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ЖАНРОВИ У ПЕРИОДИЦИ 

Програмски текст Богдана Поповића „Књижевни листови", обја-
вљен у првим бројевима Српског књижевног гласника, својеврсна је по-
хвала мисији књижевне периодике у књижевном и културном животу и 
покушај да се назначе њена дистинктивна обележја у односу на књигу 
као облик комуникације. Разлику између књига и часописа овај критичар 
је илустровао сликом великих и малих лађа и њиховим особеним намена-
ма: „Књига ће и даље служити своме циљу и на свој начин; а часописи 
ће од своје стране ићи својим разгранатим путањама, истоварујући свој 
ситнији товар у сва пристаништа, и то, по својој нарочитој и корисној 
навици, у одређеним правилним размацима... Претплатнику књижевног 
листа долазе на ноге и писац и критичар и књижар 1". За нас је овај текст 
био додатно инспиративан због Поповићеве склоности да у часописима 
види „нов књижевни облик" и покрене питање „како да се тај нови књи-
жевни облик најбоље употреби. Који су његови задаци?" С обзиром на 
чињеницу да је реч о уреднику часописа чији је утицај надилазио сферу 
књижевног и културног живота и непосредно задирао у област политич-
ке и друштвене праксе, било је важно истражити како је то чинио, тј. да 
ли се Гласник, али и било које друго књижевно гласило, могу видети и 
као „нови књижевни облици" чији су садржај и форма одређени уређи-
вачком политиком. У том погледу било нам је важно питање статуса жан-
ра, односно разрешење дилеме око тога да ли је периодика само оквир 
у коме постоје уобличени, готови жанрови који бивају даље дистрибуи-
рани и трансферисани или ту постоји интерактиван однос, тј. часописни 

1 Богдан Поповић, „Књижевни листови", Критички радови Богдана Попоеића, Срп-
ска књижевна критика, књ. 8, прир. Ф. Грчевић, Матица српска, Институт за књижевност 
и уметност, Нови Сад-Београд, 1977, стр. 125. 



контекст има удела у избору жанрова, њиховом трајању, трансформаци-
ји, ишчезавању и стварању нових... 

Ако пођемо од суда Шкловског, унеколико сличног ономе Б. Попо-
вића, да „часопис сада може да постоји само као оригинални књижевни 
облик. Њега мора да држи не само занимљивост појединих делова, него 
занимљивост њихових веза", односно, да је „потребан нови часопис, који 
ће једно поред другог ставити различите одломке естетичке и неестетич-
ке грађе, не би ли нам којим случајем показао - како и од чега је могућно 
правити дела у новом жанру", онда смо ближи становишту да су жанро-
ви у периодици у органској вези са осталим текстовима и чине целину са 
њима. На ово гледиште Шкловског позивају се и неки од аутора радова 
у зборнику.2 Међутим, постоји и супротно становиште са акцентом на 
мањем степену међусобне условљености периодике и жанра, односно 
својеврсној самосталности жанра, пре свега оних генетичких: „Често 
заборављамо да је периодика само мјесто испољавања/посредник кому-
никације. Може се говорити о степену модификације, утицају контекста 
(као медија), а не о новој жанровској појави: приповјетка у часопису или 
роман у часопису остају приповјетка и роман! ... Зашто би загонетка, или 
лирска пјесма, поготову драма биле часописне врсте" 3. 

Нема разлога и није мудро конфронтирати ове судове, јер аргументи 
се могу наћи и за једно и за друго становиште. 

У прилог схватању о интерактивној вези часописа и жанрова, могли 
би сведочити програмски и тематски бројеви књижевних гласила, као и 
они који су били изразити заступници и промотери одређених књижевних 
праваца или школа. Извесно је да постоји јача органска веза између одре-
ђеног типа периодичних публикација и неких врста жанрова. Романтичар-
ска поема је жанр негован у књижевној штампи романтизма, сеоска припо-
ветка је најзаступљенија у реалистичкој периодици, док се песма у прози 
углавном везује за часописе модерне, а колаж као особен спој визуелног и 
текстуалног карактеристичан је за авангардну периодику... О сатирично-
хумористичким часописима, чија је непосредна политичка ангажованост 
опредељивала жанровски репертоар (карикатура, памфлет, козерија, хумо-
реска), готово да не треба ни говорити. Несумњиво је и да је одређени тип 
периодике, попут дечије, омладинске, верске, струковне, женске..., утицао 
на већу заступљеност одређених жанрова, прилагођавао их и трансформи-
сао у складу са циљевима своје уређивачке политике. 

Чини се да су и неки песнички текстови, критике, полемике, ма-
нифести могли бити објављени само у одређеном часопису. Гласовита 

2 А. Петров и С. Тутњевић, који су под истим насловом као и чланак Шкловског, ,Ча-
сопис као књижевни облик" објавили књигу у Институту за књижевност и уметност 1997. 

3 Видети у овом зборнику: Душан Иванић, „Категорија жанра у периодици", стр. 
45-46. 



Матавуљева новела „Поварета" не појављује се случајно на уводном ме-
сту прве серије СКГ-а; Брзакова програмска песма „Звезда" симболично 
(светлом у општој друштвеној тмини обреновићевске Србије) назначава 
политичко опозиционарство истоименог Веселиновићевог часописа; Бо-
санска вила, са подмлађеном редакцијом, на челу са Димитријем Митри-
новићем, крајем прве деценије 20. века, постаје жариште ране српске 
авангарде и у њој се објављују критички текстови који се не би могли 
појавити на страницама већ академизованог Гласника, али и других оно-
времених књижевних гласила. 

И веза између појединих текстова у књижевном часопису може да 
буде узрочно-последична. Тако, примера ради, када су се на првој страни 
Тодоровићевих Малих новина појавиле, једна поред друге, вести о венча-
њу краља Александра Обреновића и убиству италијанског краља умбер-
та, новине су биле одмах забрањене због алузивности на могуће кобне 
последице женидбе младог српског монарха. 

Ипак, мало опрезности није на одмет. Често смо склони, а Лотман 
је на то посебно упозоравао, да неке случајне догађаје видимо као зако-
номерне, не бисмо ли им накнадно, са пристојне временске дистанце, 
дали смисао који првобитно нису имали. Тако „хаотична слика догађаја 
за посматрача из руку историчара излази као накнадно организована" 
односно „из обиља чињеница које су сачуване у памћењу он (историчар) 
конструише линију континуитета".4 У том смислу, можемо се с правом 
упитати зашто би Матавуљева „Поварета" била у већој мери жанровски 
амблематична за СКГ, а не рецимо поезија Дучића или Ракића или кри-
тика Богдана Поповића и Скерлића? Јер највећи заокрет и успех је оства-
рен у поезији, а критика и преводна књижевност су били носећи стубови 
Гласникове уређивачке политике. Истичући несумњив значај Босанске 
виле за поетичку и критичку радикализацију унутар српске модерне као 
да пренебрегавамо да су се неки од изузетно значајних програмских тек-
стова епохе модерне, Винаверови рецимо, појавили не у књижевним већ 
у дневним листовима - у Штампи и Пијемонту. 

Или, сам Тодоровић, који је био и власник и уредник Малих нови-
на, упорно се бранио да је истовремено појављивање вести о женидби 
и убиству две крунисане главе, које су изазвале жестоку реакцију краља 
Александра и забрану листа, биле пука случајност. С друге стране, и та 
тврдња може бити подложна сумњи... 

У прилог тезе о часопису само као месту појављивања и дистрибуи-
рања жанрова, без инсистирања на условљеност часописним контекстом, 
може да сведочи и пример два, у значењском и формално-стилском погле-

4 Јуриј М. Лотман, „Дисконтинуирано и континуирано". Култура и експлозија, На-
родна књига, Београд, 2004, стр. 31. 



ду, врло различита романа: Веселиновићевог Хајдук Станка и Идиота 
Ф. Достојевског, објављена у Зеезди 90-их година 19. века. Као потврда 
ове тезе може да послужи и чињеница да је Звезда била тек једно од гласи-
ла (започет је у Делу, а окончан у Дневном листу)5 у коме је излазио овај, 
у широким читалачким круговима, добро прихваћен историјски роман. 
Међутим, ову констатацију релативизује сазнање да је, ипак, реч о ради-
калским гласилима, чија је уређивачка политика била изразито идеоло-
шки обојена и имала апологетски однос према патријархалној традицији 
и јунаштву и у том погледу била у сагласју са основним интенцијама 
Веселиновићевог романа. Али, не и романа Достојевског. 

Чини се, отуда, да између ових супротстављених ставова, ипак по-
стоји широки простор додира и укрштаја. Ван сумње, новински жанрови 
постоје: фељтон (листић, подлистак) је један од носећих, мада се с пра-
вом скреће пажња на његову специфичност у смислу „графичке динами-
ке и графичких квалификатива" (текст испод црте, често ситније писан и 
испуњен различитим садржајима - политичким, научним, уметничким) 
и његову другачију структуираност у односу на жанрове попут приповет-
ке, романа, драме... То што је фељтон и ознака за рубрику у часопису и 
испуњен је различитим садржајима, што је флексибилан у погледу фор-
ме, даје му велики трансформативни потенцијал и објашњава његову ду-
готрајност и утицај на друге „чисте" жанрове попут романа (фељтонски 
роман) или оне граничне попут есеја, путописа, мемоара. То је озбиљна 
и замашна тема и чека своје истраживаче у новом зборнику. 

Новински жанрови су несумњиво и репортажа и извештај, а у вре-
ме ратова доминантно место имају ратне репортаже, извештаји, дневни-
ци, неретко са тенденцијом литераризације. И наслови часописа попут 
Илустрована ратна кроника (1876. током Српско-турских ратова, али и 
1912. у време Балканских ратова) назнака су изразитог присуства одре-
ђених жанровских облика (ратног извештаја, репортаже, фотографије) у 
којима се уравнотежују ликовни и текстуални сегменти. Хумористичко-
-сатирична штампа, као и алманаси и календари, такође, припадају корпу-
су периодике са специфичним односом визуелног и текстуалног. 

Ван часописног контекста не постоје ни књижевна критика, ни по-
зоришна, ликовна или музичка... Њихова појава и позиционираност у 
часопису, као и утицај који имају при формирању укуса публике, али 
и усмеравању естетичких норми и поетичких токова одређене епохе, еви-
дентни су и врло значајни, и предмет су анализе у зборнику о жанровима 
у периодици. 

Козерија, хумореска, сатира (сатирична песма, прича, басна, парабо-
ла), па карикатура као „двоструки жанровски облик", такође имају пери-

5 Видети у овом зборнику: Д. Иванић, „Категорија жанра у периодици". 



одику као свој природни контекст. И нису везани само за одређени тип 
периодике, ону хумористичко-сатиричну, већ и за књижевне часописе, 
дневне и политичке листове... Они представљају књижевном фикцијом 
маскиране хронике друштвене свакодневице, а њихово дејство происхо-
ди из подударности догађаја и његове критичке репрезентације. Одлику-
је их ироничан, карикатурални или гротескни став према описаним дога-
ђајима и личностима сувременог друштвеног живота, а њихова циљна 
група је актуелна читалачка публика, њено придобијање за своју верзију 
или визију збивања...Та апелативна функција, везана за савремене дога-
ђаје, у великој мери сужава поље деловања ових жанрова и још тешње их 
везује за дневну или периодичну штампу. 

И неки други ситнији, а за периодику и те како важни жанрови, по-
пут уводника (овде је, такође, умесно питање у ком су смислу уводни 
текстови жанр, а не рубрика), писма читалаца, белешке, некролози... ор-
гански су везани за периодику, и то не само ону књижевну, и њима је, 
такође, посвећена пажња у зборнику. 

Жанрови попут манифеста, полемика, памфлета у најтешњој су ве-
зи са књижевном периодиком. Као дијалогични жанрови - јер су адреси-
рани на актере савремене књижевне, културне или политичке сцене, са 
намером да је преобликују или бар покажу у критичком светлу, добијају 
снагу и убојитост управо из тог непосредног сучељавања или оспорава-
ња. Објављени касније као целина или као део неке друге целине у књи-
зи, они постају чињеница књижевноисторијског значаја, тј. лишени су 
примарног облика деловања у сувременој пракси и у том смислу мењају 
своју функцију. 

Далеко од тога да смо поменули и побројали све новинске жанрове, 
али бисмо још желели да скренемо пажњу на значај часописног контек-
ста када су у питању самостални „чисти" жанрови, какви су роман, при-
поветка, песма, басна... 

У књижевном часопису, на пример, романескни текст функционише 
по нешто другачијим начелима него у облику књиге: саображава се рит-
му појављивања гласила и често у већој мери прилагођава укусу публике 
и њеним интересовањима. То утиче не само на тематско-формалне осо-
бености већ и структурне. О тим особеностима пише и Ј. Лотман: „Посе-
бан, али интересантан случај представљају новинска или часописна обја-
вљивања дела у наставцима. Као екстремни пример могу да нам послуже 
Пушкинов Јевгеније Оњегин или Василиј Тјоркин Твардовског, у којима 
се одређено поглавље објављује пре него што је написано или чак зами-
шљено следеће. Свако ново поглавље приморава песника да превлада 
своје незнање. Отуда карактеристична позиција Пушкина у Оњегину: он 
је - аутор који произвољно ствара повест о својим јунацима, али је исто 



тако - и савременик тих јунака о чијим животним приликама сазнаје из 
прича и писама, из непосредног посматрања стварног живота" 6. Из тог 
сложеног сплета унутрашњих и спољашњих тачки гледишта, по Лотма-
ну, и происходи и унутрашња амбиваленца романа „стално прескакање 
текста из представе о његовој ванауторској реалности у мисао о потпуној 
и неограниченој власти аутора над својим делом" 7. 

Стога је у зборнику, који је пред нама, разматрана и проблематика 
дела у наставцима (посебно романа), као и питање разлика које могу да 
настану у односу на верзију у књизи као коначну, али и формално-темат-
ске одлике „петпарачке литературе" као типичног новинског жанра, који 
се непосредно прилагођава ритму излажења и потребама одређеног типа 
гласила и укусу његових читалаца (сензационализам, комерцијалност). 

И приповетка, када се нађе у часописном контексту, подложна је 
различитим врстама промена и адаптација. Од „новинске приче", коју је, 
на пример, неговала и негује Политика, „календарске приче", везане за 
календаре и алманахе, па до тривијалних љубавних прича у подлисцима, 
политички обојених сатиричних прича у часописима и листовима, до „по-
лицијских прича" и „полицијске књижевности" као обједињујуће назна-
ке за скуп прозних текстова - књижевних, публицистичких, научно-по-
пуларних у струковном гласилу какав је био, рецимо, Геџин Полицијски 
гласник, широк је распон прозних жанрова који су обликовани сходно 
потребама часописне политике и задовољења интереса одређеног типа 
читалачке публике. 

Ништа мање нису занимљиве промене и својеврсне мутације које 
настају код неких класичних жанрова попут биографија или портрета 
знаменитих личности из прошлости. На пример, на размеђи 19. и 20 ве-
ка, упоредо са портретима узорних личности из националне историје, 
какви су Милићевићеви портрети у Звезди, у Полицијском гласнику се 
објављују портрети злочинаца, превараната и лопова, а слично је и у 
Тодоровићевој Хајдучији, извештајима са суђења хајдуцима и њиховим 
јатацима у Чачку у Малим новинама. Само у Малим новинама и у Поли-
цијском гласнику, реч је о антипортретима и антибиографијама. Такође, 
и Светолик Ранковић објављује свој роман Горски цар, чији је главни ју-
нак, посматран у односу на јунака класичне биографије, али и биографи-
је, тј. „житија" устаничких вођа Вука Караџића - антијунак, па се може 
поставити питање постоји ли и колики је уплив ових трансформисаних 
жанрова у периодичним публикацијама на Ранковићев роман, а у којој 
мери су роман и поменуте биографије израз времена у коме су епски хе-

6 Ј. М. Лотман, „Феномен уметности", Култура и експлозија, стр. 212. 
7 Исто, стр.126. 



ројски образац, као и патријархални културни модел, озбиљно нарушени 
и доведени у питање. 

Оно што је извесно то је да се на широком и хетерогеном пољу 
књижевне периодике боље уочавају не само сложена идејна и духовна 
врења, поетички помаци, резови и раскиди са постојећим или књижев-
ним конвенцијама претходних епоха, већ има и бољи увид у жанровски 
репертоар одређене епохе. Историчарима књижевности проучавање жан-
ровских облика у часописима је битно и стога што се, у већој мери но 
када се појављују ван часописног контекста, показује не само њихова 
повезаност са спољашњим чиниоцима већ добија и потпунији увид у њи-
хове унутрашње промене. Те промене могу бити постепене, али и ради-
калне, односно, како их је окарактерисао Лотман, могу бити еволутивне 
и експлозивне.8 У овом другом случају долази до раскида са постојећим 
жанровским облицима или до њихове радикалне трансформације. Беома 
добар пример таквих жанровских иновација пружа периодика авангарде, 
која потпуније но појединачна дела - књижевна, ликовна или музичка, 
пружа увид у жанровски регистар епохе и синкретизам као њену суштин-
ску карактеристику. 

То су били неки од важних подстицаја да се шири круг сарадника, 
окупљених око институтског пројекта Место и улога периодике у исто-
рији нове српске књижевности, истраживачки и аналитички позабави 
статусом жанра (књижевних, уметничко-документарних, новинских) у 
периодици. 

Весна Матовић 

8 Ј. М. Лотман, "Континуирано и дисконтинуирано", Култура и експлозија, стр. 
24-32. 
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УДК 050 
070 

Александар Петров 

ПЕРИОДИКА КАО ЖАНР 

Апстракт: У студији се периодика разматра као посебан и важан жанр, 
не само издавачки него и књижевни, нуди се увид у неке стране и домаће ра-
дове, од В. Шкловског и М. Бахтина о периодици као „књижевном облику" и 
дијалошком делу, преко књига савремених енглеских теоретичара о интерди-
сциплинарној, вишејезичној (вербалној/иконичкој) и мултиауторској приро-
ди периодике, до неких новијих сазнања о развоју жанровске свести о перио-
дици у српској књижевности и науци. Суштина новог приступа периодици је 
да се периодици приступа као периодици. Реч је о истраживању с нарочитим 
усмерењем на жанровске одлике и многобројне поджанрове периодике, а у 
вези са тим и на разноврсне принципе њене класификације. Појава дигиталне 
периодике такође може да се посматра са жанровског становишта. Закључак 
студије је да су у периодици хронос и топос отвореног а не затвореног типа. 
У периодичком топосу владају дијалози различитог типа (унутартекстовни, 
међутекстовни, текстовнонетекстовни и вантекстовни). У периодици, књи-
жевној и не само књижевној, остварује се дијалог између књижевних и не-
књижевних текстова, а међу књижевнима је то, по правилу, мултижанровски 
дијалог. 

Кључне речи: периодика, периодички жанр и поджанрови, издавачки 
жанр, жанрови у периодици, тематски принцип класификације периодике, 
интердисциплинарна природа периодике, семиотичка сфера, естетичка и не-
естетичка грађа, часопис као књижевни облик, алманах, календар, календар-
ска књижевност, забавник, новине, лист, дело, дијалог, комуникација, текст, 
штампана и дигитална периодика, мултиауторство и вишегласност периоди-
ке, „отворен" текст као одлика периодичког жанра, уредник, сарадник, „орга-
низациони принцип" периодике, наслови и поднаслови периодике, садржај 
и библиографски подаци у периодици, годишњак, месечник, недељник, днев-
ник, гласник, дијахронија и синхронија у периодици, вишејезичност, вербал-
ни и иконички аспект периодике, фотографија, цртеж, карикатура, семиоти-
чки простор и текст, периодички контекст, периодички хронотоп 



УДК 050.488(497.11)"18/19" 
821.163.41.02 РЕАЛИЗАМ 

Душан Иванић 

КАТЕГОРИЈА ЖАНРА У ПЕРИОДИЦИ 

Апстракт: У раду се указује на честе заблуде или априоризме у изучава-
њу књижевне периодике (априоризам, номинализам, формализам, аналогије, 
супституције, општа мишљења и др.), задржавајући се посебно на природи 
рубрика и њиховом статусу у развоју часописних жанрова и врста. У другом 
дијелу рада уопштавају се искуства у изучавању периодике српског реализма 
(аспекти класификације, статус рубрика, улога конвенција, однос између вр-
ста периодике, публика, процеси преобликовања). 

Кључне ријечи: часопис, жанр, априоризми, рубрика, реализам, 
конвенције, класификација 



УДК 050 

Станиша Тутњевић 

О ИНТЕРАКТИВНОСТИ ПЕРИОДИКЕ И ЖАНРА 

Апстракт: У раду се питање периодике и жанра покушава сагледати 
у међусобном интерактивном и функционалном односу. У том процесу пе-
риодика се сагледава као чинилац који значајно утиче на флексибилност и 
промјенљивост жанра, па чак и на стварање нових жанровских конвенција, 
истовремено се и сама прилагођавајући и обликујући у складу са том својом 
функцијом. У оквиру своје такве улоге периодика не утиче само на повећа-
ну могућност дистрибуције и популаризације књижевног текста, него и на 
његов облик, односно на његову унутрашњу организацију, првенствено на 
његову жанровску разноврсност и флексибилност. Стога свака периодична 
публикација има сопствену, непоновљиву и јединствену унутрашњу струк-
турну устројеност, која и по начину како је остварена и по међусобном одно-
су појединих структурних елемената, односно прилога који се у њој налазе, и 
по начину функционисања у односу на онога коме је намијењена, умногоме 
подсјећа на структурну устројеност и функционисање умјетничког дјела, а 
самим тиме и жанра. 

Кључне ријечи: периодика, жанр, поетика, технологија, структурна 
устројеност, хронотоп 



УДК 050.488(497.11)"17" 

Миодраг Матицки 

ЖАНРОВСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ 
ПЕРИОДИКЕ ОСАМНАЕСТОГ ВЕКА 

Апстракт: Жанровски потенцијал српске књижевне периодике, махом 
календара, магазина, листова и вишетематских зборника (цветника), прика-
зан је у континуитету, са тежиштем на периодична гласила Захарије Орфе-
лина (Славено-сербски восточне церкве календар - 1766; Славеносербски 
магазин - 1768) и Доситејеву књигу Басне (1788) у којој, поред басана са 
есејистичким наравоученијима, као у цветнику намењеном јуности (млади-
ма), налазимо низ књижевних облика: наравоучителна писма, сентенције, але-
горије, дијалоге, приче из живота, песме, писма, приче из класичне старине, 
накратко историје, поучне чланке, приказе књига. У овом контексту, Доси-
тејев баснословар се показао као веома значајан жанровски узорник српске 
књижевне периодике с краја 18. и првих деценија 19. века. 

Кључне речи: просветитељство, псеудокласицизам, преромантизам, 
периодика, алманаси, годишњаци, забавници, зборници, листови, магазини, 
месецослови, цветници; жанрови, хибридни жанрови, алегорије, анегдоте, 
басне, библијске приче, дијалози, дневнички записи, документа, досетке, 
епиграми, житија, изреке, историјска проза, контрасти, мемоари, накратко 
историје, наравоученија, народне песме, народне приповетке, огледи, оде, па-
раболе, писма, полемике, пословице, посрбе, поучне приче, прикази, приче 
из класичне старине, приче о животињама, путописи, разглаголствија, разго-
вори са мртвима, религиозни трактати, сентенције, сећања, сонети, чланци 



УДК 070 СЕРБСКИЈА НОВИНИ ПОВСЕДНЕВНИЈА 

Драгана Грбић 

ЖАНРОВИ У ПРВИМ СРПСКИМ НОВИНАМА 

тивност, дидактика, просвећеност, предисловије, вест, известије/извештај, 
фељтон, репортажа, сатирична повест, басна, описаније житија, слово, бесе-
да, анегдота, наравоученије, расправа 

сту духа епохе. С обзиром на чињеницу да ни у српској књижевности 18. века 
још не постоје јасно одређене карактеристике појединих жанрова, при чему 
су неки како књижевни тако и новински жанрови тек у настајању, овај текст 
пре има за циљ да на основу анализе свих сачуваних бројева првих српских 
новина да преглед и типологију жанрова него да проблематизује њихово де-
финисање. 



УДК 821.163.41.02 РЕАЛИЗАМ 
050.488(497.11)"18" 

Драгана Вукићевић 

СПЕЦИФИЧНОСТИ КЊИЖЕВНИХ ОБЛИКА У 
ПЕРИОДИЦИ ЕПОХЕ РЕАЛИЗМА 

Апстракт: У раду се проучавају специфичности књижевних облика у 
периодици епохе реализма. С једне стране, часописи се посматрају као ме-
дији, а с друге, као специфични облици који имају одређена својства: реа-
листичност, алузивност, дијалогичност, периодичност... Нарочита пажња се 
посвећује уредничким и читалачким интервенцијама и часописним реконтек-
стуализацијама готових књижевних жанрова. С обзиром на периодичност, 
као специфично часописни облици издвајају се дела у наставцима, недоврше-
на дела или огласи. 

Кључне речи: часопис, облик, књижевни жанрови, реализам, роман у 
наставцима, недовршено дело, оглас 



УДК 050:792(497.11)"1921/1941" 

Марта Фрајнд 

ПРЕГЛЕД ЖАНРОВСКИХ ОБЛИКА У ПОЗОРИШНИМ 
ЧАСОПИСИМА МЕЂУРАТНОГ ПЕРИОДА 

(1921-1941) 

Апстракт: Рад настоји да кроз кратак преглед позоришне периодике међу-
ратног периода (1921-41) представи типове књижевних и некњижевних жанро-
ва који се у овим гласилима најчешће могу уочити, те да скицира могућу класи-
фикацију и вредновање прилога који тим разноликим жанровима припадају. 

Кључне речи: драма, позориште, међуратна периодика, жанрови 

Период 1921—41. обележила је појава већег броја позоришних часописа 
који су пратили богаћење позоришног живота и нагли развој нових форми из-
вођачке уметности, филма пре свега. Квантитет није био увек праћен и квали-
тетом, а живот ових часописа, независно од њихове вредности, није био дуг. 
Већина се гасила већ после неколико бројева, а ни најбољи нису успевали да 
се одрже више од три до четири године. Али њихов значај за историју културе 
тога времена није занемарљив и то из више разлога. Информације које нам 
они преносе значајне су и као фактографија и као одраз уметничких критери-
јума тих деценија, а нарочито као увид у однос театра и публике. Као такви 
они су изванредан материјал за изучавање социологије културе периода чак и 
онда када говоре о сасвим некњижевним и неуметничким стварима. 



УДК 070=163.41"19" 
070 ПОЛИТИКА "1904/1915" 

Марија Циндори 

КЊИЖЕВНИ ЖАНРОВИ У ЛИСТУ ПОЛИТИКА 
(1904-1915) 

Апстракт: Аутор описује основне структуралне елементе дневних но-
вина, даје топологију српске штампе у првој деценији ХХ века са посебним 
нагласком на београдске листове. Своја разматрања заснива на око 13000 ре-
зонованих (анотираних) библиографских података из листова Политика и 
Правда за период од 1904. до 1915. године из две своје објављене и грађе за 
трећу књигу Летописа културног живота (Београд, 1995; 2006). Аутор саста-
вља табеларни статистички преглед „константног корпуса текстова", истра-
жује стајаће рубрике, фреквенцију појавних облика око 70 новинских и књи-
жевних жанрова и жанровских облика, њихов међусобни однос, квантитет и 
литерарни квалитет у листу Политика. На основу анализе конкретних новин-
ских текстова аутор проучава моделирајућу улогу учесталости објављивања, 
абревијације и модификације жанровских облика књижевног текста, утицај 
фактора времена на сазнајне ставове читалаца. Поред раслојавања, модели-
рања, преузимања нове улоге жанра у новинском контексту, аутор указује на 
конституисање нових облика, стварање „хибридних жанрова", префункцио-
нализовање постојећих, кроз традицију канонизованих књижевних жанрова. 
Интенције уредника и профилираност Политике доводе до објављивања ве-
ликог броја и врсте књижевних и до литераризације неких од информативних 
жанрова. Ове појаве издвајају Политику из низа других београдских листова 
и дају јој посебно место у историји српске штампе првих деценија ХХ века. 
Деестетизација књижевних жанрова одвија се у листовима који немају своју 
профилираност, јасну концепцију и чија се интенција исцрпљује само у ин-
формативности. 

Кључне речи: периодичност, дневни лист, часопис, разлика између 
дневног листа и (књижевног) часописа, информативни (новински) и књи-
жевни стил, рубрикација, квантитативни параметри рубрика, информатив-
ни и књижевни жанрови у Политици (1904-1915), контекстуалност и фрек-
вентност као моделирајући фактор књижевних жанрова у дневној штампи, 
квантитативни параметри књижевних жанрова, модификације и трансфор-
мације, квалитативна, типолошка одређења жанрова, литераризација новин-
ских и деестетизација књижевних жанрова 



УДК 050.488 ХИПНОС "1922/1923" 
821.163.41.09-1 Драинац Р. 

Видосава Голубовић 

ПРОГРАМСКИ ЧАСОПИС И КЊИЖЕВНИ ЖАНР 
ХИПНОС РАДА ДРАИНЦА 

Апстракт: Рад је посвећен систематском опису природе и карактера 
програма хипнизма и у складу с тим песничке праксе Р. Драинца, са циљем 
да из те перспективе уочи специфичну жанровску организацију текстова са-
радника Хипноса (1922-1923), унутар програмске групе окупљене око овог 
часописа. 

Кључне речи: хипнизам, интуиција, деконцентрација, космизам, сан, 
програмска поетика, програмска лирика, песма, ритмичка проза, синкрети-
зам уметничких облика. 



УДК 050.488 
050.432 

Слободанка Пековић 

ПОЕТИКА КОМУНИКАЦИЈСКОГ ТЕКСТА 
У ЧАСОПИСИМА 

(уводници, белешке)* 

Апстракт: Питање на које овај рад покушава да да одговор је: да ли 
и колико уводни чланци и белешке јесу аутохтони часописни жанр и колико 
утичу на профил часописа, или, да ли га конструишу. Друго питање које се 
поставља јесте колико су уводни текстови и белешке зависни од става уредни-
ка/уредништва и колика је њихова могућност манипулације публике. Треће 
питање је постоји ли веза и сагласје између уводника и бележака. 

Кључне речи: часопис, књижевни/часописни жанр, уводник, белешка 

* Дугујем захвалност мр Јадранки Божић без чије помоћи овај текст не би био 
могућ. 



УДК 821.163.41.09-3:398 
050.488 ВИЛА 

Снежана Самарџија 

УСМЕНА ПРОЗА У НОВАКОВИЋЕВОЈ ВИЛИ 

Апстракт: Изучавајући народно стваралаштво, Стојан Новаковић се по-
себно залагао и за сакупљање нове грађе, настављајући Вукову мисију. Као 
уредник и издавач часописа настојао је да објави варијанте које претходно нису 
штампане, склапајући збирке народних песама, загонетки и усмене прозе. Ма-
да су ова казивања заостајала иза естетских домета Вуковог корпуса, она су га 
ипак допуњавала, откривајући слојеве традиције и особености облика. 

Кључне речи: Стојан Новаковић, часопис Вила, предања, легендарна 
прича, бајка, прожимање жанрова 



Татјана Јовићевић 

РОМАН у „ПОДЛИСТКУ" 
(О слици жанра у српској књижевности) 

Апстракт: Рад, на примерима романа Симе Матавуља и Пере Тодо-
ровића, истражује видове „романа у наставцима" у српској књижевности и 
узроке/резултате њиховог преобликовања у варијанти/варијантама засебног 
издања. 

Кључне речи: роман („прави" - „новински", фељтонски, булеварски), 
новинско и засебно издање, жанровске трансформације 

УДК 821.163.41.09-31"18" 
050.488(497.11)"18" 



УДК 050.488(497.11)"18" 
070.488(497.11)"18" 
821.163.41.09-312.5 

Бојан Ђорђевић 

PULP FICTION У СРПСКОЈ ПЕРИОДИЦИ 
ДЕВЕТНАЕСТОГ ВЕКА 

Апстракт: У раду се најпре теоријски образлаже појам и суштина тзв. 
палп („петпарачке") литературе у оквиру тривијалне књижевности. Указује 
се на најважније жанровске и стилске особине и истиче се тесна везаност 
палпа за периодику. Исти случај је и са српском литературом, у којој палп по-
чиње да се јавља у доба реализма, тесно повезан са тзв. поетским реализмом, 
а прве палп приче објављују се у периодици реализма. И даљи развој овога 
жанра је везан за периодичне публикације, да би се - као и у свету - између 
два светска рата и у Србији почели да појављују палп романи (рото-романи) 
као посебна издања. 

Кључне речи: палп (pulp fiction), тривијална литература, реализам, пе-
риодика, жанр 



УДК 050.488(439.55/.56)"1878/1918" 
821.163.41(439.55/.56).09-7 

Стејн Верват 

САТИРИЧКИ ФЕЉТОН У БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКОЈ 
ПЕРИОДИЦИ АУСТРОУГАРСКОГ РАЗДОБЉА. 

Од сатиричких записа у раној 
Босанској вили до Зембиља Саве Скарића 

Апстракт: У овом чланку се показује како се сатирички фељтон у босан-
скохерцеговачкој периодици аустроугарског раздобља конституише и развија 
као израз одређених комуникативних, социјалних и(ли) естетских потреба, 
које проистичу из тадашњих друштвених и историјских околности. Објашња-
ва се зашто је управо сатирички фељтон могао да постане најпогоднија књи-
жевна врста за формулисање једног критичког става према аустроугарској 
управи у Босни (1878-1918). Прво, за време Аустроугарске се, захваљујући 
муњевитом развитку периодичне штампе, стварају неопходни материјални 
услови за настанак сатиричког фељтона. Друго, потенцијални сатиричари, 
хтели то или не, нужно су се суочавали са колонијалним цртама аустроугар-
ске управе. Оштра реакција на аустроугарски колонијални дискурс несумњи-
во је један од разлога зашто се босанска сатира, поготово у раду српских писа-
ца, у великој мери подудара са једним окциденталистичким, то јест претежно 
антизападним дискурсом. 

Кључне речи: сатирички фељтон, босанскохерцеговачка периодика 
аустроугарског раздобља, окциденталистички дискурс, Босанска вила, Петар 
Кочић, Светозар Ћоровић, Саво Скарић 



УДК 050.488(497.11)"19" 
821.163.41.09:050.488](497.11)"19" 

Весна Матовић 

КЊИЖЕВНА КРИТИКА У ЧАСОПИСИМА СРПСКЕ 
МОДЕРНЕ - УСПОСТАВЉАЊЕ И ОСПОРАВАЊЕ 

КРИТИЧКОГ КАНОНА 

Апстракт: Почетак двадесетог века у српској књижевности је умного-
ме обележен успоном и снажним упливом књижевне критике која постаје 
један од доминантних часописних жанрова. Циљ овог рада је да на часопи-
сној грађи као примарном извору прати генезу те појаве и њене домете, да 
укаже на њене особености као и на претензије књижевне критике да постане 
један од центара друштвене моћи, неретко скриване иза настојања за увође-
њем нових естетичких мерила и норми и успостављањем новог књижевног 
и културног канона. 

Кључне речи: српска модерна, књижевна критика, књижевни часопи-
си, књижевни и културни обрасци 



УДК 82.09:316.772.4 
808.5:316.774 

Кринка Видаковић Петров 

ПОЛЕМИКА: СЕМАНТИКА, ДИСКУРС, ЖАНР 

Апстракт: Рад је прилог разматрању жанровских одлика полемике. 
Осветљавају се три начела која играју важну улогу у формирању овог жанра: 
појма „другог", појам хијерархије и вере у моћ речи. Полемика подразумева 
несагласност унутар одређеног система или између два система. Распон спор-
них тема је готово безграничан, али то својство теме добијају у одређеним 
друштвено-историјским условима у којима постојећи поредак губи ауторитет. 
Истраживања Р. Барта су корисна за утврђивање полемике као филозофског 
жанра и његовог односа према реторици и њеним техничким поступцима. У 
даљем истраживању полемику сагледавамо као специфичан тип комуникаци-
је у којем се користе два дијалошка канала (унутрашњи и спољни), а потом се 
анализира полемички дискурс (који се јавља у разним форматима, облицима 
и жанровима) и улога медија у историјском развоју полемике. У том домену 
посебна пажња посвећена је периодици, јер актуелност и серијалност пого-
дују развоју полемике. На крају, у поређењу са спортом, полемика се може 
сагледати као метафорична игра логичког тениса. 

Кључне речи: полемика, семантика, дискурс, жанр и његова генеза, 
и реторика, и комуникација, и медији, и периодика, и спорт, полемички дис-
курс 



УДК 82.09:316.772.4 
808.5:050.488 

Ратко Пековић 

ПОЛЕМИКЕ У ПОСЛЕРАТНОЈ СРПСКОЈ 
КЊИЖЕВНОСТИ 1945-1965. 

Апстракт: У раду се показује како је полемика као маргинална књи-
жевна појава преко часописа и листова у 50-им годинама 20. века доспела у 
средиште књижевног, политичког и идеолошког интересовања. Говори се о 
друштвеној важности коју је полемички текст добио и како је изграђен посе-
бан стил, лексика. Иако се чини да су чврсто везане за време у којем су наста-
ле, полемике су у социокултурном и социополитичком контексту и наставак 
предратних сукоба између деснице и левице. 

Кључне речи: полемика, књижевни спорови, улога уметности, соција-
листички реализам, партијност у књижевности, диригована естетика, слобо-
да стваралаштва, аутономија књижевног дела 



УДК 050.488-055.2(497.11) 

Станислава Бараћ 

ЖАНР И ИДЕНТИТЕТ 
О жанру женског портрета у женским 

часописима 1913-1941. 

Апстракт: У раду се описује историјска појава новога часописног жан-
ра у српској периодици, жанра женског портрета, у оквиру такође релативно 
новог жанра периодике: женских часописа, у времену од 1913. до 1941. годи-
не. Пошто жанр женског портрета има извор у политичкој борби једне дру-
штвене групације за своја права и слободе, као посебан теоријски проблем 
издваја се социологија жанра; а пошто се кроз представљања конкретних 
жена ради на конструкцији новог родног идентитета, супротстављеног тради-
ционалном, корисним и оправданим се показују бројни појмови и теоријски 
закључци студија рода и културе, као и женске историје (попут гиноцентрич-
них жанрова, преиспитивања канона, политике репрезентације/представља-
ња). 

Кључне речи: женски портрет, идентитет, жанр, гиноцентричност, ка-
нонизација, репрезентација, женски часописи, часописи за жене, патријархал-
на култура, феминизам 



УДК 821.163.41.09-92 
050.488(497.11)"18/19" 

Бојан Јовић 

ИЗМЕЂУ ФИКЦИЈЕ И СТВАРНОСТИ -
НЕКЕ ЖАНРОВСКЕ ОСОБИНЕ УТОПИЈЕ У СРПСКОЈ 
ПЕРИОДИЦИ КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА 

Апстракт: Појава утопије у српској периодици крајем XIX и почетком 
XX века обележена је актуализацијом разноврсних жанровских потенција-
ла. Од нефикционалних текстова какви су прикази популарних утопијских 
остварења тога доба, преко огледа и псеудорепортажа до чистих драмских и 
прозних радова са једне, од позитивног до крајње негативног виђења људске 
будућности са друге, и од озбиљног тона до сатиричног и бурлескног хумора 
са треће, утопија се у српској књижевности и књижевној периодици од самог 
почетка показује у мноштву најразноликијих аспеката. 

Различити потенцијали жанра, показује се, привлачни су за различите 
врсте публикација, пре свега усмерене ка подучавању широке читалачке пу-
блике популаризовањем научних идеја и корисним саветима из свакодневног 
живота и рада (Српски омладински календар), ка критици и промени дру-
штвено-економских односа са позиција народних интереса (Нови шумадиски 
лист - Потпора), односно интереса радничке, трговачке и занатлијске класе 
(Занатлијски савез, Трговински гласник, Радничке новине). 

Кључне речи: српска књижевност XIX века, утопија, периодика, Д. Ј. 
Илић, С. Ранковић, Е. Белами, Ж. Балугџић 



УДК 070:792(497.11)"19" 
792(497.11) 

Весна Крчмар 

ПОЗОРИШНИ ЗАПИСИ ВЕЛИМИРА ЖИВОЈИНОВИЋА 
ОБЈАВЉЕНИ У ЕПОХИ 

Апстракт: Велимир Живојиновић, један од наших најсвестранијих по-
зоришних посленика, позоришну критику пише у међуратном периоду, теме-
љито и континуирано у бројним часописима и дневним листовима. Садржај 
овог рада представљају тридесет четири његова позоришна записа у дневном 
листу Епоха који излази у Београду. Намерно се користи термин запис, јер 
се, осим позоришном критиком, бави најавом гостовања, пише о значајним 
гостима, новим позоришним члановима. Као изузетан познавалац литерату-
ре, музике и свих законитости сценског извођења, пише дневну критику и о 
драми, опери али и о балету. Критика објављена у Епохи подлеже законима 
дневног новинарства и разликује се од критика писаних у часописима. Као 
критичар наступа са антипозитивистичког становишта. У критикама се осе-
ћа атмосфера позоришног догађаја, а публику посматра као незаобилазни део 
позоришног чина. 

Кључне речи: Велимир Живојиновић, Епоха - дневни лист, позоришна 
критика, позоришни запис, оперска критика, музичка критика, позоришна го-
стовања, најава премијере, најава позоришних гостовања 



УДК 050.488 СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК 
78.072(497.11)"19" 

Александар Васић 

ГРАНИЧНИ ЖАНРОВИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ 
ПЕРИОДИКЕ: ЕСЕЈИСТИКА СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ 

ГЛАСНИКА О ЕБРОПСКОЈ МУЗИЦИ* 

Апстракт: Између 1903. и 1941. године Српски књижевни гласник об-
јавио је двадесет три есеја о европској музици класицизма, романтизма и мо-
дерне. У раду се износе преглед и типологија тих текстова, као и анализа 
поступка Гласникових музичких есејиста. 

Кључне речи: Српски књижевни гласник, српска музичка есејистика 
- XX век, Стеван К. Павловић, Милоје Милојевић, Бранко Лазаревић 

* Ова студија настала је у оквиру рада на пројекту ,Музика на раскршћу - српски, 
балкански и европски оквири". Пројекат изводи Музиколошки институт САНУ у Београ-
ду, а финансира га, под бројем 147033, Министарство науке Републике Србије. 



УДК 070.487(497.11)"1850-1870" 
741.5(497.11) 

Жарко Рошуљ 

О КАРИКАТУРИ КАО ДВОСТРУКОМ ЖАНРУ 
(Примери из првих српских шаљивих листова) 

Апстракт: У раду се, на одабраним примерима из првих српских ша-
љивих листова (1850-1870), истражују односи између ликовних и писаних 
израза, који политичкој карикатури дају обележје двоструког жанра. 

Кључне речи: азбука, буна, влада, двострукост, жанр, змај, језик, кари-
катура, литература, новинарство, политика, реформа, сликарство, уметност, 
цртеж, часопис, шаљивац 



УДК 73/76(497.11)"18"(046) 

Ненад Макуљевић 

УМЕТНОСТ И ЈАВНОСТ: ПИСАЊЕ О 
УМЕТНОСТИ И УСПОСТАВЉАЊЕ ЛИКОВНЕ 

КРИТИКЕ У СРБИЈИ 19. ВЕКА 

Апстракт: Писање о уметности и успостављање ликовне критике јед-
но је од обележја српске културе у 19. веку. Карактеристике критичарске 
праксе одговарале су савременим европским токовима и ситуацији у српској 
уметности тог времена. Тематски оквири критике обухватали су најприсутни-
је форме визуелне културе попут црквеног сликарства, сакралне ахитектуре 
и сликарских изложби. Ликовна критика није била пуки одраз дешавања у 
ликовном животу, већ је имала и утицаја на његово одвијање. Она је имала 
комуникативни карактер и обраћала се јавности. Путем ликовне критике из-
грађивао се укус и став српског грађанства и утицало се на статус појединих 
уметника у друштву. Зато је ликовна критика била активан и важан чинилац 
у креирању српског културног живота. 

Кључне речи: ликовна критика, црквена уметност, Михаило Валтро-
вић, Милоје Васић, периодика 



УДК 81'255.4(497.11)(046) 
82.09 

Александра Манчић 

ПИСАЊА И ЧИТАЊА ПРЕВОДА КАО 
ЖАНРА У СРПСКИМ КЊИЖЕВНИМ И 

НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА 
Поводом првих српских превода Сервантеса, 

Ариоста и Шекспира 

Апстракт: Полазећи од примерних случајева три темељна превода 
с краја XIX века - Сервантесовог Дон Кихота Ђорђа Поповића Даничара, 
Ариостовог Бијесног Роланда Драгише Станојевића и Шекспирових драма у 
преводу Лазе Костића - у тексту се испитује слика о месту преводне књижев-
ности у оквиру српске књижевности на основу критичких текстова у перио-
дици и разматра се колико су у сагледавању овог проблема корисне теоријске 
поставке о преводу као специфичном жанру у оквирима националне књижев-
ности. 

Кључне речи: жанр књижевног превода, традиција, национална књи-
жевност, културна политика, периодика; Ђорђе Поповић, Драгиша Станоје-
вић, Лаза Костић, Сервантес, Ариосто, Шекспир 
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дохерти, Бриџид (Brigid Doherty) 34
домановић, радоје 132, 135, 139140, 

225, 228, 237, 281, 318
донадини, улдерико (UlderikoDon��dini)(Ulderiko Don��dini)) 

20�
драгојевић, предраг 484, 486, 492
драгутиновић, Бранко М. 462
драинац, раде 200, 201, 203211, 213

214
дреновац, алојз 155
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дреновац, Бора 361, 365366
дрезднер, алберт (Albert Dresdner) 

483485
 дугалић, деса 160
дуда, деан 399
дурбаба, оливера 456
дучић, јован 9, 35, 4041, 185186, 195, 

199, 203, 315318, 325, 327328
 
Ђаја, јован 508
Ђелаш, Ђорђе 473
Ђикић, осман 185
Ђоновић, јанко 373
Ђорђевић, Бојан 283
Ђорђевић, владан 48, 268
 Ђорђевић, владимир р. 463
 Ђорђевић, јован 133, 158, 162
Ђорђевић, Љубица 448, 450
Ђорђевић, обрен 155
Ђорђевић, слободан 464
 Ђорђевић, Тихомир р. 56, 227, 236, 

238, 258259, 473
Ђорђевићвовес, антоније 463
Ђорђевић призренац, Манојло 292

293
Ђилас, Милован 27, 359360, 363, 366

370
Ђурђић, Љиљана 403
Ђурић, војислав 357, 381
Ђурићклајн, стана 445, 457, 459, 463
Ђурић, симеон 250
Ђуричковић, дејан 461
Ђурковић, павел 473

Еберс, Георг Мориц (Georg Moritz 
Ebers) 280 

едисон, Џозеф (Joseph Addison) 110
егерс, Фридрих (Friedrich Eggers) 484riedrich Eggers) 484Eggers) 484
еко, умберто (Umberto Eco) 143
елизабета, краљица 406
елиот, Томас стернс (Thom��s Ste��rns 

Eliot) 223
ередија, жозе Марија (JoséM��ri�� de 

Heredi��) 321
ерор, Гвозден 140

 Жакоб, Макс (M��x J��cob) 204
жедрински, владимир 166
живаљевић, данило а. 415
живановић, Ђорђе 451
живановић, јеремија 222, 223
 живковић, драгиша 32, 461
живковић, синиша 229
живковић, живан 208 
живковић, Милан 155
живојиновић M��ssuk��, велимир 26, 

225, 231, 233234, 239, 397, 425, 
427428, 430, 434, 436437, 440442

живојиновић, веља 441
 жирмунски, виктор 201
жујовић, живојин 140

Зајц, иван 438 
Зега, н. 409 
 Зечевић, слободан 251 
Зигел, јозеф (Josef Siegel) 281
Зихерл, Борис 368, 378
Златковић, Зора 430 
Зоговић, Мирка 502, 508
Зоговић, радован 379
Зола, емил (Émile Fr��nçois Zol��) 140, 

142, 321
Зорић, павле 201
Зорић, симеон 84, 9192
Зорко, јован 450
Зрнић, јелена 391392
Зундхаусен, Холм (Holm Sundh��ussen) 

292

Ибзен, Хенрик (Henrik Ibsen)162, 321
иванић, делфа 394
иванић, душан 8, 10, 3132, 50, 5357, 

131, 133, 137, 245, 280
иванић, Момчило 140
ивачковић, светозар 489
 игњатовић, јаков 97, 133, 135136, 

159
иго, виктор 478
 илић, александар 159
илић, војислав 141, 318, 320
илић Млађи, војислав 281282
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илић, драгутин 133, 135, 237, 304, 
307310, 312, 315, 320, 413, 415
 419, 493, 503

исаковић, антоније 373, 377
исаиловић, Михаило 433434
 
Јагић, ватрослав 246, 248
јаковљевић, владимир 425
јакшић, Ђура 133, 135, 159
јаначек, Леош (Leoš J��náček) 457
јанићијевић, Миодраг 364
јанковић, драгољуб 316
јанковић, емануил 123
јанковић, катарина 77
јанковић, Љубица 398
јанковић, Милица 397398
јевтић, Боривоје 155
 језуитова, Људмила 209 
јеленска, Марија 165
јелић, Милосав 179, 194
јелушић, синиша 236, 237
Jeo, ричард (Rich��rd Yeo) 23
 јеремић, драган М. 356, 361, 373, 379
јеремић, Љубиша 265
јесењин, сергеј (сергей есенин) 204
 јешић, недељко 204, 206, 209
 јешић, недељко 200
 јовановић, александра 391
јовановић, Биљана 403
јовановић, Богољуб 154
јовановић, браћа 503
јовановић, вера 408
јовановић, владимир М. 55, 140
јовановић, војислав 251
јовановић, Миодраг 487488
јовановић, Мијаило 281
јовановић Морски, Милан 133, 415, 

422
јовановић, Милутин 179, 194
јовановић, никола Б. 155157, 163
јовановић, јован 392
јовановић, јован Змај 47, 5051, 5455, 

57, 132, 135, 138, 140141, 201, 222, 
478, 479

јовановић, јован М. 238

јовановић, паја 323
јовановић, слободан 224, 229, 231, 

282, 303, 307, 310, 316, 318, 461
јовановић, смиља 403
 јовановић, соја 365
јовићевић, Татјана 137, 145, 268, 270, 

283
јовичић, владимир 46
јоакаи, Мор 280, 283
јоксимовић, велиша 132, 134, 142
јосиф II 123
јочић, драга 394
 јулинац, павле 8081, 122
јурковић, Маријан 373

C uddon, John Anthony Bowden 332

Кајнц, јосиф (Josif K��jnc) 320 
кампанела, Томазо (Tomm��so C��mp��n (Tomm��so C��mp��n

ell��) 420
кандић, драг. М. 155 
кант, имануел (Imm��nuel K��nt) 484
карабеговић, авдо 319
карађорђе 100, 488
карађорђевић, петар први 402
карађорђевићи 132
карановић, Зоја 245, 246
карасу, Мишел (C��r��ssou Michel) 207
караџић, вук стефановић 12, 7677, 

7981, 84, 86, 89, 9899, 101102, 
133, 142, 145, 237, 245255, 259, 
386, 389, 408, 473475, 478

караџић, Мина 133
кардељ, едвард 371, 372
карман, јожеф (József Kármán) 88
каснар, Зорка 405
кахун, Лоренс (L��wrence C��hoone) 

��2
кашанин, Милан 238
кеј, елен (Ellen Key) 241, 404, 396
Köhler, R��lph 248 
кеслер, данило 241
кисић, Милица 52
кисић, Чедо 361
киш, данило 356
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керинц пелеш, олга 403
кићовићпејаковић, снежана 511
клајн, Хуго 364, 365
Cl��rc, Timothy J. 487
клеопатра 399, 406
клеут, Марија 131 
клич, карло (K��rel Václ��v Klíč) 476, 

478
кнајп, себастијан (Seb��sti��n Kneipp) 

293
коваљевска, соња 406
ковачевић, Божидар 238, 373
ковачевић, крешимир 448
ковачевићЛопашић, Злата 403
ковачек, Божидар 76, 96
ковијанић, Гаврило 486
козак, примож 380
којанов, Ђорђе (в. стефановић која

нов)
коларић, Миодраг 473, 476, 484, 485, 

488
колм, евелин (Evelyn Kolm) 289
коломан, Миксат 283
кољевић, светозар 296, 401
комарчић, Лазар 135
константиновић, радомир 209, 361

362, 366, 373
конт, огист (Auguste Comte)Auguste Comte) 414
коњовић, петар 446, 455, 457458
кора, Бруно 210 
кораксић Cor��x, предраг 36Cor��x, предраг 36
кориган, елизабета (Elis��beth Corig��n) 

32 
королија, Мирко 313
кос, јанко 378
косановић, олга 397
костић, душан 361, 373
костић, катарина 405
костић, Лаза 55, 133, 139140, 201, 320, 

499, 500, 502, 504, 506, 508511
костић, Милица 405
костић, Тадија 179
коцебу, август Фридрих Фердинанд 

фон (August Friedrich Ferdin��nd von 
Kotzebue) 101

кочић, петар 287, 292, 294298
кош, ерих 373, 381
кошутић, радован 133, 140
краут, вања 486
крижанић, пјер 472473
крилов, иван андрејевич (иван ан

дреевич крылов) 359
крис, е. 472 
кристи, агата (Ag��th�� Christie) 278
крклец, Густав 238
кроче, Бенедето (Benedetto Croce) 321
крлежа, Мирослав 356, 364, 367368, 

376
крстић, Б. 254 
крстић, Ђорђе 487, 488
крстоношић, петар 154
крталић, иван 353, 355356
крунић, душан 163
куленовић, скендер 359360, 363
кулунџић, јосип 162, 165
Kum��r, Krish��n 414
кун, анет (Annete Kuhn) 389
кунтарић, Марија 462463
купер, Фредерик (Frederic Cooper) 

290
курцбек, јозеф (Joseph Kurzbek) 105, 

12�
кусовац, никола 484, 486

Лавкрафт, Хауард Филип (How��rd phil
lips Lovercr��ft) 278 

Лагерлеф, селма (Selm�� L��gerlöf) 404
405

Ладик, каталин 403 
Лазаревић, анђелија Л. 400, 405
Лазаревић, Бранко 224225, 228, 234, 

303, 307, 316317, 324, 329, 445, 
452, 459, 461462

Лазаревић, Георгије 79
Лазаревић, Лаза к. 139 146, 400
Лазаров, јони (Ioni L��z��rov) 349
Лазић, Зорка 395
Лазић, ксенија Б. 463
Лазић, радмила 403
Лалић, иван в. 381
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Лалић, Михаило 373
Лангер 476
Лангер, себастијан (Seb��sti��n L��nger) 

476
Латковић, видо 249, 253, 357
Леблалбала, паулина 405
Леблан, МорисМари (M��uriceM��rie

Émile Lebl��nc) 281
Леко, димитрије 489
Леметр, жил (Jules Lem��ître) 462
Ленхарт, самуел (S��muel Lenh��rt) 475
Лерик, иван 376
Леовац, славко 66, 373
Леополд, цар 108
Лесинг, дорис (Doris M��y Lessing) 403
Лесковац, Младен 47, 131
Лефевер, анри (Henri Lefebvre) 379
Лешић, Зденко 287288, 291, 294, 296

298, 318
Лидл, далас (D��ll��s Liddle) 21, 23
Ликовић, Љубица 403
Ликург (Λυκοῦργος) 100
Лист, Франц (Fr��nz List) 453
Лисшен, Гинтер (Gunter Luschen) 349
Лити, Макс (M��x Luthi) 251
Лич, Џефри (Geoffrey Leech) 338, 346
Лончарић, с. 283
Лотман, јуриј (Юìрий Михаìйлович 

Лоìтман) 9, 1113, 33, 35, 306307, 
325

Lofficier, Je��nM��rc 277
Lofficier, R��ndy 277
Лотић, Љубомир 392
Лохер, Хуберт (Hubert Locher) 485, 490
Лукић, велимир 381
Лукић, света 373, 377, 379, 381
Луције (Lucius Accius) 100

Љочић, драга 396
Љубиша, стефан Митров 146, 268

Магазиновић, Мага 394, 403
Мајаковски, владимир (владиìмир 

владиìмирович Маякоìвский)204, 
208

Мајербер, Ђакомо (Gi��como Meyerbe
er) 449

Мајснер, август Готлиб (August Gottli
eb Mei�ner) 101

Мајсторовић, стеван 380
Маколи, Т. Б. 354 
Максимовић, Горан 134
Максимовић, десанка 71, 398
Максимовић, јован 140
Максимовић, Миодраг 369
Макуљевић, ненад 486487, 489490
Малетић, Ђорђе 486488, 490491
Мандић, светислав 361, 362
Манојловић, сава 293
Манојловић, Тодор 159, 162, 164165, 

201202, 310311, 314315, 321, 323, 
325, 327, 328

Мансветова, Лидија 433
Мамфорд, Луис (Lewis Mumford) 416
Манчић, александра 386, 499
Маларме, стефан (Steph��nе M��ll��rmé) 

202
Маргалит, авишаи (Avish��i M��rg��lit) 

292
Маре, анри (Henry M��ret) 281
Марија, краљица 222
Марин, Милан 281
Маринети (Filippo Tomm��so M��tinetti) 

210211, 343
Марић, Миломир 370
Марјановић 229
Марјев 429, 430
Маркс, карл (K��rl M��rx) 343, 359, 414
Марковић адамов, павле 53, 135, 228, 

319320
Марковић, даница 394
Марковић, Зденка 403
Марковић, Љубица 398
Марковић, слободан ж. 48
Марковић, светозар 135136, 140, 316, 

422
Марлински, а. 280, 283
Мартиновић, иван 392
Масел, Џејмс (J��mes Mussel) 2122
M��ssuk�� (в. живојиновић велимир)
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Матавуљ, симо 9, 39, 55, 136137, 139, 
144, 267269, 311

Матвејевић, предраг 355
Матицки, Миодраг 1920, 27, 31, 40, 

77, 80, 84, 9192, 245248, 258
Матић, душан 360, 364, 366, 373
Матовић, ана 446
M��товић, весна 136137, 272, 283, 315
Матош, антун Густав 229
Медаковић, дејан 485
Медаковић, данило 98, 136
Медаковић, Милорад 97
Мејерхољд, всеволод емиљевич (все

волод Эмильевич Мейерхольд) 212
Méliès, Georges 213 
Мереник, Лидија 486
Мешић, адемага 298
Мешоник, анри (Henri Meschonnic) 

501 
Мештровић, иван 313, 494
Милановић, Бранко 229
Милановић, паја 493
Милачић, Божо 369
Миленковић, Таса 281
Милер, п. Џ. (peter John Miller) 391

392
Милетић, светозар 55, 136, 141, 479
Милин, Мелита 446
Милинчевић, васо 46, 55, 136, 138
Милић, драгутин 486
Милићевић, вељко 325
Милићевић, Милан Ђ. 250, 258
Милићевић, живко 68
Милићевић, Милан 12
Миловић, М. 248
Милојевић, Милоје 238, 445, 446, 448, 

451457, 460, 464
МилошевићЂорђевић, нада 27, 247, 

252253
Миљковић, Бранислав 238
Милијевић, стеван 246
Милутиновић, добрица 439
Милутиновић, драгутин 486, 493
Милутиновић сарајлија, сима 97, 320
Миријев (в. Марјев) 

Митриновић, димитрије 9, 229, 294, 
320, 322, 324, 326, 486, 494

Мирчов, светлана 506
Митровић, катарина 486
Митровић, Милорад 281282
Митровић, Митра 366
Митровић, раша 392
Митровић, стефан 358
Михаљчић, раде 458
Михл, Бранислава 403
Михаиловић, димитрије к. 19
Михаелис, карин (K��rin Mich��elis) 

400, 404
Михајловић Михиз, Борислав 356, 

369370, 372
Михајловић, Бранко 140
Михајловић световски, Миодраг 156
Михаљевић, Георгије 79, 80, 100101
Михел, Густав 446
Мицић, Љубомир 210, 225, 232, 328
Мишић, Зоран 362, 373, 377
Младеновић, ранко 26, 159, 161163, 

238, 397
Младеновић, Танасије 361, 366, 369

370
Молијер, жан Баптист поклен (Je��n

B��ptiste poquelin de Molière) 160, 
162, 433

Мор, Томас (Thom��s More) 420
Морети, Франк (Fr��nk Morreti) 388
Морис, виљем 414
Морисон, Тони (Tony Morrison) 403
Мосусова, надежда 446
Мопасан, Ги де (Guy de M��up��ss��nt) 

280
Моцарт, волфган амадеус (Wolfg��ng 

Am��deus Moz��rt) 453, 457
Мразовић, аврам 86
Мрвић, Милун 155
Музил, роберт (Robert Musil) 202
Муратов, степан Михаилович (степан 

Михайлович Муратов) 429
Мусоргски, Модест петрович (Модест 

петрович Мусоргский) 457, 458
Мушицки, Лукијан 49, 79, 101
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Мушкатировић, јован 96

Најт, Чарлс а. (Ch��rles A. Knight) 288
назор, владимир 229
нанчић, Лазар 133, 140
наполеон (N��poléon Bon��p��rte) 203, 

269
наталија, краљица 403
настасијевић, Момчило 386
натошевић, Ђорђе 19, 422
невинс, Џес (Jess Nevins) 279
негри, ада (Ad�� Negri) 406
недељковић, Милан 319
недић, Љубомир 25, 53, 56, 57, 133, 

139, 223, 227, 303305, 308, 319, 
502

ненадовић, Љубомир 98, 133, 194, 
237, 268

недић, Марко 229, 446
ненадовић, прота Матеја 98
нехајев (в. цихлар нехајев, Милутин) 
никачевић, Миодраг 504
никола, књаз 268
никола, краљ 190
николајевић, Божа с. 185
николајевић, Божидар 486
николајевић, душан 320, 430
николић 249, 256
николић, андра 138
николић, атанасије 77, 246
николић, п. 493
николић, раде 359, 381
николић, сергије 478, 485
нинчић, Лаза 281
ниче, Фридрих (Friedrich Wilhelm Ni

etzsche) 202, 320, 321, 459
новак (Vítězsl��v Novák) 454, 455
новаковић, стојан 19, 27, 53, 133, 245

250, 253, 257259
нушић, Бранислав 48, 134136, 139, 

159, 179, 188191, 194196, 430

Његош, петар II петровић 146, 320, 
363

Обрадовић, доситеј 75, 76, 79, 8297, 
99101, 108109, 114, 118, 189, 237, 
253, 320

обрадовић, сретен ил. 155, 194
обрадовић, Тијана 291
обреновић, Милан 135, 272, 479
обреновић, Милош 473475
обреновић, Михаило 488
обреновићи 222
обреновић, александар 135
Oбреновић, Михаило 256
овен, роберт (Robert Owen) 414
огњановић абуказем, илија 134135
одавић, ангелина 404
Okey, Robin 289
ораићТолић, дубравка 131
орлеанка, јованка (Je��n D’Arc) 396, 

399, 406
ортега и Гасет (José Orteg�� y G��sset) 

499, 505
орфелин, Захарија 75, 78, 7990, 93, 

9597, 110111, 114, 117118, 485
остојић, Тихомир 57

Павић, Милорад 25, 80
павлова, ана (анна павловна / Матве

евна павлова) 428, 459
павловић, јован 267
павловић, Лепосава ст. 448
павловић, Милан п. 392
павловић, Миодраг 361362, 373, 380
павловић, стеван к. 445, 447451
павловић, Теодор 101, 136
палавестра, предраг 294, 323, 373, 

446, 459, 486
пандуровић, Марија 405
пандуровић, сима 26, 239240, 309, 

313, 317, 320, 322, 327, 329, 397, 
442, 510

пантић, Мирослав 408
парун, весна 361
пашић, никола 135, 189, 191
пејић, Лазар р. 421
пејовић, роксанда 445, 458, 462463
пејлор, сјузан (Suz��nne p��ylor) 2122
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пејчић, јован 460
пековић, ратко 354, 359, 365, 367368, 

377
пековић, слободнака 270, 283, 389

391, 393
пелагић, васа 135
первић, Мухарем 380
перовић, пуниша 370
петковић, владимир 486, 492
петковић Dis, владислав 313, 322326, 

405
петковић, новица 202, 204
петрановић, Бранко 248, 368
петров, александар 8, 24, 52, 136, 458
петровић, вељко 313
петровић, владислава 129
петровић, Георгије 490
петровић, даринка 405
петровић, димитрије 490
петровић, живко 491
петровић, живојин 155, 161162, 448
петровић, Зора Ђ. 398
петровић сељанчица, Милорад 170, 

319
петровић, надежда 323, 397, 402403, 

405, 486, 493
петровић, растко 204205, 374
петровић, сава д. 315
петровић, светозар 464, 511512
петровић, соња 251
петровић, урош 307, 316
печица 438
пешић, радмила 248
пешки, јосип 475
пијаде, Моша 359360, 486, 488, 494
пирандело, Луиђи (Luigi pir��ndello) 

162
пирјевец, душан 380
питак (пιττακός) 100
pierre Merin (в. Бихаљи Мерин)
платон (Πλάτων) 97
plohlHerdvigov, R. F. 254, 257
по, едгар алан (Edg��r All��n poe) 268, 

280
попа, васко 35, 361362, 376, 381

поповић, Богдан 79, 39, 53, 140, 225, 
229, 231, 235, 238239, 303, 305, 
307, 310312, 314317, 320, 322, 
327328, 408, 506, 510511

поповић, браћа 279, 500 
поповић, драг. 161, 165
поповић, душан 360
поповић даничар, Ђорђе 499500, 

502506, 511512
поповић, Зарија 319
поповићјањевац, вићентије 76
поповић, јефтимије 475
поповић, јован 392
поповић, јован стерија 89, 475, 478
поповић, Милош 405
поповић, павле 110, 238, 248249, 304, 

�11
поповић, стеван в. 54, 280281
поповић, Чеда 132135, 139, 141
потемкин (Григорий александрович 

потёмкин) 121
потокар, Тоне 238
предић, урош 323, 488, 491, 493
прегарц, раде 155
предић, Милан 238
прица, Зора 396
продановић, јаша 47, 142, 224, 307, 

309, 316
прокопович, Теофан 82, 87
протић, Миодраг Б. 373, 375376
протић, предраг 505
пуљо, Маркидес (Маркидес пуллїω) 

105, 107, 113, 
пухало, душан 511
пучини, Ђакомо (Gi��como puccini) 

438
пушкин, александар сергејевич 

(александр сергеевич пушкин) 
11, 280, 401

пшибишевски, станислав (St��nisł��w 
przybyszewski) 203

Рабле, Франсоа (Fr��nçois R��bel��is) 
339

раденић, андрија 506
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раденковић, Љубинко 250
радивојевић, јулијана 78, 101
радић, стеван 396
радичевић, Бранко 133
радичевић, Бранко в. 357
радовић, Ђуза 363
радоњић, живојин 246, 247
радуловић, немања 255
радуловић, радојка 460
радченко, к. 110
раичевић, Горана 131
рајић, велемир 405
рајић, јован 97, 109, 114, 123
рајковић, вук Ђ. 133
рајковић, Ђорђе 54, 97, 133
рајнхарт, Макс (M��x Reinh��rth) 436
рајовић, цветко 474 
ракић, Милан 173, 199, 229, 304, 315, 

328
ранковић, светолик 12, 413, 417, 419

420
R��c��ult, Je��nMichel 414
ракић, Милан 9
ратенау, валтер (W��lther R��then��u) 

202
раф, Георг кристијан (Georg Christi��n 

R��ff) 96
ребац, Хасан 406, 407
ренан, ернест (Ernest Ren��n) 313Ernest Ren��n) 313
ренар, жил (Jules Ren��rd) 313
ренер, Хајнрих (Heinrich Renner)
рехар, воја 368, 371
рибникар, владислав 184
ригл, Херман (Herm��nn Riegl) 492Herm��nn Riegl) 492
риман, Хуго (Hugo Riem��nn) 448
римскикорсаков, николај (никола

ий андреевич римскийкорсаков) 
450, 458 

ристић, Ђорђе 246
ристић, Љубица 405
ристић, Марко 204, 209210, 364, 374

376, 380381
ристић, Миодраг 155
розић, в. 484
романовић, раде 155

рашковић, капетан 96
рошуљ жарко 36, 136, 281, 478
ружић, димитрије 165
рутман (W��lther Ruttm��n) 213
Ruthner, Clemens 289291 
савић, аница 394
савић, ј. 395
савић, Милан 133
савић, петар М. 392
савић, ратко 154
савчић, Милан п. 425
саид, едвард (Edw��rd S��id) 290, 292, 

���
салмон, андре (André S��lmon) 204
самарџија, снежана 245, 247
сапфо (�α���) 399�α���) 399
сартр, жанпол (Je��np��ul S��rtre) 364Je��np��ul S��rtre) 364
сахерМазох, Леполод фон (LepolodLepolod 

von S��cherM��soch) 280
света Тереза Млађа 406
сејфулина, Лидија николајевна (Ли

дия николаевна сейфуллина) 403
секст (Sextus Empiricus) 100
секулић, исидора 224, 313, 314, 316

317, 319320, 322327, 329, 363, 
386, 394, 395, 405, 428, 459, 462, 
471472

сенсимон (Louis de Rouvroy S��intSiLouis de Rouvroy S��intSi
mon) 414

сервантес, Мигуел де (Miguel de Cer
v��ntes S����vedr��) 499, 501

сетимели, емилио (Emilio Setimelli) 
210

сибирјаков 429
сивец, јоже 448
симић 510
симић, душан 173174, 193
симић, Милан 405
симић, н. 491
симић, павле 487, 490
сјенкјевич, Хенрик (Henryk Sienkie

wich) 280
скарић, саво 287, 292, 294, 296299
скерлић, јован 9, 32, 82, 123, 135, 186, 

195, 225, 229, 235, 239, 245, 265, 
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303, 307308, 310317, 320, 322, 
324325, 327328, 416, 460

слапшак, светлана 403
слијепчевић, перо 320, 325326
сметана, Беджик (Bedřich Smet��n��) 

453454
смирнов, игор (игорь п. смирнόв) 

204
смодлака, Лука 325
соколовић, Миливој 155, 160
солар, Миливој 276
соловјев, александар (александр ва

силъевич солоёв) 458
сосир, Фердинанд де (Ferdin��nd de S��

ussure) ��
софичи, арденго (Ardengo Soffici) 209(Ardengo Soffici) 209
спасић, александар и. 464
спиридоновићсавић, јела 403
срезојевић, душан 319
сремац, стеван 131, 135136, 144, 185, 

319
срећковић, јован 250
стајић, васа 315
стаљин, јосиф висарионович (Йосиф 

виссарионович сталин) 358
стаматовић, павле 77, 79, 97, 99
станимировић, владимир 434
станиславски, константин (константн 

сергеевич станиславский) 436 
станишић, н. 254
станковић, Бора 185, 229
станојевић, илија 430
станојевић, драгиша 499500, 502, 

504, 506509
станојевић, Ђ. 133
St��chel, peter 291
стејић, јован 78, 79, 475
стејн, Гертруда (Gertrude Stein) 403Gertrude Stein) 403
стефановић, андра 489
стефановић, Мирјана д. 90
стефановић виловски, јован 133
стефановић којанов, Ђорђе 248, 257
стефановић, настас 488
стефановић, павле 362
стефановић, светлана 393394

стефанчић, светислав 133, 317, 319
320, 322, 327328, 512

стил, ричард (Rich��rd Steel) 109110
стојадиновић, Б. 248
стојадиновић српкиња, Милица 133, 

394, 397
стојановић, Мијат 252, 257
стојановић, Милан 155
стојановић, ружа 405
стојковић, живорад 356, 461
стокић, жанка 431, 434
Stroh��l, L. 254, 257
стриндберг, аугуст (Joh��n August 

Strindberg) 430
строци, Маја 438
Strube, W. 483
суботић, савка 394
суворов, генерал (александр василье

вич суворов) 120121
сулцер, јохан Георг (Joh��nn Georg Sul

zer) 96, 484
супичић, иван 448

Табак, јосип 502
Таборска, Мара 429
Таиров, александар јаковљевич (алек

сандр Яковлевич Таиров) 436 
Талица (вероватно наталија Ђорђе

вићдероко) 404
Таљабуе, Гвидо Морпурго (Guido Mor

purgo T��gli��bue) 201
Танхофер, Томислав 154
Тартаља, иво 422, 448
Тасић, Ђорђе 397
Тасо, Торквато (Torqu��to T��sso) 500, 

506507, 509
Таутовић, радојица 379
Твардовски (алексаìндр Триìфонович 

Твардоìвский) 11
Темистокле (Θεμιστοκλῆς) 100
Тешић, Гојко 36, 50, 328, 403, 512
Тињанов, јуриј (Юрий николаевич Ты

няанов) 52
Тимофејев, Леонид (Леонид иванович 

Тимофеев) 363
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Тимотијевић, Мирослав 488
Тимченко, николај 363
Тирол, димитрије 79, 102
Тишма, александар 373
Тмуша, владислав 155
Тодорова, Марија 290
Тодоровић, неда 390391, 402
Тодоровић, пера 9, 12, 54, 132133, 

135138, 142, 266, 270272, 282284
Тодоровић, сава 430
Тодоровић, стева 486, 491
Токин, Бошко 210212
Толстој, Лав николајевич (Лев никола

евич Толстой) 51
Томас, а. (D��vid John Thom��s „афан“) 

438
Томашевић, катарина 446
Томић, Милица 394
Томић, Милун М. 179
Томс 258
Тортељано, енрико 388
Тосканини, артуро (Arturo Tosc��nini) 

458
Тошић, д. 488
Тошовић, ристо 361
ТрајковићМилојевић, Гордана 452, 

454, 457
Трајковић, никола 155, 156
Трифковић, коста 133, 141
Трифуновић, Лазар 484, 492
Тургењев, иван (иван сергеевич Тур

генев) 146, 280
Турински, војислав 439
Турлаков, слободан 445, 452
Тутњевић, станиша 129, 219220, 446

Ћирковић, сима 458
Ћопић, Бранко 68, 359360, 373, 379
Ћорић, М. 325
Ћоровић, владимир 19, 238, 248, 256
Ћоровић, светозар 287, 292, 294, 296

297, 319
Ћосић, Бранимир 238
Ћосић, добрица 377, 380
Ћосић, никола 160

Ћуковић, кристина 407
Ћурчин, Милан 316, 324, 327

Удовички Фотез, Молина 510
угричић, јефта 179, 186
ујевић, Тин 206
умберто, краљ 9
ускоковић, Милутин 194

Ферстер, јозеф Бохуслав (Josef Bohu
sl��v Foerster) 454455

Финци, ели 364366
Фолгоре, Лучано (Luci��no Folgore) 

210
Фон Брунсвик, Тереза (Thererse von 

Brunswick) 460
Фрај, нортроп (Northrop Frye) 416
Фрајнд, Марта 131, 418
Франић, а. 203
Франк (Cés��rAuguste Fr��nck) 454 
Фридрих, Хуго (Hugo Friedrich) 201
Friesen, Virgini�� 420
Friesen, John W. 420
Фрушић, димитрије 224
Фурије, Шарл (Ch��rles Fourier) 414
Фуртвенглер, вилхелм (Wilhelm 

Furtwängler) 458 

Хабермас, јирген (Jürgen H��berm��s) 
484

Хајакава, семјуел ичи (H��y��k��w��, S��
muel Ichiye) 338

Хајдн, Франц јозеф (Fr��nz Joseph 
H��ydn) 452

Хајзе, паул (p��ul Heyse) 280
Хајне, Хајнрих (Heinrich Heine) 18, 

504
Халеви, жак Франсоа (J��cques Fr��nçois 

Froment��l ��li��s H��lévy) 449
Халеви, јeхуда (Yehud�� H��levi) 337
Халек, вићеслав (Vítězsl��v Hálek) 280
Хамсун, кнут (Knut H��msun) 436
Ханкер, стефани 32
H��nsenLöve, A��ge A. 207
Харитоновић, софија 429, софија 429
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Хаџић, антоније 154
Хаџић, јован 9899, 102
Хердер, јохан Готфрид (Joh��nn 

Gottfried Herder) 101
Херман, коста (Kost�� Hörm��nn) 290Kost�� Hörm��nn) 290
Хермансекулић, Маја 464
Херолд (LouisJosephFerdin��nd Hé

rold) 449
Hettem��, T. L. 337
Hiddleston, J. A. 485
Хирш, е. д. (Eric Don��ld Hirsch) 193, д. (Eric Don��ld Hirsch) 193, 

227
Хитлер, адолф (Adolf Hitler) 37
ХлапецЂорђевић, јулка 397399
Ховоркова, Зорка 394
Холецеова, катарина 394395 
Хомер (pμηρος) 100
Хорације (Quintus Hor��tius Fl��ccus) 89
Хофман, е. Т. а. (E. T. A. Hoffm��nn)E. T. A. Hoffm��nn) 

280
Христић, јован 380381
Христић, стеван 438

Цар, Марко 210, 502, 508
цара, Тристан (Trist��n Tz��r��) 207Trist��n Tz��r��) 207
цветковић, косара 394, 406
цветковић, кузман 246
циндориШинковић, Марија 193
цихлар нехајев, Милутин 229
црњански, Милош 163, 201, 210, 238

Чајкановић, веселин 224, 238, 248, 
250252, 255

Чампраг, душан 154
Чарнојевић, арсеније Трећи 493
Чекић, Милутин 427
Чокерљан, василије 79
Чолановић, воја 373
Чолић, Милутин 373
Чуљак, Милан 236
Чупић, драго 504
Чурчић, Лаза 123

Џаџић, петар 373, 376377, 381
Џејмс, Хенри (Henry J��mes) 401
Џејмсон, Фредерик (Fredric J��meson) 

388
Џојс, Џејмс (J��mes Joyce) 401

Шалго, јудита 403
Шантић, алекса 312313, 315, 357
Шафарик, павле јосиф (p��vel Josif Š��

f��řik) 20, 49, 7880
Шенк, јохан Баптист (Joh��nn B��ptist 

Schenk) 452
Швидерски, Бронислав (Bronisl��v Świ

derski) 279
Швитерс, курт (Kurt Schwiters) 34, 

212
Шегедин, петар 359
Шекспир, вилијам (Willi��m Sh��kespe��

re) 140, 162, 203, 428, 441, 499502, 
504506, 509512

ШелШевић 439
Шербан, Миленко 154
Шербарт, паул (p��ul Scherb��rt) 213
Шијачки, душан 397, 402
Шиматовић, н. 257
Шимић, станислав 354355
Шимуновић, динко 229
Шкреб, Зденко 275276
Шкловски, виктор (виктор Борисович 

Шкловский) 8, 1718, 52, 129, 211
Шлајермахер, Фридрих (Friedrich 

Schleierm��cher) 505
Шмаус, алојз (Alois Schm��us) 442
Шоуволтер, илејн (El��ine Show��lter) 

399400
Шо, Џорџ Бернард (George Bern��rd 

Show) 162
Штимац, анђелко 155
Schubert, G��briell�� 292 
Шумаревић, светислав 107, 112
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Балкан 183, 239
Балканска вила 135
Банатски алманах 79
Београдске новине 183
Београдске општинске новине 183
Беседа 378
Бањалучка позорница 155
Бањалучка сцена 155
Бачка вила 31
Београдска лира 79
Бехар 294
Борба 360, 363, 368, 374
Босанска вила 9, 131, 136, 140, 232, 

234, 235, 242, 287, 292294, 298, 
317, 322325

Бошњак 294, 298
Браник 141, 488
Бранково коло 131, 135, 229, 232, 237, 
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Бршљан 133
Венац 222, 238, 428
Весник 196
Вечерње новости 183, 485
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Вила 131, 141, 245–259, 416
Wiener Zeitung 106
Враголан 131, 134
Врач 395

Време 200
Врзино коло 131, 134
Вук 131
Генеро 391
Геџа 51
Глас 24, 27
Гласник 230
Глас из Крушевца 28
Глас истине 27
Глас народа 28
Глас Србије 28
Глас Шумадије 28
Гласник 25
Глума 155, 163, 165
Глумац 155
Глумачка реч 155, 160, 161, 163165
Голубица 79, 98, 99, 102
Градина 222, 223, 228
The Argosy 278
The Golden Argosy 278 
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The Lady’s Magazine 391
The New Lady’s Magazine 392
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Дангуба 476
Даница 27, 77, 79, 80, 84, 99, 101, 102, 

136, 245, 248, 259, 503
Два света 135
Дело 10, 26, 55, 57, 131, 135, 137, 141,137, 141, 

144, 305, 315, 317, 372378, 489, 
492, 493, 508

Депеша 183
Die Kunst für Alle 490, 494
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Дневни лист 10, 55, 144, 183
Добродошлица 135
Deutsche Kunstblatt 484, 490
Домаћица 222, 223, 240, 241, 242, 392
Домишљан 97, 476
Драшков рабош 131
Дрводељски гласник 52
Економска мисао 421
Епоха 425, 426, 428
Ефемерис (1790) 107
Жена 222224, 230, 241, 392
Жена данас 391, 392, 407
Жена у борби 391
Женски покрет 239, 241, 391–394, 

404–409
Жена и свет 391, 392, 400, 402–404, 

407–409
Женске студије 391
Женски свет (1886–1914) 387, 391, 

392
Женски свет (1930–1934) 391, 392, 

400, 403
Живописни летопис 485
Жижа 131, 132, 134, 135
Жича 19
Забава 79
Забавник 49, 79, 99, 101, 102, 224,225, 

226, 228, 22
Забавник (додатак Малих новина) 282
Занатлијски савез 413, 415, 420, 412
За отаџбину 183
Застава 134, 141, 428
Звезда 10, 55, 131, 135, 136, 137, 142, 

144, 317
Звоно 183
Зенит 210, 211, 225, 226, 230, 232, 233, 

234, 237, 243
Здравље 223
Зета 266
Зимзелен 135, 283
Змај 131, 134, 476479
Зоља 476
Зора 131, 144, 224, 237, 242, 305, 325
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Илустрована ратна кроника 10, 56, 
135

Јавор 46, 131, 133, 134, 140, 144, 281
Јединство 371
Једнакост 183, 421
Јеж (1861–1862) 476
Југославенска њива 428
Југословенски графичар 52
Југословенски сластичар 52
Јужна Србија 428
Календар (1813) 79, 80, 101
Камила 135
Караџић 56, 226, 227, 235, 237, 259
Књижевна историја 17, 20, 200, 206
Књижевна недеља 309, 317
Књижевне новине 26, 202, 358, 359, 

361, 363–369, 371–373
Књижевне свеске 356
Књижевни додатак Јужне пчеле 476
Књижевни лист 51
Књижевност 26, 211
Коло 131
Comoedia 155, 157, 159, 162–166
Комарац 476, 477
Комунист 370
Критика 207
Крфски забавник 235
Кулиса 154
Култура 236
Курир 171
La Belle Assemblée 392
Le Petit �ournal 170
Летопис Матице српске 27, 29, 56, 77, 

79, 102, 135, 163, 165, 188, 224, 237, 
245, 246, 248, 305, 307, 308, 318, 
325, 485

Листићи 48, 49, 139
Литературнаја газета 358, 379
Лицејка 245
Лондон Дејли Хералд 37
Мале новине 9, 12, 132, 137, 138, 266, 

270, 282284, 485
Мали журнал 170, 183
Мастикс 154
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Матерински лист 223, 392
Матица 131, 140, 141, 143
Маћедонија 183
Месечар 476, 477
Месецослов 76
Ми и Ви 155
Мисао 131 
Мисао (1919–1937) 25, 26, 163, 200, 

201, 220, 225, 226, 230234, 237, 
239, 240, 397, 399, 400, 405, 428, 
442

Млада Србадија 131, 136
Младост 360, 361
Мува 476
Навијач 52
Нада 290, 294, 502
Напредак 503
Народ 294, 296, 323, 325
Народни гласник 25
Народни лист 24, 183
Народна реч 183
Наш лист 24
Наша доб 133
Наша књижевност 26
Наша позорница 155
Наша реч 24
Наше новине 24
Наша содобност 378, 380
Наша стварност 370
Невен 56, 57, 135
Недељни лист 133
НИН 360, 361, 370
Нова искра 232 ,485
Нова мисао 27, 368, 369 
Ново Време 154, 183
Нови нараштај 223
Нови шумадиски лист – Потпора 413, 

415, 419 
Новине Сербске 101, 224, 245, 476
Новине Читалишта београдског 475
Новости 428
Њујорк Тајмс 37
Обад 476
Одјек 183

Орао 54, 134, 489
Омладинска заједница 415
Отаџбина 56, 131, 136, 138, 141, 146, 

268
Punch (Панч) 36
Панчевац 134, 140
Париска мода 223, 392
Педагошки гласник 224
Печат 356
Пијемонт 9, 183, 328
Пиљарски гласник 52
Питсбург постгазет 38
Побратим 131, 135
Побратимство 131
Позоришне новине 154
Позоришни лист 135, 154, 155
Позоришна сцена 155
Позориште 154, 155, 159, 160
Позорница 155
Политика 12, 29, 68, 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 175, 176, 177,178, 179, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
210, 239, 240, 372, 409, 428, 485

Полицијски гласник 12, 137, 196, 224, 
281, 282

Посестрима 241, 392
Правда 169, 183, 184, 185, 186, 187, 

189, 192, 194, 428
Преглед 237
Преодница 131, 135, 136
Прилози проучавању народне поезије 

249
Про фемина 391, 398, 403
Просвјета 231
Работница 391
Рад 131, 135, 136
Радничке новине 183, 413, 415, 421
Развитак 294
Рампа 155
Расковник 259
Раскрсница 315
Ратни записи 183
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Ревија за позоришну и филмску умет
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Рен 476, 477
Република 183
Ружа 476, 477
Ружица 77
Ружични венац 77
Ручни рад 392
Савременик 26, 372, 373, 375, 376, 

378–380
Самоуправа 183, 184
Сарајевска сцена 155
Сведочанства 26, 364, 365–368
Светлост 239
Седмица 476, 485, 503, 504
Србин 183
Сербски летопис (в. Летопис Матице 

српске) 
Серпска пчела 77, 79, 81, 97, 99
Сербскија повседневнија новини 77, 

105–109, 111–113, 115–122, 124–
127, 

Славеносербски восточне церкве ка
лендар 75, 78, 80, 89

Славеносербскија вједомости 77, 106, 
119, 123, 

Славеносербски магазин 75, 78, 79, 81, 
82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 96, 
97, 110, 111, 114, 117, 118, 485

Слепи миш 476
Словенски југ 183
Словинац 131, 139
Слога 308
Смедеревски гласник 135
Spectator 109, 110
Србадија 25, 131, 139, 503
Србија 19
Србин 25
Србобран 25
Србска пчела 476
Србски родољубац 79
Српкиња 223, 392, 394397
Српска везиља 224, 392
Српска вила 224

Српска застава 183, 428
Српска зора 131, 133, 139, 232
Српска ријеч 196, 294, 297, 298
Српске илустроване новине 131, 133, 

280
Српске новине 48, 224, 225, 485, 490
Српски дневник 503
Српски глас 24
Српски гласник 25
Српски етнографски зборник 258, 259
Српски књижевни гласник 7, 25, 26, 28, 

30, 39, 40, 55, 67, 141, 163, 173, 188, 
220, 224–226, 229, 231–235, 237, 
238, 240, 243, 305–312, 314–328, 
428, 445–452, 454–460, 462–464, 
485, 489, 510

Српска култура 428
Српски омладински календар 413, 415, 

421
Српски преглед 25, 53, 56, 131, 141, 

227, 304, 305, 308
Српски сион 488
Српски технички лист 485
Српско коло 135
Српско Народно Позориште 154
Стармали 47, 50, 51, 56, 131, 132, 134, 

135
Страдија 135, 224, 225, 226229, 237, 

239, 240, 
Стража 56, 131, 135, 136
Стражилово 55, 56, 57, 131, 133
Сцена 155, 156, 159, 160, 161
Талија 78
Tatler 119
Театрон 156, 159
Трибуна 183, 210, 212
Трговински гласник 413, 415, 421
Уранија 79
Учитељ 241
Учитељски гласник 230
Frakfurter Algemeine Zeitung 170 
Хајдучија 135
Хипнос 200204, 206208, 210, 211, 

213, 214
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Хумориста 476
Zeitschrift für bildende Kunst 490 
Цариградски гласник 131
Царић 134
Цвеће 79
Црногорка 131, 136, 266, 268, 270136, 266, 268, 270

Gentleman’s Magazine 392
Шаљиви календар 475
Шаљивац 476–478
Штампа 9, 183, 328
Шумадинка 98
Шумадинче 98
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