајловића Михиза  

гласник, Београд, Академија 

Ханифа Капиџић – Османагић, 

Матица српска, Нови Сад, 1987. 

Институт за књижевност и уметност 

Сабрана дјела Мирослава 

Хегедушића“, предговор у књизи 

Институт за књижевност и 

Институт за књижевност и 

приредио Павле Зорић, Институт за 

Нови Сад, 1975. 

Либер, Загреб, 1970. 

Књижевност година 1982. 

Вршац, 1986. 

Београд, 1964. 

српском песништву), Вук Караџић, 

1965“, Нолит, Београд, 

Градина Ниш, 1983. 

уметност у Београду, Матица 
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• Милашиновић, Светлана

века у Палавестриној Историји

уредио Милан Радуловић

Сад, 2009. 

• Мишић, Зоран: „Реч и време

• Мишић, Зоран: „Антологија

• Мишић, Зоран: „Антологија

• Мишић, Зоран: „Критика

• Ненин, Миливој: „С-

Сада, 1990. 

• Павловић, Миодраг: „87 

• Павловић, Миодраг: „Стуб

• Павлетић, Влатко: „Анализа

• Палавестра, Предраг: „

• Палавестра, Предраг: „Критичка

• Палавестра, Предраг: „Одбране

• Палавестра, Предраг:„Послератна

Београд, 1972. 

• Палавестра, Предраг: „Критичке

• Палавестра, Предраг: „Крлежа

• Палавестра, Предраг: „Исто

2008. 

• Палавестра, Предраг: „Наслеђе

• Пантић, Михајло: „ Александријски

• Пантић, Михајло: „ Александријски

• Пантић, Михајло: „Шта

Вршац, 1998. 
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лашиновић Светлана: „Актери српске критике из шесте и седме

Палавестриној Историји“, у „Историја и теорија српске књижевне

Милан Радуловић, Институт за књижевност и уметност Београд

Зоран Реч и време“, Нолит, Београд, 1963. 

Зоран Антологија српске поезије“, Нолит, Београд, 1963.

Зоран Антологија српске књижевне критике, Нолит, Београд

Зоран Критика песничког искуства“, Београд, 1976. 

-авети критике, С-окови поезије“, Књижевна

Миодраг: „87 песама“, Ново поколење, Београд, 1953.

Миодраг: „Стуб сећања“, Ново поколење, Београд, 1953.

Влатко: „Анализа без које се не може“, Зора, Загреб, 1961.

Предраг: „Токови традиције“, Матица српска, Нови Сад

Предраг: „Критичка књижевност“ , Вук Караџић, Београд

Предраг: „Одбране критике“, Веселин Маслеша, Сарајево

Предраг:„Послератна  српска књижевност 1940-1970“, 

Предраг: „Критичке расправе“, Просвета, Београд, 1995.

Предраг: „Крлежа у Београду“, Београдска књига, Београд

Предраг: „Историја српске књижевне критике“, том

Предраг: „Наслеђе српског модернизма“, Београд, 1985.

Михајло: „ Александријски синдром“, Просвета, Београд

Михајло: „ Александријски синдром 3“, Матица српска Но

Михајло: „Шта читам и шта ми се догађа“, Књижевна

Михајловића Михиза  

из шесте и седме деценије 20. 

теорија српске књижевне критике“, 

уметност, Београд, МС, Нови 

Београд, 1963. 

критике Нолит, Београд, 1958. 

 

Књижевна заједница Новог 

Београд, 1953. 

Београд, 1953. 

агреб, 1961. 

српска Нови Сад, 1971. 

Караџић, Београд, 1983. 

Маслеша, Сарајево, 1961. 

1970“, Просвета, 

Београд, 1995. 

Београдска књига, Београд, 2005. 

критике“, том 2, МС, Нови Сад, 

Београд, 1985. 

Просвета Београд, 1987. 

Матица српска, Нови Сад, 1999. 

Књижевна општина Вршац, 
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• Пекић, Борислав: „Тамо

Београд, 2014. 

• Пекић, Борислав: „Кореспо

• Попа, Васко: „Кора“, Нолит

• Попа, Васко: „Непочин

• Поповић, Александар

савремености“ Гојко Божовић

• Поповић – Бјелица, Љубица

Нови Сад, 1994. 

• Поповић, Мића:  „Време

• Поповић, Миодраг: „Познице

• Поповић, Радован: „Михиз

Београд, 2011. 

• Поповић, Радован: „Крлежа

• Радоњић, Мирослав: „

књижевности у модерној

Шарић, Стеријино позорје

• Радоњић, Мирослав

истоименој драми Борислава

књижевности“, књига

Београд, 1996. 

• Радуловић, Милан: „О

часопис „Књижевност

• Радуловић, Милан: „Обнова

• Радуловић, Милан: „Видови

уметност, Београд, 1978.

• Ређеп, Драшко: „Есејисти

• Ређеп, Драшко: „У тмину
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Борислав: „Тамо где лозе плачу: есеји, дневници“, Службени

Борислав Кореспонденција као живот“, Solaris, Нови Сад

Кора“, Нолит, Београд, 1980. 

Непочин-поље“, Нолит, Београд, 1980. 

Александар: „Развојни пут Боре Шнајдера“,  

Гојко Божовић, ЗУНС, Београд, 2001.  

Бјелица, Љубица: „Реч после“, Књижевно-уметничка

Мића Време и пријатељи“, БИГЗ, Београд, 1988.  

Миодраг: „Познице“, Просвета, Београд, 1999. 

„Михиз: Одгонетање једног живота“, Службени

Радован: „Крлежа и Срби“, Службени гласник, Београд

Мирослав: „Прича о жени са тајном“, у књизи

књижевности у модерној и савременој југословенској драми“, приредила

Стеријино позорје, Нови Сад, 1988. 

Мирослав: „Транспозиција народне песме `Бановић

драми Борислава Михајловића“, у књизи „Драма

књижевности књига 1, Филолошки факултет, Међународни славистички

Милан: „О развитку естетичке критике у српској

Књижевност“, 1982.  

Милан: „Обнова традиције“, Београд, 1994. 

Милан: „Видови српске књижевне критике“ , Институт

Београд, 1978. 

Драшко Есејисти и критичари“, МС, СКЗ, Нови Сад, Београд

Драшко У тмину загледан“, МС, Нови Сад, 1963. 

Михајловића Михиза  

дневници“, Службени гласник, 

Нови Сад, 2002. 

 предговор „Писац 

уметничка задруга Нови Сад, 

живота Службени гласник, 

гласник Београд, 2012. 

у књизи „Мотиви народне 

југословенској драми“, приредила Звездана 

песме Бановић Страхиња` у 

књизи „Драма у српској 

Међународни славистички центар, 

критике у српској књижевности“, 

Институт за књижевност и 

Нови Сад, Београд, 1966. 
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• Ристић, Марко: „ Три мртва

• Ристић, Марко: „ Растко

• Ристић, Марко: „ Присуства

• Ристић, Марко: предговор

Сад, Београд, 1958. 

• Ристић, Марко: „Сведок

• Ристић, Марко: „Књижевна

• Селенић, Слободан: „Антологија

• Сељачки Мирковић, Милица

говор“, Службени гласник

• Симпозијум „Михизова

Михиз и Српска читаоница

• Симпозијум о драматизацијама

илузије“, Зборник текстова

Ириг, 2008. 

• Стипетић, Зорица: „Комун

политичке мисли, Загреб

• Тешић, Гојко: „Зли волшебници

1917-1943, књига 1, Слово

• Тешић, Гојко: „Цитат Винавер

• Ћирилов, Јован: „Драмски

1989. 

• Ћирилов, Јован: „Сви моји

• Ћопић, Бранко: „Пет

Просвета, Београд, 19

• Ћопић, Бранко: „Башта

• Ћосић, Добрица: „Писци

• Ћосић, Добрица: „Мића
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Марко Три мртва песника“, Рад ЈАЗУ, књ. 301, Загреб

Марко Растко Петровић“, ЛМС, књ. 379, свеска 6, 1957. 

Присуства“, Нолит, Београд, 1966.  

Марко предговор у књизи „Растко Петровић, Избор

Марко Сведок или саучесник“, Нолит, Београд, 1970.

Марко Књижевна политика и чланци“, Рад, Београд, 1979.

Слободан: „Антологија савремене српске драме“, СКЗ Београд

Мирковић, Милица: „Пародије Станислава Винавера

Службени гласник, Београд, 2009. 

Михизова драма у европском контексту“, Фонд Борислав

Српска читаоница, Ириг, 2006. 

о драматизацијама Борислава Михајловића Михиза

Зборник текстова, Фонд Борислав Михајловић Михиз 

Зорица: „Комунистички покрет и интелигенција“, Библиотека

мисли Загреб, 1980. 

Гојко Зли волшебници“, Полемике и памфлети у српској

књига 1, Слово љубве, Београдска књига, Београд, 1983.

Гојко Цитат Винавер“, Културни центар Београда, Београд

Јован Драмски писци, моји савременици“, Стеријино позорје

Јован Сви моји савременици“, Лагуна, Београд, 2010. 

Бранко: „Пет бојовника“ , предговор Борислав Михајловић

Београд, 1968. 

Бранко Башта сљезове боје“, СКЗ, Београд, 1970. 

Добрица Писци мога века“, ЗУНС, Београд, 2004. 

Добрица Мића Поповић, време, пријатељи“, БИГЗ, Београд

Михајловића Михиза  

Загреб 1954. 

свеска 6, 1957.  

Петровић Избор I“, M С, СКЗ, Нови 

Београд, 1970. 

Београд, 1979. 

драме СКЗ, Београд, 1977. 

Станислава Винавера као критички 

Борислав Михајловић 

Михајловића Михиза „С обе стране 

Михиз и Српска читаоница, 

Библиотека савремене 

памфлети у српској књижевности 

Београд, 1983. 

Београд, 2007. 

Стеријино позорје, Нови Сад, 

Београд, 2010.  

Борислав Михајловић Михиз, 

БИГЗ Београд, 1988. 
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• Џаџић, Петар: „ Критике

• Џаџић, Петар: „Из дана

Појединачни прикази у часописима

• Бандић, Милош И: “Од

часопису „Књижевне новине

• Бандић, Милош И: „Српски

Борислав Михајловић

стр. 9.  

• Бандић, Милош И: “Октобар  ̶  

1991, стр. 621-623. 

• Батуран, Радомир: „Метафизички

„Књижевност“, год. 40, 

• Богдановић, Милан: „

Михајловића“, у „Нину

• Божовић, Гојко: „Политика

Aureus“, год. 4, бр. 13 (2006), 

• Братић, Радослав: „Чудо

св. 5/6 (мај-јун 1985), стр

• Васовић, Небојша: „Михизова

год. 2, бр. 15 (нов. 1995), 

• Вегел, Ласло: „Апсурдни

Михајловић“, превео с мађарског

књ. 83, св. 11 (нов. 1986

• Висковић, Велимир: „Антрополошка

књ. 80, св. 5/6 (мај-јун

• Вулевић, Јован: „Борислав

„Живот“, год. 6, књ. 10, 
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Петар Критике и огледи“, СКЗ, Београд 1973. 

Из дана у дан 1-3“, Београд, 1976. 

прикази у часописима: 

Милош И: “Од истог читаоца: књижевне критике Б. Михајловића

Књижевне новине“, год. 8, бр. 37 (17. март 1957), стр

Српски песници између два рата, антологију

Михајловић“, у часопису „Политика“, год. 54, бр. 15713 (8. 

Октобар  ̶  март“, у часопису „Књижевност

Радомир: „Метафизички слој Пекићевих романа“, у часопису

од. 40, књ. 80, св. 5/6 (мај-јун 1985), стр. 953-959. 

Милан: „Антологија српских песника између два рата

у Нину“, год. 6, бр. 316 (20. јан. 1957), стр. 9.  

Политика и еп у драми Бановић Страхиња“, у часопису

бр. 13 (2006), стр. 33-39.  

Радослав Чудо у Подгорици“, у часопису „Књижевност

јун 1985), стр. 912-919.  

Небојша: „Михизова Аутобиографија о другима I-II “, у часопису

нов. 1995), стр. 48-52.   

Ласло Апсурдни издајници: конзервативни новатор Борислав

превео с мађарског Арпад Вицко, у часопису „Књижевност

нов. 1986), стр. 1785-1792. 

Велимир: „Антрополошка проза“, у часопису „Књижевност

јун 1985), стр. 885-895.  

Борислав Михајловић-Михиз: Од истог читаоца

год књ. 10, св. 4 (април 1957), стр. 276-279.  

Михајловића Михиза  

критике Б Михајловића“, у 

стр. 3. 

антологију саставио 

бр. 15713 (8. феб. 1957), 

Књижевност“, год. 46, св. 6. 

романа у часопису 

959.  

између два рата Борислава 

 

“, у часопису „Mons 

Књижевност“, год. 40, књ. 80, 

“, у часопису „Реч“, 

новатор Борислав 

Књижевност“, год. 41, 

Књижевност“, год. 40, 

истог читаоца“, у часопису 
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• Вулевић, Јован: „Српски

Михајловић – Михиз, 

1957), стр. 186-188.   

• Вулетић, Витомир: „Борислав

год. 1, књ. 1, бр. 6 (јун

• Вучелић, Милорад: „

битка“ Борислава Михајлов

Добрице Ћосића, у режији

драмског позоришта из

феб. 1984), стр. 11. 

• Вучковић, Гаврило: приказ

год. 7, бр. 325 (24. март

• Вучковић, Радован: „Критичар

– авг. 1965), стр. 23-32.

• Вучо, Вук: „Заиграј, па

Борислава Михајловића

Југословенског драмског

год. 15, бр. 192 (8. март

• Гаврилов, Аурел: „Српски

Михајловић – Михиз, у

• Гавриловић, Зоран: „Борисав

часопису „Борба“, год

• Гавриловић, Зоран: „Око

год. 40, књ. 80, св. 5/6

• Глушчевић, Зоран: „Архетип

књ. 80, св. 5/6 (мај-јун

• Глушчевић, Зоран: „Осврт

„Књижевне новине“, г
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Српски песници између два рата“ , приредио Борислав

Михиз, приказ књиге, у часопису „Живот“, год. 6, књ

 

: „Борислав Михајловић: Од истог читаоца“, у час

бр јун 1957), стр. 584-587. 

Милорад: „Многоструки редукционизам“,  приказ представе

Борислава Михајловића – Михиза, по мотивима романа „Време

Ћосића у режији Арсенија Јовановића и у извођењу Југословенско

позоришта из Београда, у часопису „Политика“, год. 81, 

Гаврило: приказ књиге „Од истог читаоца“ Б. Михајловић

март 1957), стр. 9.  

: „Критичар тренутка“, у часопису „Живот“, год

32. 

Заиграј, па за појас задени“, приказ представе „Бановић

Михајловића – Михиза, у режији Мате Милошевића и

Југословенског драмског позоришта из Београда, у часопису „Књижев

март 1963), стр. 4.    

Аурел Српски песници између два рата“, приредио Борислав

Михиз, у часопису „Дело“, год. 3, књ. 4, бр. 6 (1957)

Зоран: „Борисав [!] Михајловић `Српски песници између

од. 22, бр. 48 (19. феб. 1957), стр. 5.  

Зоран: „Око поетике Борислава Пекића“, у часопису

/6 (мај-јун 1985), стр. 906-911. 

Зоран: „Архетип, мит и иронија“, у часопису „Књижевност

јун 1985), стр. 864-876.   

Зоран: „Осврт на `Огледе` Борислава Михајловића“, у

новине“, год. 4, бр. 25 (19. јун 1951), стр. 4.  

Михајловића Михиза  

приредио Борислав 

Живот год. 6, књ. 10, св. 3 (март 

читаоца“, у часопису „Израз“, 

приказ представе „Колубарска 

мотивима романа „Време смрти“  

извођењу Југословенског 

од. 81, бр. 25269 (11. 

Б Михајловића, у „Нину“, 

Живот“, год. 14, бр. 7/8 (јул 

представе Бановић Страхиња“ 

Милошевића и у извођењу 

Књижевне новине“. 

приредио Борислав 

бр. 6 (1957), стр.1091-1096.  

песници између два рата`“, у 

у часопису „Књижевност“, 

Књижевност“, год. 40, 

Михајловића“, у часопису 
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• Гордић, Славко: „Борислав

часопису „Књижевна

• Дреновац, Бора: „Београдски

текстова Душана Драговића

рубрици „Нина“, у часопису

2. 

• Ђурчинов, Милан: “Андрић

1991, стр. 607-612.  

• Егерић, Мирослав: „Критика

бр.41 (септ. 1959), стр

• Егерић, Мирослав: „Миодраг

Михајловић о збирци

стр. 10-12.  

• Еренрајх-Остојић, Максимилијан

читаоца“, у часопису „Дело

Остојић је псеудоним Максимилијана

•  Јакобсон, Пер: “Сан о идеалној

св. 6. 1991, стр. 632-637.

• Јанковић, Владета: „Књижевна

(27. јан. 1994). 

• Јанковић, Владета: „Михизова

37, бр. 708 (1. мај 1986), 

• Јанковић, Владета: „Михизово

44, бр. 813 (1. феб. 1991), 

• Јанковић, Владета: „О политици

бр. 29155 (17. дец. 1994), 

• Јерков, Александар: „

338 (25. феб. 1989), стр
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Борислав Михајловић: критика као дослух и креација

Књижевна историја“, год. 14, бр. 56 (1982), стр. 607-

Бора Београдски `НИН` и једна рђава појава у новинарству

Душана Драговића и Борислава Михајловића – Михиза у

Нина у часопису „Књижевне новине“, год. 4, бр. 41 (12. 

Милан: “Андрић и Чехов“, у часопису „Књижевност

: „Критика шарма и изненађења“, у часопису „Поља

стр. 7. 

: „Миодраг Павловић и Борислав Михајловић Борислав

о збирци `87 песама`“, у часопису „Поља“, год. 25, бр

Остојић Максимилијан: „Борислав Михајловић – Михиз

часопису „Дело“, год. 3, књ. 4, бр. 6 (1957), стр. 1083

псеудоним Максимилијана Ерернрајх – Остојића).  

Пер Сан о идеалној комуникацији“, у часопису „Књижевност

637.   

: „Књижевна моћ анегдоте“, у часопису „Бор

Михизова драма идеја“, у часопису „Књижев

мај 1986), стр. 9.  

: „Михизово De amicitia“, у часопису „Књижев

феб. 1991), стр. 14.  

О политици, између осталог“, у часопису „Политика

дец. 1994), стр. 24.  

Александар: „Политика портрета“, у часопису „Књижевна

. 1989), стр. 20.  

Михајловића Михиза  

дослух и креација“, у 

-619.   

појава у новинарству“, поводом 

Михиза у културној 

р. 41 (12. окт. 1951), стр. 

Књижевност“,  год. 46, св. 6. 

часопису „Поља“, год. 5, 

Михајловић: Борислав 

год. 25, бр. 240 (феб. 1979), 

Михиз: Од истог 

стр. 1083-1091, (Карло 

 

часопису Књижевност“, год. 46, 

часопису Борба“, год. 72, бр. 24, 

Књижевне новине“, год. 

Књижевне новине“, год. 

часопису „Политика“, год. 91, 

Књижевна реч“, год. 18, бр. 
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• Ковач, Никола: „Фрагменти

„Књижевност“, год. 40, 

• Ковачевић, Душан: „

бр. 27860 (27. окт. 1990)

• Кољевић, Никола: „Михизово

32, бр. 607 (21. јун 1980), 

• Кољевић, Светозар: “О

„Књижевност“, год. 46, 

• Константиновић, Радомир

памфлета“ Борислава Михајловића

бр. 4 (6.мај 1952), стр

• Копривица, Божо: „Фаул

бр. 772 (15. март 1989), 

• Кош, Ерих: “Игре око Андрића

стр. 602-607.  

• Крњевић, Вук: „Пекићеве

40, књ. 80, св. 5/6 (мај

• Кујунџић, Миодраг: „

април 1994), стр. 11. 

• Леовац, Славко: „Драмско

бр. 22 (15. нов. 1963), стр

• Лукић, Света: “Коло око

617-621. 

• Мајсторовић, Стеван: „

и мало памфлета“ Борислава

април 1952), стр. 9-10. 

• Мајсторовић, Стеван: „

1, бр. 22 (3. јун 1951), стр
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Никола Фрагменти о роману Борислава Пекића“, у часопису

од. 40, књ. 80, св. 5/6 (мај-јун 1985), стр. 934-938.

Душан: „Књига коју смо дуго чекали“, у часопису „

окт. 1990), стр. 9.   

Михизово слово љубави“, у часопису „Књижевне

јун 1980), стр. 24-25.  

Светозар: “О Андрићевом приповедачком `чарању`“, у

Књижевност год. 46, св. 6. 1991, стр. 613-616. 

Константиновић Радомир: „Са свећом у руци“, поводом текста Чланак

Борислава Михајловића – Михиза, у часопису „Сведоча

стр. 7.  

Фаул за критичара“, у часопису „Књижевне новине

март 1989), стр. 8.  

Игре око Андрића“, у часопису „Књижевност“, год

Вук Пекићеве отворене могућности“, у часопису „Књижевност

мај-јун 1985), стр. 853-859.  

Миодраг: „Солилоквиј о знацима“, у „Дневнику“, год

стр. 11.  

Драмско откриће загонетног ћутања“, у часопису

нов. 1963), стр. 9.  

Света Коло око гроба“, у часопису „Књижевност“, год

Мајсторовић Стеван: „Аплауз ће уследити - али какав?“,  поводом

памфлета Борислава Михајловића – Михиза, у „Нину“, г

10.  

Мајсторовић Стеван: „Стари и нови у српској књижевној критици

јун 1951), стр. 8.   

Михајловића Михиза  

Пекића у часопису 

938. 

часопису „Политика“, год. 87, 

Књижевне новине“, год. 

чарању`“, у часопису 

поводом текста „Чланак и мало 

часопису Сведочанства“, год. 1, 

не новине“, год. 41, 

Књижевност год. 46, св. 6. 1991, 

Књижевност“, год. 

од. 53, бр. 16954 (6. 

у часопису „Одјек“, год. 16, 

Књижевност год. 46, св. 6. 1991, стр. 

поводом текста „Чланак 

у Нину“, год. 2, бр. 67 (13. 

књижевној критици“, у „Нину“, год. 
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• Маринковић, Антоније

год. 4, бр. 3 (март 1948), 

• Марић, Милун: „Шарм

1991), стр. 14.  

• Милутоновић, Коста: „

српске“, год. 128, књ. 370, 

• Мирковић, Милосав: „

„Видици“, год. 5, бр. 27 (

• Михаиловић, Драгослав

Михајловића – Михиза

49, бр. 965/966 (1-15. јан

• Мишић, Милутин: „Велики

Борислава Михајловића

Ћосића, у режији Арсенија

позоришта из Београда

• Ненин, Миливој: „Ништа

363/364 (мај-јун 1989), стр

• Огњеновић, Вида: „Како

(март 1998), стр. 138-

• Палавестра, Предраг: „

год. 41, бр. 772 (15. март

• Палавестра, Предраг: „Српски

Михајловића“, у часопису

• Палавестра, Предраг: „Пекићева

„Књижевност“, год. 40, 

• Пантић, Михајло: „Повратак

год. 41, бр. 772 (15. март

• Пантић, Михајло: „Последњи

год. 2, бр. 384, (17. дец
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Антоније: „Осврт на Б. М. Михизове `Песме`“, у часопису

март 1948), стр. 252-253.  

Шарм приче и досетке“, у „Дневнику“, год. 50, бр

Милутоновић Коста: „Борислав Михајловић: Огледи“, у „Летопис

књ. 370, св. 3 (септ. 1952), стр. 188-190.  

Милосав: „Борислав Михајловић `Од истог читаоца

р. 27 (април 1957), стр. [6].  

слав: „У гробу малом“, говор поводом смрти Борислава

ихиза, Ириг, 18. дец. 1997, у часопису „Књижев

15. јан. 1998), стр. 2.  

Велики стратег сцене“, приказ представе „Колубарска

Михајловића – Михиза, по мотивима романа „Време смрти

режији Арсенија Јовановића и у извођењу Југословенског

из Београда, у часопису „Борба“, год. 62, бр. 9 (9. јан

Ништа ново, а непоновљиво“, у часопису „Поља

јун 1989), стр. 238.   

Како нам неста Михиза“, у часопису „Свеске

-141.  

Предраг: „Пријатељ књижевности“, у часопису „Књижевне

. 772 (15. март 1989), стр. 8.  

Предраг: „Српски песници између два рата, антологија

Михајловића у часопису „Младост“, год. 2, бр. 18 (13. феб. 1957), 

Предраг: „Пекићева поетика `антрополошког романа

од. 40, књ. 80, св. 5/6 (мај-јун 1985), стр. 877-884. 

Повратак критичког субјекта“, у часопису „

772 (15. март 1989), стр. 9.  

Последњи велики импресиониста у нашој критици

. 384, (17. дец. 1997), стр. 13. 

Михајловића Михиза  

Песме`“, у часопису „Младост“, 

од. 50, бр. 15998 (13. мај 

Летопису Матице 

истог читаоца`“, у часопису 

дом смрти Борислава 

Књижевне новине“, год. 

представе „Колубарска битка“  

Време смрти“  Добрице 

Југословенског драмског 

бр. 9 (9. јан. 1984), стр. 7.  

часопису „Поља“, год. 35, бр. 

часопису Свеске“, год. 9, бр. 39/40 

часопису „Књижевне новине“, 

рата антологија Борислава 

еб. 1957), стр. 10.  

антрополошког романа`“, у часопису 

884.  

часопису „Књижевне новине“, 

критици“, у „Блицу“, 
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• Пантић, Михајло: „Читање

1991, стр. 511-514. 

• Пекић, Борислав: „Архесуштина

Милановић,  у часопису

967-983.  

• Пекић, Борислав: „Не треба

у часопису „Књижевност

• Перовић, Предраг С: „Српск

Михајловић – Михиз“, у

1957), стр. 3.  

• Пијановић, Петар: „Златно

год. 40, књ. 80, св. 5/6

• Раденковић, Ђорђе: „

„Осврт на `Огледе` Борислава

бр. 25 (24. јун 1951), стр

• Радуловић, Милан: „Експресионистички

„Књижевност“, год. 40, 

• Ређеп, Драшко: „Борислав

српске“, год. 139, књ. 391, 

• Секулић, Оливера: “Аникина

1991, стр. 628-632. 

• Сребро, Миливој: „Аутопортрети

стр. 37.  

• Срећковић, Милутин: „Антрополошки

у часопису „Књижевност

• Срећковић, Милутин: „

(15. март 1989), стр. 9. 

• Стевић, Милош: „Је ли М

стр. 12.    
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Михајло Читање песме I“, у часопису „Књижевност“, год

Борислав Архесуштина хумане повести“, интервју водила

у часопису „Књижевност“, год. 40, књ. 80, св. 5/6 

Борислав Не треба веровати ничему“, интервју водила Радмила

Књижевност“, год. 40, књ. 80, св. 5/6 (мај-јун 1985), стр

Предраг С: „Српски песници између два рата, приредио

Михиз“, у часопису „Књижевне новине“, год. 8, б

Петар: „Златно руно српске књижевности“, у часопису

св. 5/6 (мај-јун 1985), стр. 939-954.  
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