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БИО ГРА ФИ ЈА

Љубо мир Симо вић је рођен 2. децем бра 1935. годи не у Ужи цу. У род ном 
гра ду је завр шио основ ну и сред њу шко лу, а дипло ми рао је на Фило ло шком 
факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду, на Кате дри за југо сло вен ску књи жев
ност и срп ско хр ват ски језик. Током 1968. годи не поха ђао је курс ита ли јан
ског јези ка и кул ту ре, који у Сан та Mapгepити Лигу ре орга ни зу је Уни вер
зи тет из Ђено ве.

Симо вић је обја вио више песнич ких књи га. У раном пери о ду њего вог 
ства ра ла штва штам па не су збир ке Сло вен ске еле ги је (1958), Весе ли гро бо ви 
(1961) и Послед ња земља (1964), после којих су усле ди ли Шле мо ви (1967), Уочи 
тре ћих петло ва (1972), Субо та (1976), Видик на две воде (1980), Ум за морем 
(1982), Десет обра ћа ња Бoгoродици Тро је ру чи ци хилан дар ској (1983), Источ
ни це (1983), Гор њи град. (1990), Игла u конац (1992), Љуска oд јаје та (1998), Тач
ка (2004) и Пла не та Дунав (2009). 

Није суви шно напо ме ну ти да су се неке од Симо ви ће вих књи га сло жи ле у 
две песнич ке три ло ги је: јед ну чине Видик на двe воде, Игла u конац и Источ
ни це (којим је, као при ро дан завр ше так, при до да та и песма Десет обра ћа ња 
Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској), док дру гу сачи ња ва ју Љуска од јаје
та, Тач ка и Пла не та Дунав, које су 2012. годи не обја вље не као једин стве на 
и неде љи ва цели на.

Међу број ним избо ри ма Симо ви ће вих песа ма нај ва жни ји су: Хлеб и со (у 
LXXVI II колу Срп ске књи жев не задру ге 1985, и у Задру ги ном дивотизда њу 
1987), Источ ни це и дру ге песме (БИГЗ, 1994), Уче ње у мра ку (Срп ска књи жев
на задру га, Заду жби на Десан ке Мак си мо вић, Народ на библи о те ка Срби
је, 1995), Песме I и II (Сту бо ви кул ту ре, 2005) и Гост из обла ка (Про све та, 
2008), које је при ре дио сам песник, као и Нај леп ше песме Љубо ми ра Симо ви
ћа (Про све та, 2002), које је иза брао Алек сан дар Јова но вић, и Сре да у субо ту 
(библи о те ка „Реч и мисао“, Рад, 2002), у избо ру Бран ка Куки ћа.

Јови ца Вељо вић је у Хам бур гу обја вио библи о фил ска изда ња Десет обра
ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској (1997) и Уочи тре ћих петло ва 
(2006).

Симо вић је напи сао чети ри дра ме: Хаса на ги ни ца (1973), Чудо у „Шар га ну” 
(1974), Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић (1985) и Бој на Косо ву (прва вер зи ја 
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1988, дру га 2002, штам па на 2003, с „Напо ме на ма о дру гој вер зи ји“). Напи
сао је и романхро ни ку Ужи це са вра на ма (прво изда ње 1996), днев ник сно ва 
Снев ник (1998), књи гу есе ја о срп ским песни ци ма Дупло дно (1983), која је у 
сва ком од сле де ћих изда ња (1991, 2001) допу ња ва на новим тек сто ви ма, све 
док у нај но ви јем изда њу (2008) није, као књи га „есе ја о срп ским песни ци
ма и драм ским писци ма”, дале ко над ра сла прво бит ну зами сао. Симо вић је 
напи сао и књи гу есе ја о сли ка ри ма и ваја ри ма, Чита ње сли ка (2006), која је, 
у изда њу 2008, тако ђе допу ње на новим тек сто ви ма.

Посеб но место у Симо ви ће вом ства ра ла штву зау зи ма седам књи га раз
го во ра, чла на ка, днев ни ка, ана ли за и комен та ра оно га што се дога ђа ло на 
тери то ри ји Југо сла ви је и Срби је кра јем два де се тог и почет ком два де сет 
првог века: Ковач ни ца на Чако ви ни (прво изда ње 1990), Галоп на пуже ви ма 
(1994), Нови галоп на пуже ви ма (1999), днев ник вођен за вре ме бом бар до ва ња 
Срби је 1999. годи не, Гуске у магли (2005), Обе ћа на земља (2007), „Тита ник“ у 
аква ри ју му (2013) и Жабе у реду пред пот ки вач ни цом (2016). У овим књи га
ма, које пред ста вља ју аутен тич но и непо сред но све до чан ство о рато ви ма и 
дога ђа ји ма у који ма се рас па да ла Југо сла ви ја, сме њу ју се, а на неки начин се 
и про жи ма ју и допу ња ва ју, поли тич ке, дру штве не, књи жев не, позо ри шне и 
пое тич ке теме. 

Књи га путо пи са До Оба и Хуанг пуа обја вље на је 2016, у изда њу куће Тане си.
Симо вић је при ре дио и изда ња иза бра них песа ма Ђуре Јак ши ћа, Јова

на Јова но ви ћа Зма ја, Лазе Кости ћа, Мом чи ла Наста си је ви ћа, Душа на Васи
ље ва, Мио дра га Павло ви ћа, Мило ва на Даној ли ћа и Бра ни сла ва Петро ви
ћа, као и књи ге иза бра них коме ди ја Јова на Сте ри је Попо ви ћа и Бра ни сла ва 
Нуши ћа. При ре дио је, 2004, и пост хум но изда ње песа ма из зао став шти не 
Бра ни сла ва Петро ви ћа, под насло вом Жеже ва си он. У окви ру анто ло гиј ске 
еди ци је „Десет веко ва срп ске књи жев но сти“ Изда вач ког цен тра Мати це 
срп ске при пре мио је књи гу Лазе Кости ћа. У оквиру ове едиције, објављена 
је, као деведесет трећа, и књига Симовићевих текстова, коју је приредио 
Богдан А. Поповић.

У Срп ској ака де ми ји нау ка и умет но сти орга ни зо вао је науч не ску по ве, и 
уре дио збор ни ке радо ва са тих ску по ва: Јован Сте ри ја Попо вић, 18061856
2006 и Лаза Костић, 184119102010.

Дра ме Хаса на ги ни ца, Чудо у „Шар га ну” и Путу ју ће позо ри ште Шопа ло
вић игра не су на ско ро свим позо ри шним сце на ма нека да шње Југо сла ви је. 
(Симо вић је четво ро стру ки добит ник Сте ри ји не награ де: три пута за нај бо
љи драм ски текст, четвр ти пут „за наро чи те заслу ге на уна пре ђе њу позо ри
шне умет но сти и кул ту ре“).

По првој вер зи ји дра ме Бој на Косо ву сни мљен је филм, у режи ји Здрав ка 
Шотре.

Симо ви ће ве пред ста ве су при ка зи ва не на госто ва њи ма и позо ри
шним фести ва ли ма у Бра ти сла ви, Будим пе шти, Мин хе ну, Мек си ко Сити
ју, Кара ка су, Ширас/Пер се по ли су (Иран), у Гори ци, Љубља ни, Загре бу, на 
Дубро вач ким лет њим игра ма, у Москви, Санкт Петер бур гу (и, рани је, у 
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Лењин гра ду), у Бер ли ну, Нитри, Бри се лу, као и на Теа тру наци ја у Пари зу 
и у Софи ји.

Песме и дра ме су му пре во ђе не и штам па не на мно гим јези ци ма, било у 
посеб ним књи га ма (песме у САД, Руму ни ји, Сло вач кој, Маке до ни ји, Фран
цу ској, Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић на енгле ском, кореј ском, бре тон
ском и два изда ња на фран цу ском, Чудо у „Шар га ну“ тако ђе на фран цу ском, 
Хаса на ги ни ца на тур ском), било у књи жев ним и позо ри шним анто ло ги ја
ма, збор ни ци ма и часо пи си ма. Нај ви ше успе ха у све ту дожи ве ла је дра ма 
Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић, која је, поред фран цу ског, пре ве де на и на 
енгле ски, пољ ски, чешки, сло вач ки, руски, румун ски, бре тон ски, кореј ски, 
јапан ски, сло ве нач ки, маке дон ски, шпан ски, бугар ски и укра јин ски језик, и 
која је, од 1990. до 2012. годи не, поста вље на на сце не пре ко сто позо ри шта 
у Фран цу ској (Мон ли сон, Страс бур, ОранжКама ре, Кара ман тран, Сент 
Етјен, Еска боБри јар, Тур, Каромб, Бисан, Мар лилРоа, Ами јен, Ремс, Арас, 
Алан сон, Поа тје, Брест, Мон пе ље, Могио, Ниор, Ангу лем, Шер бур, Ним, 
Мало сен, Беда рид, Гре нобл, Кава јон, Клер монФеран, Дижон, Бац сир Мер, 
Ноар му ти је ан л’Ил итд.), и на сце не чак једа на ест пари ских позо ри шта, 
укљу чу ју ћи и елит ни Théâtre de la Vil le, познат као позо ри ште Саре Бер
нар. Шопа ло ви ћи су поста вље ни и на сце не у Бел ги ји (Анлоа, Витри вал, Бра
бан), Швај цар ској (Лоза на, Жене ва, Мон теј, Неша тел, Фри бур, Ла Шо, Сион, 
Вевеј), у нека да шњој Чехо сло вач кој (Бра ти сла ва, Пре шов, Клад но, Мар тин), 
Пољ ској (Торуњ, Бид гошћ, Лођ), Кана ди (Мон тре ал, Торон то), Сло ве ни
ји (Нова Гори ца), Маке до ни ји (Ско пље, Бито ла, Кума но во), Јужној Коре ји 
(Сеул, 1998. у Арка теа тру, 2010. у наци о нал ном позо ри шту Маје онг донг), у 
Јапа ну (Токио), Колум би ји (Бого та), као и у јед ном фран цу ском позо ри шту 
у Маро ку (Каза блан ка). Чудо у „Шар га ну” се нашло и на репер то а ру позо ри
шта у Сло ве ни ји (Мари бор, Нова Гори ца), а игра но је и на сце на ма у Фран
цу ској (Кава јон, Мар ли де Фур ке). Хаса на ги ни цу је, изме ђу оста лих, поста
ви ло на сце ну и јед но позо ри ште у Тур ској, у Истам бу лу.

У про ле ће 2005, у Музе ју позо ри шне умет но сти у Бео гра ду, под насло вом 
Путу ју ће позо ри ште Љубо ми ра Симо ви ћа, при ре ђе на је изло жба о изво ђе
њу њего вих дра ма у земљи и све ту. Аутор ове изло жбе, музеј ски савет ник 
Олга Мар ко вић, уре ди ла је и исцр пан и бога то илу стро ван ката лог. Допу ње
на мате ри ја ли ма о новим изво ђе њи ма, ова изло жба је, у окто бру 2010, при
ка за на и на 55. Међу на род ном сај му књи га у Бео гра ду.

На сце ну су често поста вља не и дра ма ти за ци је Симо ви ће вих песа ма.
Годи не 1991. Срп ска књи жев на задру га, БИГЗ, Про све та и „Деч је нови не“ 

из Гор њег Мила нов ца обја ви ли су Симо ви ће ва Дела у пет књи га.
Седам на ест годи на касни је, 2008, „Бео град ска књи га“ је штам па ла Ода

бра на дела Љубо ми ра Симо ви ћа у 12 књигa, за шта је, на 53. Међу на род ном 
сај му књи га у Бео гра ду, доби ла Награ ду за изда вач ки поду хват годи не.

За сво ја дела, Симо вић је добио број не књи жев не и позо ри шне награ де 
(поме ни мо само оне које носе име на песни ка и писа ца: Зма ја, Бран ка Миљ
ко ви ћа, Раки ћа, Сте ри је, Јоа ки ма Вуји ћа, Диса, Десан ке Мак си мо вић, Лазе 
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Кости ћа, Сте фа на Митро ва Љуби ше, Иси до ре Секу лић (и Иси до ри ја на), 
Ђуре Јак ши ћа, Рада Дра ин ца, Вас ка Попе, Јова на Дучи ћа, Миће Попо ви ћа, 
Фили па Вишњи ћа, Изви и скра Њего ше ва, Доситеја Обрадовића, Љубо ми ра 
Нена до ви ћа, уз које при ста ју и Жич ка хри со ву ља, Зла тан крст кне за Лаза ра, 
Вуко ва награ да, награда Српске књижевне задруге, Злат ни кључ Сме де ре
ва, Рачан ска пове ља и Бело вод ска розе та, која је, зајед но са розе том коју је 
добио Мла ден Срби но вић, угра ђе на у цркву на Јело вој гори.

Пет на е стог децем бра 1988. Симо вић је иза бран за допи сног, а 27. окто бра 
1994. годи не за редов ног чла на Срп ске ака де ми је нау ка и умет но сти. При
ступ ну ака дем ску бесе ду, под насло вом „Сте ри ја међу маска ма”, одр жао је 
на све ча ном ску пу САНУ 30. маја 1995. годи не.

Библи о гра фи ја Симо ви ће вих радо ва, коју је при ре ди ла Миле на Мар ко
вић, обја вље на је у Годи шња ку Срп ске ака де ми је нау ка и умет но сти за 1998, 
књи га CV, и у Годи шња ку за 2007, књи га CXIV.

Са Симо ви ће вом био гра фи јом и библи о гра фи јом, и с њего вим ауто би о
граф скомемо ар ским тек стом, и бога то илу стро ва на број ним фото гра фи ја
ма, под насло вом Пам ти век, обја вље на је 2010, у изда њу „Сту бо ва кул ту ре”, 
обим на моно гра фи ја о Симо ви ће вом делу, и о вре ме ну у коме су наста ле 
њего ве књи ге.



НАГРА ДЕ

1968

Награ да „Ђор ђе Јова но вић“ (Бео град : Библи о те ка „Ђор ђе Јова но вић“) – 
1968. годи не, награ да за књи гу песа ма Шле мо ви.
Награ да „Иси до ра Секу лић“ (Бео град : Народ ни уни вер зи тет „Весе лин 
Масле ша“) – 1968. годи не за књи гу песа ма Шле мо ви.

1973

Зма је ва награ да (Нови Сад : Мати ца срп ска) – 1973. годи не, награ да за књи
гу Уочи тре ћих петло ва . Уру чу је се, тра ди ци о нал но, у Мати ци срп ској 16. 
фебру а ра, на дан њеног осни ва ња.

1975

Сте ри ји на награ да (Нови Сад : Сте ри ји но позор је) – 1975. годи не, Награ да 
31. југословенских позоришних игара за текст савремене драме, за дра му 
Хаса на ги ни ца.

1981

Награ да „Бран ко Миљ ко вић“ (Скуп шти на општи не Ниш) – 1981. годи не, 
награ да за књи гу песа ма Видик на две воде.

1982

Награ да „Милан Ракић“ (Бео град : Удру же ње књи жев ни ка Срби је) – 1982. 
годи не, награ да за књи гу песа ма Ум за морем.

1986

Награ да „Јоа ким Вујић“ (Сусре ти про фе си о нал них позо ри шта Срби је) – 
1986. годи не, награ да за дра му Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић.



14 |                                 Светлана СимоновићМандић

Сте ри ји на награ да (Нови Сад : Сте ри ји но позор је) – 1986. годи не, награ да за 
дра му Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић.

1989

Награ да „Глав ни гост Дисо вог про ле ћа“ (Чачак : Град ска библи о те ка „Вла
ди слав Пет ко вић Дис) – 1989. годи не, награ да за тра јан допри нос песни
штву и срп ском јези ку. Награ да се уру чу је, тра ди ци о нал но, на мани фе ста
ци ји „Дисо во про ле ће“ (март – мај) . Истом приликом, обја вље на је и књи га 
Храст на Повле ну у еди ци ји „Књи га госта“.
Ото бар ска награ да гра да Бео гра да (Скуп шти на гра да Бео гра да) – 1989. 
годи не, награ да за дра му Бој на Косо ву.

1990

БИГЗова награ да (Бео град : Бео град ски изда вач когра фич ки завод) – 1990. 
годи не, награ да за књи гу песа ма Гор њи град.
Сед мо јул ска награ да (Бео град : Коми си ја Саве та за кул ту ру Срби је) – 1990. 
годи не, награ да за живот но дело.

1992

Награ да „Библи ос“ (Обре но вац: Матич на библи о те ка „Вла да Аксен ти је
вић“) – 1992. годи не, награ да за сабра на дела.
Награ да „Злат ни крст кне за Лаза ра“ (Гра ча ни ца : Дом кул ту ре) – 1992. годи
не, награ да за укуп но ства ра ла штво. Уру чу је се у пор ти мана сти ра Гра ча ни
ца, уочи Видов да на, у окви ру мани фе ста ци је „Видов дан ско песнич ко при
че шће“.

1993

Сте ри ји на награ да (Нови Сад : Сте ри ји но позор је) – 1993. годи не, награ да за 
дра му Чудо у „Шар га ну“.

1994

Награ да „Бело вод ска розе та“ (кул тур но умет нич ка мани фе ста ци ја „Јул ске 
игре“) – 1994. годи не, награ да за изу зе тан допри нос срп ској кул ту ри и 
умет но сти.
Награ да „Десан ка Мак си мо вић“ (Бео град : Заду жби на Десан ке Мак си мо
вић) – 1994. годи не, при зна ње за цело ку пан песнич ки опус. Награ да се уру
чу је у Бран ко ви ни 16. маја на тра ди ци о нал ној мани фе ста ци ји „Десан ки ни 
мај ски раз го во ри“. Обја вље на је књи га по избо ру песни ка Уче ње у мра ку.

1995

Награ да „Жич ка хри со ву ља“ (Кра ље во: Орга ни за ци о ни одбор Духов ног 
сабо ра „Дани пре о бра же ња“) – 1995. годи не, за цело куп но песнич ко ства
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ра ла штво. Награ да се уру чу је на мани фе ста ци ји у кона ку мана сти ра Жича, 
на дан Пре о бра же ња.

1996

Награ да „Лаза Костић“ (Нови Сад: Међу на род ни салон књи ге) – 1996. годи
не, награ да за про зу (Ужи це са вра на ма, 1996)

1997

Награ да „Сте фан Митров Љуби ша“ (Град теа тар Будва) – 1997. годи не, 
награ да за зби р ку иза бра них песа ма. У изда њу Гра да теа тра Будва и Окто
и ха из Под го ри це, обја вље на је књи га Видик на две воде, Источ ни це, Игла и 
конац.

1998

Награ да „Иси до ри ја на“ (Бео град: Удру же ње „Иси до ра Секу лић“ и Уред ни
штво часо пи са „Иси до ри ја на“) – 1998. годи не, за књи гу Ужи це са вра на ма.
Награ да „Рачан ска пове ља“ (Баји на Башта : Фон да ци ја „Рачан ска башти на“) 
– 1998. годи не, награ да за књи гу Сабра не песме III. Награ да се уру чу је на 
мани фе ста ци ји „Дани Раче украј Дри не“, који се одр жа ва ју у Баји ној Башти 
и у мана сти ру Рача.

1999

Награ да „Вели ка базја шка пове ља“ (Мана стир Базјаш, Руму ни ја : Срп ска 
дија спо ра) – 1999. годи не, за цело ку пан књи жев ни рад. Награ да се уру чу је 
на мани фе ста ци ји „Дани пре о бра же ња Срба у Руму ни ји“.
Награ да „Ђура Јак шић“ (Срп ска Црња : Народ на библи о те ка „Ђура Јак шић“) 
– 1999. годи не, награ да за зби р ку песа ма Љуска од јаје та. Уру чу је се на кул
тур ној мани фе ста ци ји „Липар ске вече ри – Ђури ни дани“ која се одр жа ва 
сре ди ном јуна.
Награ да „Ramon da ser bi ca“ (Ниш : Удру же ње писа ца и књи жев них пре
во ди ла ца) – 1999. годи не , награ да за „неиз бри сив допри нос раз во ју наше 
књи жев но сти“.

2000

Награ да „Вас ко Попа“ (Вршац: Дру штво при ја те ља Вршца, Аген ци ја „Ђор ђе
вић“, Фон да ци ја „Хемо фарм“) – 2000. годи не, награ да за дво том ну песнич ку 
зби р ку Сабра не песме.
Награ да „Коза ра“ (Бања Лука, Репу бли ка Срп ска / БиХ : Мати ца срп ска РС, 
Удру же ње књи жев ни ка РС) – 2000. годи не, награ да за изу зе тан допри нос 
срп ској књи жев но сти (за књи гу Сабра не песме, књ. 12, 1999).
Доде љу је се на мани фе ста ци ји „Књи жев ни сусре ти на Коза ри“ и насле ђу је 
рани је вели ко при зна ње под име ном „Скен дер Куле но вић“.
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Награ да „Радо је Дома но вић“ (Овси ште: „Дома но ви ће ви дани сати ре“) – 
2000. годи не, награ да за нај бо љу сати рич ну пое зи ју.

2001

Награ да „Заплањ ски Орфеј“ (Запла ње, Гаџин Хан : Дом кул ту ре „Бран ко 
Миљ ко вић“ ) – 2001. годи не, награ да за песму Дочек и кру ни са ње осло бо ди о
ца пред црквом и рибар ском крч мом у Слан ка ме ну. Уру чу је се на тра ди ци о
нал ној мани фе ста ци ји „Миљ ко ви ће ве поет ске све ча но сти“ у јуну.
Награ да „Одзи ви Фили пу Вишњи ћу“ (Ора шац : Заду жбин ско дру штво 
„Први срп ски уста нак“) – 2001. годи не, награ да за савре ме но родо љу би во 
песни штво.
Тим пово дом, у песни ко вом избо ру, обја вље на је књи га песа ма Исти на о 
ексе ри ма.
Награ да фон да ци је „Бра ћа Карић“ (Бео град : Фон да ци ја „Бра ће Карић“) – 
2001. годи не, награ да нај за слу жни јим ства ра о ци ма из обла сти кул ту ре и 
умет но сти.

2003

Награ да „Душан Васи љев“ (Кикин да: Кул тур нопро свет на зајед ни ца) – 
2003. годи не за цело куп но књи жев но дело.

2004

Награ да „Јован Дучић“ (Тре би ње: Дучи ће ве вече ри пое зи је) – 2004. годи не, 
награ да за цело куп но песнич ко ства ра ла штво. Награ да се уру чу је на мани
фе ста ци ји „Дучи ће ве вече ри пое зи је“ у Тре би њу.
Награ да „Зла тан микро фон“ (Радио Бео град) – 2004. годи не.

2006

Награ да „Мића Попо вић“ (Бео град : Фонд за афир ма ци ју ства ра ла штва 
„Мића Попо вић“) – 2006. годи не, за цело куп но књи жев но дело. Награ да се 
уру чу је у Гале ри ји „Хаос“ у Бео гра ду.
Сте ри ји на награ да (Нови Сад : Сте ри ји но позор је) – 2006. годи не, награ да 
51. Сте ри ји ног позор ја за наро чи те заслу ге на уна пре ђе њу позо ри шне умет
но сти и кул ту ре.

2007

Вуко ва награ да (Бео град : Кул тур нопро свет на зајед ни ца Срби је) – 2007. 
годи не, награ да за уна пре ђе ње кул ту ре.
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2008

Награ да „Раде Дра и нац“ (Про ку пље : Народ на библи о те ка „Раде Дра и нац“ : 
Дра ин че ви књи жев ни сусре ти) – 2008. годи не, за пое зи ју на срп ском јези ку.

2009

Награ да „Бого ро ди ца Тро је ру чи ца“ (Чика го : Фон да ци ја Иван ка Мило ше
вић) – 2009. годи не, за цело куп но књи жев но дело.

2011

Поча сни гра ђа нин Ужи ца (Ужи це : Скуп шти на гра да) – 7. окто бар 2011. 
годи не, у окви ру про сла ве дана гра да.

2012

Награ да „Злат ни кључ Сме де ре ва“ (Сме де ре во : Скуп шти на гра да) – 2012. 
годи не, за цело куп но песнич ко дело.
У изда њу мани фе ста ци је „Сме де рев ска песнич ка јесен“ и „Бео град ске књи
ге“, том при ли ком је обја вље на песнич ка три ло ги ја Пла не та Дунав.

2013

Зва ње поча сног док то ра (Кра гу је вац : Уни вер зи тет у Кра гу јев цу) – 2013. 
годи не. Награ да се уру чу је у Кра гу јев цу.
Награ да Срп ске књи жев не задру ге (Бео град : Срп ска књи жев на задру га) – 
2013. годи не, за живот но дело.

2014

Награ да „Подрум Радо ва но вић“ (Крње во : Подрум „Радо ва но вић“) – 2014. 
годи не, за живот но дело. Награ да се уру чу је у Крње ву и састо ји се од барик 
буре та од 225 лита ра у 300 бутељ ки кабер не та.





БИБЛИ О ГРА ФИ ЈА

Сабра на дела

1991

Дела у пет књи га

1. Хлеб и со : иза бра не песме : Сло вен ске еле ги је ; Por tus regi us ; Шле
мо ви ; Уочи тре ћих петло ва ; Субо та ; Видик на две воде ; Ум за 
морем ; Источ ни це ; Тро је ру чи ци ; Гор њи град. – Бео град : Срп ска 
књи жев на задру га : Про све та : Бео град ски изда вач когра фич ки 
завод ; Гор њи Мила но вац : Деч је нови не, 1991. – 380 стр. ; 18 цм. – 
(Дела / Љубо мир Симо вић ; 1)
Садр жај: Сло в ен ске еле  ги је :  Епи та фи. Бала да о обич ном чове ку ; 
Епи та фи са каран ског гро бља ; Попев ка ; Мале држа ве ; Запис зла том. 
Небе ска тела. Небе ска земља ; Вече над земљом ; Гозба ; Рас пут ни ца ; 
Тра же ње речи ; Виђе ње Фили па Вишњи ћа. Por tus regi us. Por tus regi us: 1. 
(Госпон Анто нио носи реден гот) ; 2. (Шта сам све јео) ; 3. (Ста ри рад ник 
обри сао је руке) ; 4. (И сав живот да живиш на њиви мањој од гро ба) ; 5. 
(Луци ја рече шта си се смра чио насмеј се) ; 6. (Изне на да је уста ла згра би
ла тор бу) ; 7. (Печа те ска ме ње ни). – Ш л е м о в и : (Озбиљ ни Енгле зи, с 
лицем у каљу зи) ; (Ко је тај што ме стре ља и коље) ; (А зами сли бур дељ с 
фоте ља ма од пли ша) ; (Пакао видех иза мрач не шуме) ; (Сад овде у гор
ким брди ма) ; (Пуче кич ма зми ји коју ми је брат) ; (Теби, лето загу шљи
во) ; (Побе да ће, с нама) ; (Вој ни ци! Узми мо у руке сво је одсе че не ноге) ; 
Небе ски кљу че ви ; Зве зда пут ни ца: 1. (Да ли те ико на кра ју пута чека?) ; 
2. (Је ли твој сјај твој говор?) ; (После педе сет годи на). – Уо ч и  т р е  ћ и х 
п е т л о  в а :  Воје ва ње. Семег ње во ; Дрво се ча попу ; Гро бар игу ма ну ; 
Тоб џи ја сво ме коњу на коме се вра ћа из рата ; Пре ла зак пре ко Дуна ва ; 
Кле тве: 1. (Ветар ти по земљи пога сио све) ; 2. (Дао капу пра ви ти) ; 3. (На 
свим ти путе ви ма) ; 4. (Ако у туђем оку) ; Изда нак ; Виђе ње на Иван ков
цу. Опет воје ва ње: Бит ка на Церу ; Сео ба Срби је ; Изве штај ; Бала да о 
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Стој ко ви ћи ма ; На сечо реч ком гро бљу ; Руга ли ца о вину ; Моли тва Мај
ке Лута ли це све том Сте ва ну Ветро ви том ; Опет вој на ; Пре ли ва ње гро бо
ва. Уочи тре ћих петло ва. Небе ски зна ци изнад Бео гра да ; Попла ва ; По
глед на свет ; Ства ра ње кра ља ; Гла сник ; Моли тва све том Несто ру, који 
је убио алу, а из ње поста ли мише ви, гуште ри, зми је и дру га гамад ; Муве 
и цве ће ; Вече ра ; Сун це над Гле дић ким пла ни на ма. После чуда. Огње ни 
дан ; Смрт песни ко ва ; Лази Кости ћу, у часу кад га спа зих у небу изнад 
мана сти ра Кру ше до ла ; Пева ње о чудо твор цу ; Сно хва ти ца у киши ; Јесе
ња сно хва ти ца ; Пче ла Све то за ра Саму ро ви ћа ; Пита ли це пред сли ка ма 
Мла де на Срби но ви ћа. – С у б о т а :  (Десет на кај ма ку). – В и д и к  н а 
д в е  в о д е : (I) Оку па ци ја Ужи ца ; Косци ма ; Поди за ње веша ла на зла ку
шкој рам пи на пру зи Поже га – Ужи це ; Учи те љи ца из Тао ра ; Сол да ту ша ; 
У реду пред каза ном јав не куј не на Цари ни ; Поде ла хле ба ; Коман дант 
18. армиј ског кор пу са ; Веша ла на Жит ној пија ци у Ужи цу ; Видик при 
бек ству из Косто је ви ћа ; Са зга ри шта ; Видик у Аушви цу. – (II) Звер ; Из 
гво жђа ; Тре ћа зима у Поме ра ни ји ; Бро ја ни ца ; На зајед нич кој сла ми ; 
Глад ; На бето ну ; Там ни ца ; Уте ха ; Видик у слут њи ; Из коно па ца ; Европ
ска ноћ у Ужи цу ; Мишу ; Кри ла та годи на ; Јере ми ја. – (III) Осло бо ђе ње 
и буђе ње ; Осло бо ђе ње Ужи ца ; Чесма на Пашној Рав ни ; Тањир пасу ља ; 
После ужа са ; Ручак у куј ни за сезон ске рад ни ке на пољо при вред ном до
бру у Тури ци ; Под Чиго том ; Дола зак на Ђаков Камен ; Гроб на Вар ди ; 
Цве ће до поја са ; Храст на Повле ну ; Пра ско зор је на Јело вој Гори ; Јар ко 
сун це ; На Сави ним Лива да ма ; Пазар ни дан у Ужи цу ; Поче так дуге зиме ; 
Снег на Медвед ни ку ; Дору чак. – Ум  з а  м о р е м :  Посве та пра ху оца 
Срби је ; Сун че ви ћи ; Пре ве ри ци ; Јаг ње ; Балач ко вој во да ; Розбрат на ; Из 
кафа не „Вели ка Чука ри ца” ; Заве то ва ње ; Храст ; Једи на вра та ; Пред сли
ка ма Стра шно га суда у мана сти ру Висо ки Деча ни ; При ја те љу Мило шу 
Мар ко ви ћу, ТВ репо р те ру, ухап ше ном 3. јуна 1982. у селу Гој бу ља ; Мај
стор ; Све док ; Суд њи дан ; Јадац ; Дру ги јадац ; Палеж ; Све том Јоа ни ки ју 
Девич ком. – И с т о ч  н и  ц е :  Пре о бра же ње ; Бог олу је у лугар ни ци ; Гост 
из обла ка ; Дола зак коман да на та ; Коман дан ту ша ; Песма о коман дан ти ма ; 
Буђе ње ; Песма о ноше њу одсе че не гла ве Душа на Радо ви ћа Кон до ра кроз 
села и пре ко пла ни на запад не Срби је ; Sin ger ; Источ ни це ; Копи лу ша ; 
Сто ча ни ца ; Мркла јесен ; Песма о шива ћим игла ма ; Вика ли ца Жива не са 
Субје ла али која је из обла ка зину ла за њене шта ле амба ре воћ ња ке усе ве 
куће и гро бља ; Ћута ли ца ; Про ро ци на Косо ву Пољу ; Запис ; Домо др
жни це ; На три де се то смо го ди шњи цу бит ке изме ђу пар ти за на и чет ни ка 
на Јело вој Гори месе ца сеп тем бра годи не 1944.; Поглед са Томе ти ног поља 
пре ма ваљев ским пла ни на ма ; Шва ља. – Т р о  ј е  р у  ч и  ц и :  Десет обра
ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској. – Го р  њ и  г р а д :  Мере и 
тего ви: На све то и лињ ској пија ци ; Репа ти ца ; Заго нет ка ; Тего ви ; Тег из 
Месо по та ми је ; Запис на каме ном тегу из Месо по та ми је ; Вага Вука Кара
џи ћа ; Од посло ви ца пре ља и шва ља ; Заштит ник Тера зи ја ; Мења чи нов ца ; 
Пред згра дом Окру жног суда ; Пита ли ца под хра сто ви ма ; Дру га пита ли
ца под хра сто ви ма ; Бачва ; Руке Бого ро ди це вождо вач ке. Све та земља: 
Све та земља: 1. (Крај коле на ми се кови ље) ; 2. (Да л је то пче ла) ; 3. (Сева 
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горе пре ма Субје лу) ; Од пусти ња ка и про сја ка ; Одла зак Раст ка Нема њи
ћа на Све ту Гору ; Заве шта ње ; Мла дом богу пут ни ку ; Мали отач ник за 
пут ни ке: (1) Све ти Сава на Ато су ; (2) Све ти Симе он ; (3) Гроб у Сту де ни
ци ; Про зор ; Домен ти јан ; Мили ћу од Мачве ује сен 1985. годи не када је 
осли ка вао вождо вач ку цркву. Руске вече ре: Пахо ми је ; Сибир ; Руска зима ; 
Вече ра на Неви ; Поди за ње СанктПетер бур га ; Петро па влов ска твр ђа ва ; 
Про све тље ње ; Две при ли ке у сте пи: 1. (У оним бес крај ним) ; 2. (Пре ко 
оних бес крај них) ; Руска пита ли ца. Вилин ске неве сте: Леда ; Дору чак на 
Јова но вој Води ; Лонац на Јоки ној Ћупри ји ; Свад бе са вила ма. – У ч е  њ е 
у  м р а  к у :  Чел ник ; Шапат о чел ни ку ; Три века у Обре нов цу ; Саве ти за 
зиму ; Ску па пија ца ; Лика ; Потом ци Све то га Саве ; Рас по де ла у мра ку ; 
Рас пра ва у гла ди и зими ; Рас пра ва о позо ри шту ; Јарац ; Бек ство ; Све то
и лињ ска ; Доче ку ју ћи сва то ве ; Моли тва за црне гла сни ке ; Про кле ти је ; 
Облак ; Вели ки рибо лов ; Пита ли ца о пра зни ку ; Уче ње у мра ку ; На оба
ли Сту де ни це ; (Пут ме води кроз зим ске пла ни не). – Мрак: Ходо ча шће 
Све то ме Сави: 1. (Ево у каквом мра ку оста је свет) ; 2. (У овом мра ку) ; 3. 
(У овом мра ку, црве не ћи се, дува ју) ; 4 (Бра те, који си изми рио бра ћу) ; 5. 
(Лађо с које се види Јеру са лим) ; Прах и пепео.

2. Дра ме. – Бео град : Срп ска књи жев на задру га : Про све та : Бео град
ски изда вач когра фич ки завод ; Гор њи Мила но вац : Деч је нови не, 
1991. – 522 стр. ; 18 цм. – (Дела / Љубо мир Симо вић ; 2)
Садр жај: Х а с а  н а  г и  н и  ц а :  Први део: 1. Вој на бол ни ца у пла ни ни ; 2. 
Хаса на ги на кућа ; 3. Логор пред Хаса на ги ном кућом ; 4. Кућа бега Пин то
ро ви ћа. Дру ги део: 1. Кућа бега Пин то ро ви ћа ; 2. Хаса на ги на кућа ; 3. Кућа 
Пин то ро ви ћа. Башта ; 4. Пред Хаса на ги ном кућом. – Ч у д о  у  „ Ш а р 
г а  н у “  [у седам слика]. – П у т у  ј у  ћ е  п о з о  р и  ш т е  Ш о п а  л о  в и ћ : 
Први део : 1. Хап ше ње глу ма ца на Ракиј ској пија ци у Ужи цу ; 2. Саслу ша
ва ње глу ма ца у пред стој ни штву поли ци је ; 3. Сва ђа у Аџи ћа дво ри шту ; 
4. Пече на бун де ва на хра сто вом сто лу под липом или про ба Шиле ро вих 
„Раз бој ни ка“. Међу и гра. Дру ги део: 5. Забра на пред ста ве ; 6. Дроп че ви 
тра го ви. Међу и гра. 7. Видо ва тра ва или шиша ње Софи је ; 8. Наста вак сед
ме ; 9. Изно ше ње леше ва ; 10. Одла зак глу ма ца.

3. Бој на Косо ву. – [3. изд.]. – Бео град : Срп ска књи жев на задру га : 
Бео град ски изда вач когра фич ки завод : Про све та ; Гор њи Мила
но вац : Деч је нови не, 1991. – 232 стр. ; 18 цм. – (Дела / Љубо мир 
Симо вић ; 3)
Садр жај: Први део: I Пут на Косо во ; II Одго вор Мура ту ; III Ново брд
ски сре бр ни динар, или Рибе ; IV Маглу шти на ; V Medi cus et cyror gi co et 
bar be ri us de Pre sa rin ; VI Рође ње при зрен ског дина ра ; VII Гра ни ца одо
здо ; VIII Вере ни це јуна ка ; IX Песма вере ни це јуна ко ве ; X Котур дла
ка вог сира ; XI Кне же ва вече ра ; XII Чита ње при зрен ског дина ра ; XIII 
Песма косов ских бора ца. – Дру ги део : I Жртво ва ње вешта стве них очи ју 
за неве шта стве не ; II При че шће срп ске вој ске ; III Кру на –ми шо лов ка ; IV 
Бој ; V Вести о боју : 1. Пут покрај реке ; 2. Вели ко рас кр шће, са чесмом, 
поји лом и пери лом ; 3. Рас кр шће крај девет хра сто ва ; 4. Пита ли це у мра
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ку ; VI Вра не од седам кила ; VII Две Срби је: Лаза ре ва и Вуко ва ; VIII 
Поглед пре ко гра ни це.

4. Дупло дно : есе ји о песни ци ма. – [2. допу ње но изд.]. – Бео град : 
Срп ска књи жев на задру га : Про све та : Бео град ски изда вач когра
фич ки завод ; Гор њи Мила но вац : Деч је нови не, 1991. – 423 стр. ; 18 
цм. – (Дела / Љубо мир Симо вић ; 4)
Садр жај: О бала ди „Смрт вој во де При је зде“ ; Ведри на изнад Косо ва: о 
бала ди „Мусић Сте ван“ ; Похва ла зана ту: над песмом „Зида ње Мана си је“ ; 
Песме Фили па Вишњи ћа ; Доси теј на коњу Беле ро фон то вом ; Спе во ви 
Ђор ђа Мар ко ви ћа Коде ра ; Зма је ва пое зи ја ; Зма је ва поли тич ка пое зи ја ; 
Беле шке о Лази Кости ћу ; О реа ли стич ким песма ма Воји сла ва Или ћа ; 
Црна пре ди ва Деси ми ра Бла го је ви ћа ; О јед ној гра ни срп ског сим бо ли зма ; 
Рат ни дру го ви Ста ни сла ва Вина ве ра ; Завет на песма Мило ша Црњан ског ; 
Три песме Десан ке Мак си мо вић ; Лир ски кру го ви Мом чи ла Наста си је ви ћа ; 
Песнич ка суд би на Душа на Васи ље ва ; О пое зи ји Мио дра га Павло ви ћа ; 
Све те трав чи це Мило ва на Даној ли ћа ; Уз књи гу „Пред о се ћа ње будућ но
сти“ Бра ни сла ва Петро ви ћа ; Епске пое ме Мати је Бећ ко ви ћа.

5. Ковач ни ца на Чако ви ни : раз го во ри, писма, есе ји : 1981–1990. – [2. 
допу ње но изд.]. – Бео град : Срп ска књи жев на задру га : Про све та : 
Бео град ски изда вач когра фич ки завод ; Гор њи Мила но вац : Деч је 
нови не, 1991. – 238 стр. ; 18 цм. – (Дела / Љубо мир Симо вић ; 5)
Садр жај: Кро во ви и види ци на две воде ; Из писма Деја ну Мија чу ; При
бе ле шка после јед не пред ста ве ; У пое зи ји може да има оно ли ко поли ти ке 
коли ко у поли ти ци има тра ге ди је ; Сло во о позо ри шту ; Чети ри стра не 
све та ; Потоп у капи ма ; Косов ски јези ци ; Вага Вука Кара џи ћа ; Уз песму 
„Вага Вука Кара џи ћа“ ; Наша једи на домо ви на ; Где је Срби ја ; При бе ле
шке на мар ги на ма иде о ло шке пое зи је ; Пожар забо ра вља шиби цу која га 
је упа ли ла ; Тра го ви песни ка ; Писмо Вла ди ми ру Стан ко ви ћу, уред ни
ку часо пи са „Школ ски час“ ; Вер ност песнич ком руко пи су ; „Хтео бих у 
огром ност, кући!“ ; Одго вор о мај ци ; Про шлост није ни мртва, ни непро
мен љи ва ; Гла ве и лубе ни це ; Вест о Косов ском боју ; Пола зне тач ке ; О 
ства ра њу и мења њу топо ни ма ; Раз го вор на Ниша ви ; Маши на за бло ки
ра ње Срби је ; Песнич ке и дру ге исти не ; Шљи ве које неста ју [: о Дани лу 
Кишу]. – Беле шка о писцу ; Библи о гра фи ја ; Селек тив на библи о гра фи ја 
кри тич ких радо ва о дели ма Љубо ми ра Симо ви ћа.

2008
Ода бра на дела Љубо ми ра Симо ви ћа у 12 књи га

6. Песме : Књи га прва : Сло вен ске еле ги је, Весе ли гро бо ви ; Шле мо ви ; 
Уочи тре ћих петло ва ; Видик на две воде ; Игла и конац ; Источ ни
це ; Тро је ру чи ци. – Бео град : Бео град ска књи га, 2008. – 317 стр. ; 20 
цм. – (Ода бра на дела Љубо ми ра Симо ви ћа у 12 књи га)
Садр жај: С л o  в е н с к е  е л е  г и  ј е ,  В е с е  л и  г р о  б о  в и : Бала да о 
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обич ном чове ку ; Епи та фи са каран ског гро бља ; Попев ка ; Ђаво на селу ; 
1. Спа вам на тава ну шта ле, у црној ноћи, у сла ми ; 2. И пото ке и дуби ну 
шума и пред ве чер ња узбу ђе ња ; 3. Раз но си ветар сто го ве сена, она сад 
спа ва ; Небе ска земља ; Рас пут ни ца ; Тра же ње речи ; Вече над земљом ; 
Гозба ; Родо љу би ва песма ; Тре ћи вод ; Мале држа ве ; Запис зла том ; 
Ш л е  м о  в и : 1. Ко је тај што ме стре ља и коље ; 2. А зами сли бур дељ с 
фоте ља ма од пли ша ; 3. Добро утвр ђе ни, и добро нао ру жа ни ; 4. Пакао 
видех иза мрач не шуме ; 5. Пуче кич ма зми ји коју ми је брат ; 6. Теби, лето 
загу шљи во ; 7. Побе да ће (с нама ; 8. Озбиљ ни Енгле зи, с лицем у каљу зи ; 
9. Вој ни ци! Узми мо у руке сво је одсе че не ноге ; 10. После педе сет годи на ; 
Небе ски кљу че ви ; Зве зда пут ни ца ; 1. Да ли те ико на кра ју пута чека? ; 2. 
Је ли твој сјај твој говор? Јеси ли ; У о ч и  т р е  ћ и х  п е т л о в а : Уче ње у 
мра ку: Пита ли це ; Дрво се ча попу ; Гро бар игу ма ну ; Тоб џи ја сво ме коњу 
на коме се вра ћа из рата ; Моли тва кне за Лаза ра над косов ском трпе зом ; 
Семег ње во ; Зима у Срби ји 1809. годи не ; Бит ка на Церу ; Изве штај ; Сео
ба Срби је ; Све том Јоа ни ки ју Девич ком ; Опет вој на ; Бала да о Стој ко ви
ћи ма ; Јаг ње ; Све док ; Пред сли ка ма Стра шног суда у мана сти ру Висо ки 
Деча ни ; Балач ко вој во да ; Заве то ва ње ; Храст ; Јарац ; Једи на вра та ; Суд
њи дан ; Огње ни дан ; Попла ва ; Вели ки рибо лов ; Поглед на свет ; 1. Где 
су нас ово дове ли? ; 2. Мртве ли земље! ; 3. Склуп чан око смрт не ране, за 
пло том ; Јадац ; Дру ги јадац ; На сечо реч ком гро бљу ; Пре ли ва ње гро бо
ва ; Руга ли ца о вину ; На сто лу хлеб и вино ; Моли тва све том Несто ру, 
који је убио алу, а из ње поста ли мише ви, гуште ри, зми је и дру га гамад ; 
Небе ски зна ци изнад Бео гра да ; Муве и цве ће ; Чел ник ; Шапат о чел ни
ку ; Рас по де ла у мра ку ; Рас пра ва у гла ди и зими ; Три века у Обре нов цу ; 
Потом ци Све то га Саве ; Пита ли ца о пра зни ку ; Уче ње у мра ку ; На оба ли 
Сту де ни це ; *** (Пут ме води кроз зим ске пла ни не) ; Ходо ча шће Све то ме 
Сави: 1. Ево у каквом мра ку оста је свет ; 2. У овом мра ку ; 3. Бра те, који си 
изми рио бра ћу ; 4. Лађо с које се види Јеру са лим! ; Послед њи лист: Прах 
и пепео ; В и д и к  н а  д в е  в о д е : I: Оку па ци ја Ужи ца ; Поди за ње 
веша ла на зла ку шкој рам пи, на пру зи Поже га –У жи це ; Косци ма ; Учи те
љи ца из Тао ра ; Сол да ту ша ; У реду пред каза ном јав не куј не на Цари ни ; 
Поде ла хле ба ; Из коно па ца ; Коман дант 18. армиј ског кор пу са ; Веша
ла на Жит ној пија ци у Ужи цу ; Видик при бек ству из Косто је ви ћа ; Са 
зга ри шта ; Видик у Аушви цу ; II: Тре ћа зима у Поме ра ни ји ; Бро ја ни ца ; 
На зајед нич кој сла ми ; На бето ну ; Там ни ца ; Уте ха ; Из гво жђа ; Глад ; 
Видик у слут њи ; Европ ска ноћ у Ужи цу ; Мишу ; Кри ла та годи на ; Јере
ми ја ; III: Осло бо ђе ње и буђе ње ; Осло бо ђе ње сре за рачан ског или Песма 
о седлу са два на ест бакар них алки ; Осло бо ђе ње Ужи ца ; Гроб на Вар ди ; 
Сло во о све тло сти ; Чесма на Пашној рав ни ; Тањир пасу ља ; После ужа са ; 
Ручак у куј ни за сезон ске рад ни ке на пољо при вред ном добру у Тури ци ; 
Под Чиго том ; Цве ће до поја са ; Храст на Повле ну ; Пра ско зор је на Јело
вој гори ; Јар ко сун це ; На Сави ним лива да ма ; Пазар ни дан у Ужи цу ; 
Поче так дуге зиме ; Снег на Медвед ни ку ; Дору чак ; И г л а  и  к о н а ц : 
Доњи град: Узи ма ње Ужи ца ; Пита ли ца о зељу ; Пра зник у доњем гра ду: 1. 
Шта је ово? Пија ца или црква? ; 2. Овде глад них нема само пет ; 3. Не пи
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тај ме од чега је мање ; Све до че ње о ужич ком затво ру ; Геор ги не ; Све до
че ње о јабу ци ; Све до че ње са Кра ље ве воде ; Све до че ње са Боро ве гла ве ; 
Све до че ње о Нем ци ма ; Лонац на Јоки ној ћупри ји ; Поги би ја капе та на 
Шуља ги ћа: 1. „Спу сти те кун да ке и сан ду ке у снег!“ : 2. Сеља ци му изу ше 
цоку ле ; 3. Пла ни на дани ма не изла зи из магле ; Запев ка на гро бу капе
та на Шуља ги ћа ; Кан тар џи ни ца ; Неја сне вести: Ваве де ње ; Вест ; Јесе њи 
пре део са живи ном, дрен ком и шипур ком ; Све та јесен ; Јесе њи Крстов
дан ; Моли тва ; Пред ска за ње ; Цео свет ; Чуда у зими: Чисто сре бро ; Чудо 
у зими ; Чудо у пепе лу ; Чудо на Коби љој гла ви ; Чудо код дрво де ље ; 
Спре ма ју ћи се да упа лим петро леј ку ; Жен ске песме: Вече ; Леда ; Сун
че ва сестра ; Дору чак на Јова но вој води ; Кон дер: Тра га ње за Кон де ром ; 
Вест о Кон де ру ; Крч ма на Кон де ру: 1. Кад изне су на сто ло ве ; 2. Пушку 
о клин, а кача мак у чанак! ; 3. Лако ли је лудом запе ва ти! ; 4. Како да не 
кажем да је вешт и лукав ; 5. Ни с вој ни ком, ни с тргов цем! ; 6. Из пра ши
не је устао Вука шин! ; 7. Ни на бож је, ни на сиро тињ ске! ; 8. С Кон де ра се 
виде сви све то ви! ; 9. Кол ко си ми ово сра чу но? 30? ; 10. Питам се кол ко 
бисте кука ли због 200 ; 11. Знам ја добро све то што ти знаш! ; 12. Ноћ се 
нао бла чи ла ; Бој на Кон де ру ; Кућа на Кон де ру: 1. Да сте има ли Хри ста и 
апо сто ле ; 2. Кувам у земља ном лон цу ; Здра ви ца ; Одго вор на здра ви
цу ; Зелем баћ ; Око ли шта ; Пре ко Сиња је ви не, Бје ла си це и Комо ва ; Три 
песме о шпо ре ту: Дим ; Сабо ри ште ; Бала да о шпо ре ту ; Послед њи лист: 
Нег би на ; И с т о ч  н и  ц е : Пре о бра же ње ; Бог олу је у лугар ни ци ; Гост из 
обла ка ; Дола зак коман да на та ; Коман дан ту ша ; Песма о коман дан ти ма ; 
Буђе ње ; Песма о ноше њу одсе че не гла ве Душа на Радо ви ћа Кон до ра кроз 
села и пре ко пла ни на запад не Срби је ; Sin ger ; Источ ни це ; Копи лу ша ; 
Сто ча ни ца ; Мркла јесен ; Песма о шива ћим игла ма ; Вика ли ца Жива не 
са Субје ла али која је из обла ка зину ла на њене шта ле, амба ре, воћ ња ке, 
усе ве, куће и гро бља ; Ћута ли ца ; Про ро ци на Косо ву пољу ; Запис ; Домо
др жни це ; На три де се то смо го ди шњи цу бит ке изме ђу пар ти за на и чет ни
ка на Јело вој гори месе ца сеп тем бра годи не 1944. ; Поглед са Томе ти ног 
поља пре ма ваљев ским пла ни на ма ; Шва ља ; Т р о  ј е  р у  ч и  ц и : Десет 
обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској.

7. Песме : Књи га дру га : Por tus regi us ; Субо та ; Гор њи град ; Љуска од 
јаје та ; Тач ка. – Бео град : Бео град ска књи га, 2008. – 339 стр. ; 20 цм. 
– (Ода бра на дела Љубо ми ра Симо ви ћа у 12 књи га)
Садр жај: P o r  t u s  R e g i  u s : 1. Госпон Анто нио носи реден гот ; 2. Шта 
сам све јео ; 3. Ста ри рад ник обри сао је руке ; 4. И сав живот да живиш на 
њиви мањој од гро ба ; 5. Луци ја рече шта си се смра чио насмеј се ; 6. Изне
на да је уста ла згра би ла тор бу ; 7. Шкољ ко у сте ни, ; С у б о  т а : (Десет на 
кај ма ку!) ; (Кад изла зиш из Бео гра да, дође ти с леве стра не) ; (Фина мла
ди ца) ; (Куј на два са један ипо, па шпа из) ; (Голи, ноше ни џинов ском пе
ном) ; (Никад није тамо где јеси) ; (Нисам сигу ран, али мислим Сто ја дин) ; 
(Астал одма иза фуру не, у ћошку) ; (Жен ска јака ко бан ка) ; (Про шли сви 
лет њи све ци) ; (Он је умро још четрес деве те!) ; (Ово ти је кућ ни?) ; (Муж 
покрај Саве пере фол ксва ген) ; (Што се не нађо смо у Бео гра ду, поми слих) ; 
(Ко ће ко кур ва) ; (Кад сам се вра ћо из рата) ; (Сту дент ки ња гер ма ни сти
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ке, кад ти кажем) ; (Што бих сад ајвар, тур ши ју, кра став це кисе ле!) ; (Лепо 
осе ћа како јој бра да то дрво) ; (Ваљ да тамо изглад нео) ; (Сала пуна ко 
туљак) ; (Цех ко за Божић!) ; (Ама ти опет о јаје ту?) ; (Па као неки пожар, 
неки метеж!) ; (Он да зна шта мисли маса?) ; (Фол ксва ген ко ганц нов!) ; 
(Сто ји ти неки пут) ; (Рекли засве тле ће) ; (Казао сам ја њима подо ста) ; 
(Па та сту дент ки ња, слу шај) ; (Смр ка ва се брзо) ; (Мило ва ње, али пре
до стро жно) ; (Ти знаш како ја) ; (Целог сеп тем бра, окто бра и новем бра) ; 
(Чуо сам ноћас ту грмља ви ну) ; (Педе сет ше сте) ; (Про бу дим се – у јаје ту!) ; 
(Осве стио се) ; (А ја нисам лопов) ; (Још јед но сто но!) ; (Па сам нога ви цу 
сква сио у кана лу) ; (Позив на суд? У канал) ; (Папи лот не. Испод кре ве та 
ципе ле.) ; (Како уга сиш, чујеш буба шва бе) ; (Баш сам пре си со) ; (Бог да 
му душу про сти) ; Г о р  њ и  г р а д : I: Путо ва ње у Грч ку (1974): Албум 
фото гра фи ја из Грч ке ; Дел фи ; Оди сеј пред Кир ки ним свињ цем ; Ручак 
у Ара хо ви ; Коза ри с Пар на са ; Овчар у Арго ли ди ; Мике на ; Уби ство у 
Мике ни ; Пита ње пред морем тра ве у Аси ни ; Путо ва ње у Пер си ју (1976): 
На путу за НакшиРустам ; Пер се по лис ; II: Про зор у све тој земљи: Све та 
земља. 1. Крај коле на ми се кови ље ; 2. Да л је то пче ла ; 3. Сева горе пре ма 
Субје лу ; Про зор ; Заве шта ње ; Одла зак Раст ка Нема њи ћа на Све ту Гору ; 
Мали отач ник за пут ни ке: Све ти Сава на Ато су ; Све ти Симе он ; Гроб у 
Сту де ни ци ; О поди за њу стра но при јем ни це у Хилан да ру ; Домен ти јан ; 
Руске вече ре: Пахо ми је ; Сибир ; Руска зима ; Вече ра на Неви ; Поди за ње 
СанктПетер бур га ; Петро па влов ска твр ђа ва ; Про све тље ње ; Две при
ли ке у сте пи ; 1. У оним бес крај ним ; 2. Пре ко оних бес крај них ; III: Зеле
ни венац: На све то и лињ ској пија ци ; Репа ти ца ; Заго нет ка ; Тего ви из 
Визан ти је ; Тег из Месо по та ми је ; Запис на каме ном тегу из Месо по та ми
је ; Вага Вука Кара џи ћа ; Од посло ви ца пре ља и шва ља ; Мења чи нов ца ; 
Пред згра дом Окру жног суда ; Пита ли ца под хра сто ви ма ; Бачва ; Руке 
Бого ро ди це вождо вач ке ; Кру ше дол: Сно хва ти ца у киши ; Јесе ња сно хва
ти ца ; IV: Бек ство: Напи са но на две ма ула зни ца ма за изло жбу скулп ту ра 
Мати је Вуко ви ћа у Музе ју савре ме не умет но сти у Бео гра ду ; Три холанд
ске и јед на шпан ска сли ка: Посма тра чи „Мртве при ро де са калај ном 
посу дом” Пите ра Кла са у Ста рој пина ко те ци у Мин хе ну ; „Кува ри ца“ 
Габри је ла Мет суа ; Пред сли ком „Пред сед ни штво гил де трго ва ца вином 
у Амстер да му“ Фер ди нан да Бола ; Пита ли ца пред „Мртвом при ро дом 
са тре шња ма и сиром“ Луи са Мелен де са, сли ка ном за кра љев ску збир
ку у пала ти Аран ху ес ; Међу уче ни ци ма све то га Луке: Пче ла Све то за ра 
Саму ро ви ћа ; Пита ли це пред сли ка ма Мла де на Срби но ви ћа ; Мили ћу од 
Мачве, ује сен 1985. годи не, када је осли ка вао вождо вач ку цркву ; Облак 
изнад Кру ше до ла: Лази Кости ћу, у часу кад га спа зих у небу изнад мана
сти ра Кру ше до ла ; Љ у с к а  о д  ј а ј е  т а : Бубе у гла ви: Баја ли ца про тив 
леп ти ра ; Ауто пор трет са буба ма у гла ви ; Ђур ђев дан ; Ивањ дан ; Пред 
вин ским и ракиј ским подру мом Бра ће Тодо ро вић ; Куј на и оста ва ; Ауто
пор трет са шкор пи јом ; Моли тва за буђе ње из ружног сна ; Мра ви њак ; 
Вашке ; Моли тва из пото па: Ауто пор трет са попла вом и ска кав цем ; 
Кра так опис олу је над Бео гра дом ; Поглед са бео град ске твр ђа ве пре ма 
севе ру ; Укр ца ва ње у Нојев ков чег код Бео гра да ; Моли тва из пото па ; 
Праг Бео гра да: Осни ва чу Бео гра да ; Праг Београдa: 1. Пишу ћи о слав ном 
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деспо ту Сте фа ну ; 2. Отво ри те капи је, уђи те у Бео град ; 3. Отво ри смо сва 
вра та патри јар ху ; 4. Онај који нема ништа ; 5. Пиља ри ца ми изру чи, у 
сла пу ; 6. „Било коју воду да доди ру јеш“ ; 7. С пра га видим оба Бео гра да ; 
Заштит ник Тера зи ја ; Deus ех mac hi na: Гла ве под поклоп цем: 1. Подиг ни
те покло пац, слеп ци, и погле дај те ; 2. Сити људ ског суђе ња и беза ко ња ; 
3. Да се данас из купи не ; Доњи Дунав: Општин ска кла ни ца ; Послед њи 
суд ; Два сусре та са шара ном: 1. Моли твом сам се обра тио шара ну ; 2. Кад 
се све уга си ; Три сту ди је јаје та ; Капе ; Маске ; Там ни вила јет ; Исти на 
о кле шти ма ; Исти на о ексе ри ма ; Исти на о пла ни на ма ; Увод у часо ве 
рачу на: Осно ве рачу на ; Часо ви рачу на: Јутро у Кови љу ; Часо ви рачу на: 
1. Роба је све гора и све ску пља ; 2. Напи ши ; 3. Доћи ће нам, бра ћо, такви 
дани ; 4. Гром не чујем, сева ње не видим ; Рибар ни ца ; Кван та шка пија ца ; 
Бакал ни ца ; Нул та песма: 1. Када смо схва ти ли да нема изла за ; 2. Ако 
једи ни ца, на при мер, или трој ка ; Послед њи лист: Ауто пор трет са гла вом 
на сто лу ; Т а ч  к а : I: Лет ње јутро са чашом и тањи ром ; Облач но јесе ње 
вече са чудо ви штем ; Сци ла и Хариб да ; Мут ној и крва вој ; *(Да ли ову 
тач ку Сизиф поку ша ва) ; II: Кру ни са ње лов ца на дивље пат ке ; Кру ни са
ње бун де ве: 1. Одве дем га на пољо при вред но добро ; 2. Да није саби ра ња 
и оду зи ма ња ; 3. Као да никад није кусао купус ; 4. Како смо се тако брзо, 
тако лако ; Лањ ски снег ; Обла ци изнад при град ске пија це ; Нул ти језик ; 
Про рок Јона у рибљем ресто ра ну ; Наслед ни ку чама ца и ала та Андри је 
и Симо на Петра, риба ра гали леј ских ; Чудо са риба ма ; Поглед на Дунав 
у вре ме висо ког водо ста ја ; Пиво пред кафа ном „Доњи град“ ; Пита ли ца 
међу каве зи ма ; Дете у зоо ло шком врту ; Ајку ла ма ; Коша ва ; Рас пра ва у 
којој се поста вља пита ње на које сва ки про зор даје дру га чи ји одго вор ; 
Поглед пре ма Бео гра ду са десне оба ле Дуна ва ; Чизме ; III: Посве та на 
јед ном при мер ку Живо та и при кљу че ни ја Доси те ја Обра до ви ћа ; Чита
ју ћи Срп ско хр ват ску лек си ку рибар ства“ Вели ми ра Михај ло ви ћа и Гор
да не Вуко вић ; Мртва при ро да са шара ном ; Сиња је ви на ; Сто са воћем и 
повр ћем ; При ја те љи ма који напу шта ју Бео град и насе ља ва ју се у селу на 
оба ли Дуна ва ; Чита лац на Рај цу ; При бли жа ва ју ћи се висо ким пла ни на
ма ; Мрак на пра гу ; Поку шај Бла го ве сти ; Кућа на сам цу ; Кућа у зими ; 
Гор ње куће ; Сли кар Радо мир Рељић испод у небo одла зе ћег аеро пла на 
дво крил ца ; Послед њи лист: Упо ри шна тач ка.

8. Дра ме : Књи га прва : Хаса на ги ни ца ; Бој на Косо ву. – Бео град : Бео
град ска књи га, 2008. – 275 стр. ; 20 цм. – (Ода бра на дела Љубо ми ра 
Симо ви ћа у 12 књи га)

9. Дра ме : Књи га дру га : Чудо у „Шар га ну“ ; Путу ју ће позо ри ште 
Шопа ло вић. – Бео град : Бео град ска књи га, 2008. – 343 стр. ; 20 цм. 
– (Ода бра на дела Љубо ми ра Симо ви ћа у 12 књи га)

10. Снев ник. – Бео град : Бео град ска књи га, 2008. – 166 стр. ; 20 цм. – 
(Ода бра на дела Љубо ми ра Симо ви ћа у 12 књи га)
Садр жај: 26. окто бар 1961. ; 11. новем бар 1961. ; 21. новем бар 1961. ; 24. 
новем бар 1961. ; 31. дедем бар 1961. ; 12. август 1962. ; 24. април 1969. ; Мај 
1969. ; 4 јул 1969, попод не ; 20. август 1969. ; 27. август 1969. ; 27. август 
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1969. ; 17/18. јану ар 1970. ; 1/2. фебру ар 1970. ; Јутро, 15. јун 1970. ; 18. окто
бар 1970, Париз ; 19/20. новем бар 1970, Ужи це ; 26/27. новем бар 1970. ; 
Јану ар 1971. ; 3/4. мај 1971. ; 10/11. мај 1971. ; јун 1971. ; Крај јула 1971. ; 2. 
август 1971. ; 5/6. новем бар 1971. ; 16/17. март 1972. ; 16/17. март 1972. ; 3/4. 
април 1972. ; 2/3. јун 1972, Ужи це ; јун 1972, попод не ; 24/25. јул 1972. ; Јул 
1972. ; 1972. ; 28. јану ар 1973. ; сеп тем бар/1. окто бар 1974. ; 18/19. окто бар 
1974. ; 22/23. новем бар 1974. ; Без дату ма ; 8. јану ар 1976. ; јану ар 1976. ; 21. 
март 1977. ; 10. април 1977. ; 4. сеп тем бар 1977. ; Јун 1978. ; 29. јун 1978. ; 
1979. ; 27/28. мај 1981. ; 23/24. окто бар 1982. ; Без да ту ма ; 21/22. децем бар 
1984. ; Јану ар 1985. , 27/28. фебру ар 1985. ; Про ле ће 1985. ; 19/20. сеп тем
бар 1985. ; 22/23. окто бар 1985. ; Новем бар 1985. ; 22/23. децем бар 1985. ; 
15/16. март 1986. ; Лето 1986. ; 29/30. јул 1986. ; 29/30. јул 1986. ; 11/12. ав
густ 1986, Јело ва гора ; Без да ту ма ; 26/27. август 1986, Јело ва гора ; 27/28. 
август 1986, Јело ва гора ; 1/2. сеп тем бар 1986. ; 29/30. сеп тем бар 1986. ; 2/3. 
окто бар 1986. ; 3/4. окто бар 1986. ; 4/5. окто бар 1986. ; 10. окто бар 1986. ; 
Без дату ма ; 26/27. окто бар 1986. ; 27/28. окто бар 1986. ; 9/10. новем бар 
1986. ; 4/5. децем бар 1986. ; 10/11. децем бар 1986. ; 18/19. децем бар 1986. ; 
26/27. децем бар 1986. ; 30/31. децем бар 1986. ; 22/23. јану ар 1987. ; 25/26. 
јану ар 1987. ; 27/28. јану ар 1987. ; 30/31. јану ар 1987. ; јану ар – 1. фебру ар 
1987. ; 9/10. фебру ар 1987. ; 12/13. фебру ар 1987. ; 24/25. фебру ар 1987. ; 28. 
фебру ар – 1. март 1987. ; 2/3. март 1987. ; 16/17. март 1987. ; 3/4. мај 1987. ; 
6/7. окто бар 1987. ; 7/8. јану ар 1988. ; 12/13. јану ар 1988. ; 21/22. фебру ар 
1988. ; 13/14. јула 1988, Јело ва гора ; 26/27. јану ар 1989. ; Јутро, 3. јану а ра 
1990. ; 5/6. јану ар 1990. Јутро уочи Бад њег дана ; јану ар 1992, на Бого ја вље
ње ; Јул 1992. ; 21. јану ар 1998.

11. Ужи це са вра на ма : хро ни ка, која је повре ме но роман, или роман, 
који је повре ме но хро ни ка. – Бео град : Бео град ска књи га, 2008. – 
638 стр. ; 20 цм. – (Ода бра на дела Љубо ми ра Симо ви ћа у 12 књи га)
Садр жај исти као у првом изда њу из 1996. годи не.

12. Дупло дно : Есе ји о срп ским песни ци ма и драм ским писци ма. – 
Бео град : Бео град ска књи га, 2008. – 637 стр. ; 20 цм. – (Ода бра на 
дела Љубо ми ра Симо ви ћа у 12 књи га)
Садр жај: Сло во о Јефи ми ји ; О бала ди „Смрт вој во де При је зде” ; Ведри на 
изнад Косо ва (о бала ди „Мусић Сте ван“) ; Похва ла зана ту (над песмом 
„Зида ње Мана си је“) ; Песме Фили па Вишњи ћа ; Доси теј на коњу Беле ро
фон то вом ; Спе во ви Ђор ђа Мар ко ви ћа Коде ра ; Сте ри ја међу маска ма ; 
Зма је ва пое зи ја ; Зма је ва поли тич ка пое зи ја ; Беле шке о Лази Кости ћу ; О 
реа ли стич ким песма ма Воји сла ва Или ћа ; Нуши ће ва сум њи ва лица ; Лир
ски јуна ци Јова на Дучи ћа или Пут у ништа ви ло ; Рат ни дру го ви Ста ни сла
ва Вина ве ра ; Завет на песма Мило ша Црњан ског ; Лир ски кру го ви Мом
чи ла Наста си је ви ћа ; Три песме Десан ке Мак си мо вић ; Песнич ка суд би на 
Душа на Васи ље ва ; Црна пре ди ва Деси ми ра Бла го је ви ћа ; О јед ној гра ни 
срп ског сим бо ли зма ; Песник и „дру ги“ ; О пое зи ји Мио дра га Павло ви ћа ; 
Лали ће во фило зоф ско путо ва ње у Холан ди ју ; Песник међу бого ви ма и 
вар ва ри ма ; Све те трав чи це Мило ва на Даној ли ћа ; Опет то, али друк чи је 
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или Даној ли ће ве тач ке отпо ра ; Уз књи гу Пред о се ћа ње будућ но сти Бра
ни сла ва Петро ви ћа ; Ажда ја која се хра ни руко пи сом ; Басме Але ка Вука
ди но ви ћа ; Епске пое ме Мати је Бећ ко ви ћа ; Ћера ће мо се још (о две ма но
вим књи га ма Мати је Бећ ко ви ћа и о нео бич ној рецеп ци ји јед не од њих) ; 
Уз књи гу Пре лест севе ра, Kpyг рачан ски, Дуна вом, Мило са ва Теши ћа ; 
Тра ге ди је као коме ди је.

13. Чита ње сли ка. – Бео град : Бео град ска књи га, 2008. – 164 стр. ; 20 
цм. – (Ода бра на дела Љубо ми ра Симо ви ћа у 12 књи га)
Садр жај: Окру жен уну тра шњим све том (Милен ко Шер бан) ; Дрве не пла
ни не (Милун Видић) ; Сли ке и кошни це (Све то зар Саму ро вић) ; Путо ва
ње са крсто ви ма или Рас кр шће са липом и ора хом (Небој ша Митрић) ; 
Црно које се бели (Радо мир Рељић) ; Гоја у Бео гра ду ; Лого раш или Гра
ђа нин Калеа (Вида Јоцић); Око које види јабу ку која гле да (Мар ко Челе
бо но вић) ; Скулп ту ра у све ту пред ме та и пеј за жа (Олга Јеврић) ; Све тост 
про фа ног (Мла ден Срби но вић, витра жи) ; Чита ње сли ка (Мла ден Срби
но вић, моза и ци) ; Зла то у оку (Мла ден Срби но вић, плат на) ; Батин пор
трет Жике Стој ко ви ћа (Бата Миха и ло вић) ; При ступ Ота ше ви ћу ; Чисто, 
бело, Ота ше ви ће во дело ; Човек који бежи (Вла ди мир Велич ко вић) ; Свет 
као пола зна тач ка (Недељ ко Гво зде но вић) ; Зеле на крај црве не (Љубицa 
Цуцa Сокић); Краљ, фла ша и кен та ур (Нико ла Кока Јан ко вић).

14. Ковач ни ца на Чако ви ни : Раз го во ри, писма, есе ји, 1981–1990. – 
Бео град : Бео град ска књи га, 2008. – 230 стр. ; 20 цм. – (Ода бра на 
дела Љубо ми ра Симо ви ћа у 12 књи га)
Садр жај: Кро во ви и види ци на две воде ; Из писма Деја ну Мија чу ; При
бе ле шка после јед не пред ста ве ; У пое зи ји може да има оно ли ко поли ти ке 
коли ко у поли ти ци има тра ге ди је ; Сло во о позо ри шту ; Чети ри стра не 
све та ; Потоп у капи ма ; Косов ски јези ци ; Вага Вука Кара џи ћа ; Уз песму 
„Вага Вука Кара џи ћа“ ; Наша једи на домо ви на ; Где је Срби ја ; При бе ле
шке на мар ги на ма иде о ло шке пое зи је ; Пожар забо ра вља шиби цу која га 
је упа ли ла ; Тра го ви песни ка ; Писмо Вла ди ми ру Стан ко ви ћу, уред ни
ку часо пи са „Школ ски час“ ; Вер ност песнич ком руко пи су ; „Хтео бих у 
огром ност, кући!“ ; Одго вор о мај ци ; Про шлост није ни мртва, ни непро
мен љи ва ; Гла ве и лубе ни це ; Вест о Косов ском боју ; Пола зне тач ке ; О 
ства ра њу и мења њу топо ни ма ; Раз го вор на Ниша ви ; Маши на за бло ки
ра ње Срби је ; Песнич ке и дру ге исти не ; Шљи ве које неста ју [: о Дани лу 
Кишу].

15. Галоп на пуже ви ма и Нови галоп на пуже ви ма. – Бео град : Бео
град ска књи га, 2008. – 494 стр. ; 20 цм. – (Ода бра на дела Љубо ми ра 
Симо ви ћа у 12 књи га)
Садр жај: Г а л о п  н а  п у ж е  в и  м а :  п р в и  д е о  : (14. април 1987. – 
15. мај 1994) : I Кро во ви: Повра так Све том Сави ; Кров на Лов ће ну ; Руше
ње Андри ће вог спо ме ни ка у Више гра ду ; II Ђаво ло ви шегр ти: Ђаци или 
ђаво ло ви шегр ти ; Уби ја ње Ужи ца ; Повра так забо ра вље не исто ри је ; 
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Куће у Сиро гој ну ; III Пред рат: Ни оти ћи, ни оста ти ; Пут у стран пу
ти цу, или: Ни црно ни бело, ни јесте ни није ; О јур ња ви у раз ли чи тим 
прав ци ма, која нас води у судар ; Оку пи ра ни Бео град ; IV Рат: Гле да ју ћи 
реке избе гли ца ; Галоп на пуже ви ма ; Рато ва ње на реч, или: Гене ра ли ма 
орде ње, вој ни ци ма про те зе ; Једи на одбра на Срби је ; Позо ри ште у рату ; 
Лав у мишо лов ци ; О духо ви ма дрве ћа ; Про грам у јед ној тач ки ; Муке са 
про ме на ма ; Свет под поклоп цем ; Трк пре ко моста по коме се пуца ; Три 
даске пре ко два буре та ; Гол го та Срби је ; Мре жа за рибе мале и вели ке ; 
Остав ка шесто ри це [: Ива на Анти ћа, Миро сла ва Гаши ћа, Мила на Јова
но ви ћа, Бори сла ва Миха и ло ви ћа Михи за, Бран ка Попо ви ћа и Љубо
ми ра Симовића]; О песни ца ма и вили ца ма ; V Похвал на сло ва: Сло во о 
Јефи ми ји ; Сло во о Лаза ру ; Сло во у Бран ко ви ни. Д р у  г и  д е о  : (13. мај 
1994 – 20. август 1997) : I Шмин ка ње ажда је: Пуста земља ; О ексе ри ма, 
о песнич ким ала ти ма, о катар зи, а успут и о шмин ка њу ажда ја ; Бесе да 
о моли тви ; Сеља ци као урба ни сти ; Вра не се легу из свих јаја ; Еуро
по лис у Катан ги ; Пуца ти или раз го ва ра ти ; II Ноћ у Него ти ну: Кри ла 
за реп ; Ноћ у Него ти ну ; Из одго во ра Него тин ци ма на њихов позив да 
дођем у Него тин и, у знак поми ре ња, при мим кљу че ве гра да ; III Зима 
нашег неза до вољ ства: Град на три реке ; Бор бе ни мар ше ви у месној зајед
ни ци ; Јери хон ске пиштаљ ке ; Буди те ску пи, или: О умно жа ва њу ажда ја ; 
IV Сум њи ва лица: Пуша чи без шиби ца ; Гла сач ка кути ја као туђи џеп ; 
Бесе да изме ђу црка ва [: о Сте фа ну Митро ву Љубиши]; Напо ме не. Н о в и 
г а л о п  н а  п у ж е  в и  м а : И ми пужа за трку има мо. Галоп : (23. март 
1997 – 26. сеп тем бар 1999): Упа лив ши лам пу над јед ном рас пра вом Иси
до ре Секу лић ; Љуска од јаје та као Нојев ков чег ; Слон под тепи хом ; 
Интер вју „Днев ном теле гра фу“, који је песник поку шао да иско ри сти као 
при ли ку да држав ним орга ни ма при ја ви посе до ва ње две писа ће маши
не ; Мини мум као мак си мум ; Потоп без Ноја ; Песник није песник зато 
што не може да буде краљ ; Дру га бесе да изме ђу црка ва ; Днев ник Снев
ни ка ; Оно стра но у риби, шипур ку и јаје ту ; Пита ли це, пово дом доно
ше ња и при ме не новог Зако на о уни вер зи те ту ; Срби на кра ју миле ни ју
ма, или Ватер по ли сти на кошар ка шком првен ству ; Ста нов ни ци доњих 
и гор њих гра до ва ; И сан је ствар ност, и смрт је живот ; Изја ва пово дом 
осу де нови на ра „Днев ног теле гра фа“, Слав ка Ћуру ви је, Срђа на Јан ко ви
ћа и Зора на Луко ви ћа на затвор ске казне ; Дрве ни чанак и пор цу лан из 
Севра ; Дух отпо ра ; Писмо глум ци ма о мосто ви ма ; Мир гро бо ва и сру
ше них гра до ва ; Два лам пи о на пред кине ским ресто ра ном у Јевреј ској 
ули ци ; Рат на земљи, куле у вазду ху ; Одго вор Лазе Кости ћа на пита ње 
Ђуре Јак ши ћа ; Пита ње није „ко је“, него „шта је алтер на ти ва“ ; Учи тељ 
Дунав ; Куда иде Срби ја? ; Два пита ња на Тргу Репу бли ке ; Напо ме не уз 
Нови галоп на пуже ви ма.

16. Гуске у магли : Днев ник : 24. март – 15. јун 1999. – Бео град : Бео
град ска књи га, 2008. – 236 стр. ; 20 цм. – (Ода бра на дела Љубо ми ра 
Симо ви ћа у 12 књи га)
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17. Обе ћа на земља : 9. окто бар 1999 – 3. јану ар 2008. – Бео град : Бео
град ска књи га, 2008. – 280 стр. ; 20 цм. – (Ода бра на дела Љубо ми ра 
Симо ви ћа у 12 књи га)
Садр жај: Чам ци пуни књи га ; Сре зо ви репу бли ке ; Јану ар 2000 ; Сло во о 
Јоа ки му ; Песник слу ша све јези ке ; Ћута ње дру гог. Запис о Вас ку Попи ; 
Лонац, каши ка и кључ ; Луди и мрач ни ветро ви ; Пети окто бар ; С каме
ном о вра ту ; Вожња са коч ни цом ; Шиби це у џепу ; При ча ње у три сме не ; 
Песма са маском. Запис о Бори сла ву Радо ви ћу ; Оку пи ра ни после побе де ; 
Срби ја и Црна Гора ; Лаже и пара ла же ; Ника ко да дође 6. окто бар ; Јован 
Хри стић (1933–2002) ; Обе ћа на земља. Запис о Андри ћу ; На кра ју сва ке 
бит ке увек је више побед ни ка него што је у њој било бора ца ; На вест о 
уби ству Зора на Ђин ђи ћа ; Изгу бив ши воз за Истам бул Еми лио Кар ба
љи до се непла ни ра но задр жа ва у Бео гра ду ; Живо огле да ло или Народ 
за сто крај ца ра. Запис о Сте ри ји ; Пала ве стри не књи жев не теме : Бесе да 
у Ђуши ној 7, Некро по ље ; „Шта ће бити с нама?“ ; О ужич ким микро то
по ни ми ма, о пре тва ра њу Жит не пија це у Трг пар ти за на, и о про бле му 
садр жа ја град ског сре ди шта ; Опет то ; Пору ка из дале ка ; Хилан дар у 
пла ме ну ; Тач ка у зони сумра ка ; Мића Попо вић и Јагош Мар ко вић ; Знак 
на Цркви ни. Запис о Јова ну Дучи ћу ; Рат ни днев ник у коме се раз ми
шља о про из вод њи сире ва ; Павле Зорић (1934–2005) ; Десет месе ци од 
Бео гра да до Теме ри на ; О пеша ци ма и кра ље ви ма ; Сте ри ја у аеро пла ну ; 
Ничи ја земља или Реа ли зам апсур да. Запис о Харол ду Пин те ру ; „Овај 
народ спа ва“ ; Спа ва ње као стра те ги ја и так ти ка ; Пешча ник без песка ; 
Муње се пре тва ра ју у пуже ве а пуже ви у рако ве ; Ланац и кари ка.

Књиге песа ма

1958
18. Сло вен ске еле ги је. – Тито во Ужи це : Клуб сту де на та, 1958. – 46 стр. ; 

15 цм
Садр жај: Лето: 1. (Фију чу и бију у уси јан труп) ; 2. (Кожа ти је ко ваздух 
после кише, опор) ; 3. (Крај лам пе пото пље не у мали вир) ; 4. (Одне ћу те 
на боро ву висо ра ван купа ће мо се) ; 5. (О њено име све то сло во) ; 6. (Ох не 
би ли ме река одне ла сла пом пре ко сте не) ; Тра же ње речи ; Сте на ; Касно 
лето (Про ме теј ; Хамлет ; Оди сеј). Епи та фи: Повра так зави ча ју ; Епи та фи 
са каран ског гро бља ; Епи таф Фили пу Вишњи ћу ; Епи таф за недо но шче ; 
Бала да о обич ном чове ку ; Епи таф за тре ћи вод ; Панон ска песма (по 
Мило шу Црњан ском) ; Лето ; Вред ност про ме не. Сми сао песме: Успа ван ке ; 
Мој брат гово ри голу бо ви ма ; Еле ги ја 11 сеп тем бра ; Сло во љуб ве деспо та 
Сте фа на Лаза ре ви ћа ; Еле ги ја ; Пот пис испод скулп ту ре „Орфеј“ Мила на 
Вер го ви ћа ; Дис.
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1961
19. Весе ли гро бо ви. – Бео град : Нолит, 1961. – 61 стр. ; 17 цм. – (Савре

ме ни југо сло вен ски писци. Пое зи ја)
Садр жај: Мапе пое зи је: Каран ски руко пис ; Волу јач ки сви рач ; Ноћ песме ; 
Дрво које изго ва рам ; Песма ; Мапе пое зи је: 1. (Пла вет ни ло под тре па
ви цом од гавра но вог пера) ; 2. (Ваздух са уку сом љуби чи ца, зора) ; 3. (Од 
сви та ца и воћа лепо ти це осле пе ла) ; 4. (Кроз пуко ти ну) ; Пое тич но сти ; 
Рисим ; Годи не ; Моли тва. Сео ске игре: Ђаво на селу: 1. (Спа вам на тава ну 
шта ле у кошу љи белој) ; 2. (И поток и дуби ну шума и пред ве чер ња узбу
ђе ња) ; 3. (Раз но си ветар сто го ве сена, она сад спа ва) ; Август ; Шет ња ; 
Сео ске игре. Anno Domi ni 1747: Там на ва ; Мале држа ве: 1. (Пада киша на 
добо ше) ; 2. (Мале држа ве) ; Тужба ли ца ; Родо љу би ва песма ; Пре пи са но 
са пре сли це Спа се ни је Рогић из Кара на ; Попев ка ; Post skrip tum „Епи та
фи ма са каран ског гро бља“ ; Вече над земљом ; Сеп тем бар. Запис зла том: 
Запис зла том ; Гали ја ; Пое ти ка епи та фа.

1964
20. Послед ња земља. – Бео град : Про све та, 1964. – 59 стр. ; 17 цм. – 

(Алба трос ; 3. коло ; 6)
Садр жај: Кра так пре лу ди јум. – I: Епи таф Фили пу Вишњи ћу ; Кале мег дан
ска јесен ; На Зла та ру ; Ђаво на селу ; Врт у Улци њу: 1. (И небо је запу ште
но у врту иза зида) ; 2. (Само тај једи ни сусед седи, ћути и пије) ; Нар ци си ; 
Тра же ње речи ; (Бла го сти, јеси ли јесен, јеси ли бело) ; Дис. – II: Por tus 
regi us ; Јутро Шпа ни је ; Цве ће ; Еури ди ка Ери ка. – III Ради мља ; Епи та фи 
са каран ског гро бља ; Шет ња ; Само ћа ; Море.

1967
21. Шле мо ви. – Бео град : Про све та, [1967], – 44 стр. ; 20 цм. – (Југо сло

вен ска пое зи ја 1967)
Награ да „Иси до ра Секу лић“ 1968. – Садр жај: I: (Озбиљ ни Енгле зи, с ли
цем у каљу зи) ; (Послед њи вој ни че у сто лет ној киши) ; (Шта је око мене: 
поља раз не се на) ; (Ко је тај што ме стре ља и коље) ; (А зами сли бур дељ с 
фоте ља ма од пли ша) ; (Пакао видех иза мрач не шуме) ; (Кра љу од сво је 
кра ље ви не већи) ; (Ко може сво јој побе ди да суди) ; (Намер ни че, путу ју
ћи по киши пре ма брди ма) ; (О, боже, да уста нем из крва ве гли не) ; (Под 
листом цера) ; (А хоће мо само да лег не мо у тра ве) ; (Сад овде у гор ким 
брди ма) ; (Там ни ца ова нема реше та ка) ; (Као вој ни ци неде љом попод не) ; 
(Пуче кич ма зми ји коју ми је брат) ; (Теби, лето загу шљи во) ; (Побе да ће 
с нама поле те ти у пад!) ; (Вој ни ци! Узми мо у руке сво је одсе че не ноге) ; 
Кра шка поља ; (Сун цо кре ти су истру ле ли) ; (У уху ми ухо да слу ша све што 
чујем) ; (Сада то лице без пат њи и бора) ; (Земљу ће ову напу сти ти тра ва) ; 
(Па кажи ми боже госпо ди не) ; Небе ски кљу че ви ; Зве зда пут ни ца: 1. (Да 
ли те ико на кра ју пута чека?) ; 2. (Је ли твој сјај твој говор? Јеси ли). – II: 
Спо мен путо ва ња по доњим пре де ли ма Дуна ва. – Беле шка о песни ку.
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1971
22. Сло вен ске еле ги је : 1953–1959. – [2. допу ње но издање]. – Бео град : 

Про све та, 1971. – 61 стр. ; 20 цм. – (Савре ме на пое зи ја 1971)
Садр жај: Лeтo (1955–1959): Земља добро се ли ца ; У петле но доба ; Глув но 
доба ; Ђаво на селу: 1. (Спа вам на тава ну шта ле, у црној ноћи, у сла ми) ; 
2. (И пото ке и дуби ну шума и пред ве чер ња узбу ђе ња) ; 3. (Раз но си ветар 
сто го ве сена, она сад спа ва) ; Небе ска земља ; Место смр ти: 1. (Пре се кав
ши Месец поди гао се клас) ; 2. (Ту се, уме сто с кри ли ма, поја вих). Два зна
ка (1957–1958): Тра же ње речи ; Рас пут ни ца. Песме там ни це (1956–1959): 
Родо љу би ва песма ; Пре пи са но са пре сли це Спа се ни је Рогић из Кара на ; 
Епи таф за тре ћи вод ; После бит ке на Тре шњи ци ; Две ране ; Гозба ; Вече 
над земљом. Епи та фи (1953–1959): Бала да о обич ном чове ку ; Епи та
фи са каран ског гро бља ; Попев ка ; Запис зла том ; Мале држа ве ; Виђе ње 
Фили па Вишњи ћа. – Напо ме не / Љ [убомир] С [имовић].

1972
23. Уочи тре ћих петло ва. – Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1972. 

– 104 стр. ; 20 цм. – (Савре ме ник. Нова сери ја ; 1)
Зма је ва награ да 1973. – Садр жај: Воје ва ње: Пре ла зак пре ко Дуна ва ; Гла
сник ; Дола зак рат ни ка ; Виђе ње на Иван ков цу ; Сео ба Срби је ; Сва то ви ; 
Опет вој на ; Бала да о вој ни ку ; Здра ви ца о Бео гра ду. Уочи тре ћих петло
ва: Пита ли це ; Дрво се ча попу ; Гро бар игу ма ну ; Овчар кне же ви ма ; 
Епи таф ; Тоб џи ја сво ме коњу на коме се вра ћа из рата ; Кле тве: 1. (Ветар 
ти по земљи пога сио све) ; 2. (Дао капу пра ви ти) ; 3. (На свим ти путе ви
ма) ; 4. (Ако у туђем оку). После воје ва ња: Семег ње во ; Поглед на свет ; 
Топло јесе ње попод не ; На сечо реч ком гро бљу ; Моли тва Мај ке Лута ли це 
све том Сте ва ну Ветро ви том ; Ства ра ње кра ља ; Огње ни дан ; Попла ва ; 
Моли тва на дво ру ; Све том Јели се ју чији је дан заве тан боле сни ци ма од 
очи ју ; Јесе ња сно хва ти ца ; Пред суђе ње ; Моли тва све том Несто ру, који 
је убио алу а из ње поста ли мише ви, гуште ри, зми је и дру га гамад ; Огње
ни дан (II). Чуда са вином: Пре ли ва ње гро бо ва ; Руга ли ца о вину ; Рас
пе ће ; Сно хва ти ца у киши ; Пева ње о кру на ма ; Захвал ни ца при ја те љи
ма за балон црног вина из Љубо сти ње ; Обја ва вина ; Вече ра у Соли јеу. 
После по ноћ ни це: Буђе ње у под зем ним касар на ма ; Бала да о Стој ко ви ћи
ма ; Бала да о Радо ва ну ; После по ноћ ни ца ; Пева ње о чудо твор цу. Гроб на 
кра ју: Смрт песни ко ва.

1976
24. Субо та : пое ма. – Бео град : Про све та, [1976]. – 45 стр. ; 20 цм.

Садр жи напо ме ну песни ка.
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1980
25. Видик на две воде : песме. – Бео град : Нолит, 1980. – 62 стр. ; 19 цм

Награ да „Бран ко Миљ ко вић“. Садр жај: I: Оку па ци ја Ужи ца ; На ужич кој 
желе знич кој ста ни ци пред одла зак тран спор та у заро бље нич ки логор у 
Поме ра ни ји ; Косци ма ; Поди за ње веша ла на зла ку шкој рам пи на пру зи 
Поже та – Ужи це ; Учи те љи ца из Тао ра ; Сол да ту ша ; У реду пред каза ном 
јав не куј не на Цари ни ; Поде ла хле ба ; Коман дант 18. армиј ског кор пу са ; 
Веша ла на Жит ној пија ци у Ужи цу ; Видик при бек ству из Косто је ви ћа ; 
Са зга ри шта ; Видик у Аушви цу. – II: Звер ; Из гво жђа ; Тре ћа зима у Поме
ра ни ји ; На зајед нич кој сла ми ; Глад ; На бето ну ; Там ни ца ; Уте ха ; Видик у 
слут њи ; Из коно па ца ; Европ ска ноћ ; Мишу ; Кри ла та годи на ; Јере ми ја. – 
III: Осло бо ђе ње и буђе ње ; Осло бо ђе ње Ужи ца ; Чесма на Пашној рав ни ; 
Тањир пасу ља ; После ужа са ; Ручак у куј ни за сезон ске рад ни ке на пољо
при вред ном добру у Тури ци ; Под Чиго том ; Олу ја ; Дола зак на Ђаков ка
мен ; Гроб на Вар ди ; Цве ће до поја са ; Пра ско зор је на Јело вој Гори ; Јар ко 
сун це ; Пазар ни дан у Ужи цу ; Поче так дуге зиме ; Храст на Повле ну ; Снег 
на Медвед ни ку ; Дору чак.

1983
26. Источ ни це : са црте жи ма Мари ја Маска ре ли ја. – Бео град : Књи

жев не нови не, 1983. – 15 стр. ; 25 цм. – (Пое зи ја ; 1)
Дода так уз Књи жев не нови не број 668 (7. април 1983). – Садр жај: Пре о
бра же ње ; Бог олу је у лугар ни ци ; Гост из обла ка ; Дола зак коман да на та ; 
Коман дан ту ша ; Песма о коман дан ти ма ; Буђе ње ; Песма о ноше њу одсе
че не гла ве Душа на Радо ви ћа Кон до ра кроз села и пре ко пла ни на запад не 
Срби је ; Sin ger ; Копи лу ша ; Сто ча ни ца ; Мркла јесен ; Песма о шива ћим 
игла ма ; Вика ли ца Жива не са Субје ла али која је из обла ка зину ла на њене 
шта ле амба ре воћ ња ке усе ве куће и гро бља ; Ћута ли ца ; Про ро ци на Косо
ву пољу ; Запис ; Домо др жни це ; На три де се то смо го ди шњи цу бит ке изме
ђу пар ти за на и чет ни ка на Јело вој Гори месе ца сеп тем бра годи не 1944 ; 
Поглед са Томе ти ног поља пре ма ваљев ским пла ни на ма ; Шва ља.

1990
27. Гор њи град. – 1. изд. – Бео град : Бео град ски изда вач когра фич

ки завод, 1990. – 112 стр. ; 21 цм. – (Нове књи ге дома ћих писа ца. 
Пое зи ја 1990)
Награ да Бео град ског изда вач когра фич ког заво да, 1990. – Садр жај: Мере 
и тего ви: На све то и лињ ској пија ци ; Репа ти ца ; Заго нет ка ; Тего ви ; Тег из 
Месо по та ми је ; Запис на каме ном тегу из Месо по та ми је ; Вага Вука Кара
џи ћа ; Од посло ви ца пре ља и шва ља ; Заштит ник Тера зи ја ; Мења чи нов ца ; 
Пред згра дом Окру жног суда ; Пита ли ца под хра сто ви ма ; Дру га пита ли
ца под хра сто ви ма ; Бачва ; Руке Бого ро ди це вождо вач ке. Све та земља: 
Све та земља. 1. (Крај коле на ми се кови ље) ; 2. (Да л је то пче ла) ; 3. (Сева 



34 |                                 Светлана СимоновићМандић

горе пре ма Субје лу) ; Од пусти ња ка и про сја ка ; Одла зак Раст ка Нема њи
ћа на Све ту Гору ; Заве шта ње ; Мла дом богу пут ни ку ; Мали отач ник за 
пут ни ке: (1) Све ти Сава на Ато су ; (2) Све ти Симе он ; (3) Гроб у Сту де ни
ци ; Про зор ; Домен ти јан ; Мили ћу од Мачве, ује сен 1985. годи не, када је 
осли ка вао вождо вач ку цркву. Руске вече ре: Пахо ми је ; Сибир ; Руска зима ; 
Вече ра на Неви ; Поди за ње СанктПетер бур га ; Петро па влов ска твр ђа ва ; 
Про све тље ње ; Две при ли ке у сте пи: 1. (У оним бес крај ним) ; 2. (Пре ко 
оних бес крај них) ; Руска пита ли ца. Вилин ске неве сте: Леда ; Дору чак на 
Јова но вој Води ; Лонац на Јоки ној Ћупри ји ; Свад бе са вила ма. Уче ње у 
мра ку: Чел ник ; Шапат о чел ни ку ; Три века у Обре нов цу ; Саве ти за зиму ; 
Ску па пија ца ; Лика ; Потом ци Све то га Саве ; Рас по де ла у мра ку ; Рас пра ва 
у гла ди и зими ; Рас пра ва о позо ри шту ; Јарац ; Бек ство ; Све то и лињ ска ; 
Доче ку ју ћи сва то ве ; Моли тва за црне гла сни ке ; Про кле ти је ; Облак ; 
Вели ки рибо лов ; Пита ли ца о пра зни ку ; Уче ње у мра ку ; На оба ли Сту де
ни це ; *** (Пут ме води кроз зим ске пла ни не). Мрак: Ходо ча шће Све то ме 
Сави: 1. (Ево у каквом мра ку оста је свет) ; 2. (У овом мра ку) ; 3. (У овом 
мра ку, црве не ћи се, дува ју) ; 4. (Бра те, који си изми рио бра ћу) ; 5. (Лађо с 
које се види Јеру са лим) ; Прах и пепео.

28. Гор њи град. – 2. изд. – Бео град : Бео град ски изда вач когра фич
ки завод, 1990. – 114 стр. ; 21 цм. – (Еди ци ја Нове књи ге дома ћих 
писа ца. Пое зи ја 1990)
Садр жај исти као у првом изда њу.

1992
29. Игла и конац. – Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1992. – 141 

стр. ; 19 цм (Јуби лар но 85. коло / СКЗ ; 557)
Штам па но о сто го ди шњи ци СКЗ у Бео гра ду 1992. – Садр жај: Доњи Град: 
Узи ма ње Ужи ца ; Пита ли ца о зељу ; Пра зник у Доњем гра ду: 1. (Шта је 
ово? Пија ца или црква?) ; 2. (Овде глад них нема само пет) ; 3. (Не питај 
ме од чега је мање) ; 4. (Краљ који је, у сјај ним дво ри ма) ; Све до че ње о 
ужич ком затво ру ; Геор ги не ; Све до че ње о јабу ци ; Сава код Бео гра да ; 
Напу шта ње Ужи ца ; Пита ли ца из пепе ла ; Све до че ње са Кра ље ве Воде ; 
Све до че ње са Боро ве Гла ве ; Све до че ње о Нем ци ма ; Поги би ја капе та на 
Шуља ги ћа: 1. (Спу сти те кун да ке и сан ду ке у снег) ; 2. (Сеља ци му изу ше 
цоку ле) ; 3. (Пла ни на дани ма не изла зи из магле) ; Запев ка на гро бу капе
та на Шуља ги ћа ; Кан тар џи ни ца. Неја сне вести: Ваве де ње ; Вест ; Јесе њи 
пре део са живи ном, дрен ком и шипур ком ; Јесе њи Крстов дан ; Моли тва ; 
Пред ска за ње. Крч ма на Кон де ру: 1. (Кад изне су на сто ло ве) ; 2. (Пушку о 
клин, а кача мак у чанак) ; 3. (Лако ли је лудом запе ва ти) ; 4. (Како да не ка
жем да је вешт и лукав) ; 5. (Ти данас гаташ у шаре ни грах) ; 6. (Језди зве
зда пре ко бела све та) ; 7. (Ни с вој ни ком, ни с тргов цем) ; 8. (Из пра ши не је 
устао Вука шин) ; 9. (Опет се у cвoje куј не и ковач ни це) ; 10. (Ни на бож је, 
ни на сиро тињ ске!) ; 11. (Вред ног ли си, див ног ли си) ; 12. (С Кон де ра се 
виде сви све то ви) ; 13. (Кол ко си ми ово сра чу но? 30?) ; 14. (Питам се кол ко 
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бисте кука ли због 200) ; 15. (Знам ја добро све то што ти знаш) ; 16. (Ноћ 
се нао бла чи ла) ; 17. (Од ове хлад не воде шири се језа) ; 18. (Грми, сева, 
надо ла зи потоп). Зим ска муња: Зим ско сун це ; Чисто сре бро ; Маши на за 
месо ; Град ски пре део са пуним месе цом ; Бого ја вље ње ; Зима на Дуна ву ; 
Зим ска зора ; Зим ска муња ; Уче ње све то га Саве ; Зим ски све ци ; Зима у 
Срби ји 1809 ; Чудо на Коби љој Гла ви. Међу реч је: Пита ли ца о кљу че ви ма ; 
Вече ; Јутро на Међу реч ју. Путо ва ње у Грч ку. Албум фото гра фи ја из Грч
ке ; Дел фи ; Оди сеј пред Кир ки ним свињ цем ; Ручак у Ара хо ви ; Коза ри 
с Пар на са ; Овчар у Арго ли ди ; Уби ство у Мике ни ; Пита ње пред морем 
тра ве у Аси ни ; Глас са Ато са ; О поди за њу стра но при јем ни це у Хилан да
ру ; Сабо ри ште. Мра тин дан ; Пут у Нег би ну ; Вест о Кон де ру ; Сун че ва 
сестра ; Поглед са Коби ље Гла ве пре ма Јаво ру, Муч њу и Голи ји ; Свад ба 
у Нег би ни ; Бој на Кон де ру ; Кућа на Кон де ру: 1. (Да сте има ли Хри ста и 
апо сто ле) ; 2. (Кувам у земља ном лон цу) ; Здра ви ца ; Одго вор на здра ви
цу ; Зелем баћ ; Око ли шта ; Гво зде на пећ ; Сабо ри ште ; Бала да о шпо ре ту ; 
Чудо код дрво де ље. – Беле шка о писцу / [Љ. Симовић].

1998
30. Љуска од јаје та. – Бео град : Сту бо ви кул ту ре, 1998. – 116 стр. [: 1] 

сл. ауто ра ; 18 цм. – (Библи о те ка Клат но ; 18)
Садр жај: Први део: Бубе у гла ви: Ауто пор трет са буба ма у гла ви ; Ћур ђев
дан ; Ивањ дан ; Пред вин ским и ракиј ским подру мом Бра ће Тодо ро вић ; 
Куј на и оста ва ; Ауто пор трет са шкор пи јом ; Мра ви њак ; Вашке ; Муња 
оси ца ; Јеле нак ; Про тив буба у гла ви. – Моли тва из пото па: Ауто пор
трет са попла вом и ска кав цем ; Кра так опис олу је над Бео гра дом ; Поглед 
са бео град ске твр ђа ве пре ма севе ру ; Укр ца ва ње у Нојев ков чег код Бео
гра да ; Моли тва из пото па. – Праг Бео гра да: Праг Бео гра да: 1. (Пишу ћи 
о слав ном деспо ту Сте фа ну) ; 2. (Отво ри те капи је, уђи те у Бео град!) ; 3. 
(Отво ри смо сва вра та патри јар ху!) ; 4. (Онај који нема ништа) ; 5. (Пиља
ри ца ми изру чи, у сла пу) ; 6. (Погле дај како је сна жан овај бедем!) ; 7. (Ви
диш ли како) ; 8. („Било коју воду да доди ру јеш“) ; 9. (С пра га видим оба 
Бео гра да) ; 10. Одбра на Бео гра да с повре ме ним пада њем у епски десе те
рац. – Уче ње у мра ку: Осло бо ђе ње сре за рачан ског или Песма о седлу са 
два на ест бакар них алки ; 1. (Док ми је сија ло) ; 2. (Нисам ја био Мија то ве 
сре ће!) ; Сло во о све тло сти ; Цео свет ; Све та јесен ; Пре ко Сиња је ви не, 
Бје ла си це и Комо ва ; Спре ма ју ћи се да упа лим петро леј ку. 1. (Знам да бог 
не би) ; 2. (За оног који путу је). – Дру ги део: Ново уче ње у мра ку: Гла ве 
под поклоп цем, гла ве у пото пу и гла ве под бара жном ватром: 1. (Подиг
ни те покло пац, слеп ци, и погле дај те) ; 2. (Сити људ ског суђе ња и беза
ко ња) ; 3. (Да се данас из купи не). – Три холанд ске и јед на шпан ска сли
ка: Посма тра чи „Мртве при ро де са калај ном посу дом“ Пите ра Kлaca у 
Ста рој пина ко те ци у Мин хе ну ; „Кува ри ца“ Габри је ла Мет суа ; Пред сли
ком „Пред сед ни штво гил де трго ва ца вином у Амстер да му“ Фер ди нан да 
Бола ; Пита ли ца пред „Мртвом при ро дом са тре шња ма и сиром“ Луи са 
Мелен де са, сли ка ном за кра љев ску збир ку у пала ти Аран ху ес. – Пеј за жи 
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са кла ни ца ма и пла ни на ма и са мрва ма хле ба на кра ју: Општин ска кла
ни ца: 1. (Ево сти жу лов ци) ; 2. (Ако би вам се и дого ди ло да стиг не те) ; 3. 
(Са општин ским каса пи ном) ; Послед њи суд ; Два сусре та са шара ном: 
1. (Моли твом сам се обра тио шара ну) ; 2. (Кад се све уга си) ; Три сту ди
је јаје та: 1. (Пред грч ком фло том краљ При јам је сво ју) ; 2. (Кри сти фор 
Колум бо добро зна да је та) ; 3. (Мај ка јаје, усред рат ног ста ња) ; Капе ; 
Маске ; Там ни вила јет, Исти на о ексе ри ма ; Исти на о пла ни на ма. – Увод 
у часо ве рачу на: Осно ве рачу на. – Часо ви рачу на: Јутро у Кови љу ; Часо ви 
рачу на: 1. (Роба је све гора, и све ску пља!) ; 2. (Напи ши) ; 3. (Доћи ће нам, 
бра ћо, такви дани) ; 4. (Гром не чујем, сева ње не видим) ; Рибар ни ца ; 
Кван та шка пија ца ; Бакал ни ца ; Осни ва чу Бео гра да ; Нул та песма: (Када 
смо схва ти ли да нема изла за) ; 2. (Ако једи ни ца, на при мер, или трој ка). – 
Снег: Ауто пор трет са гла вом на сто лу. – Беле шка о писцу.

2001
31. Исти на о ексе ри ма. – Ора шац : Заду жби нар ско дру штво „Први 

срп ски уста нак“, 2001. – 32, [1] , стр. [: 1] фот. ; 12 cm . – (Библи о те ка 
„Одзи ви Фили пу Вишњи ћу“)
Садр жај: (1) Заштит ник Тера зи ја ; (2) Тоб џи ја сво ме коњу на коме се вра
ћа из рата ; (3) Моли тва кне за Лаза ра над косов ском трпе зом ; (4) Бит ка 
на Церу ; (5) Изве штај ; (6) Узи ма ње Ужи ца ; (7) У реду пред каза ном јав не 
куј не на Цари ни ; (8) Косци ма ; (9) Бала да о Стој ко ви ћи ма ; (10) Уче ње 
у мра ку ; (11) Ходо ча шће Све то ме Сави : 2 (У овом мра ку) ; (12) Зима у 
Срби ји 1809. годи не ; (13) Јадац ; (14) Балач ко вој во да ; (15) Песма о ноше
њу одсе че не гла ве Душа на Радо ви ћа Кон до ра кроз села и пре ко пла ни на 
запад не Срби је ; (16) Видик у Аушви цу ; (17) Источ ни це ; (18) Вече ; (19) 
На три де се то смо го ди шњи цу бит ке изме ђу пар ти за на и чет ни ка на Јело вој 
гори месе ца сеп тем бра годи не 1944. ; (20) Исти на о ексе ри ма ; (21) Исти
на о пла ни на ма ; (22) Упо ри шна тач ка ; (23) Десет обра ћа ња Бого ро ди
ци Тро је ру чи ци хилан дар ској. – Пое зи ја као моли тва (Поли ти ка, 24. јуна 
1995) [: поговор] / Иван В. Лалић.

32. Тач ка. – Бања Лука : Мати ца срп ска Репу бли ке Срп ске, 2001. – 111, 
[1] стр. ; 22 cm. – (Библи о те ка „Коза ра“)
Садр жај: Раза ра ње и гра ђе ње тач ке / Ради во је Микић : стр. 7 – 17. – I [део] : 
(1) Поглед по куј ни, поглед кроз про зор и поглед у будућ ност (фебру ар 
1999) : 1 (Ни брко ви попа) ; 2 (Поди гав ши) ; 3 (А кад кроз про зор) ; 4 (А 
кад у будућ ност) ; (2) Мит ска сли ка над Дуна вом. – II [део]: (3) Чита лац 
на Рај цу ; (4) Чита ју ћи „Срп ско хр ват ску лек си ку рибар ства“ Вели ми ра 
Михај ло ви ћа и Гор да не Вуко вић (Инсти тут за лин гви сти ку Нови Сад, 
1977) ; (5) Као из „Књи ге поста ња“ ; (6) Поку шај Бла го ве сти ; (7) Мрак на 
пра гу ; (8) Кућа у зими ; (9) Сиња је ви на. – III [део]: (10) Поглед на Дунав 
у вре ме висо ког водо ста ја ; (11) Лањ ски снег (јул 2000) ; (12) Пита ли ца 
међу каве зи ма ; (13) Наслед ни ку чама ца и ала та Андри је и Симо на Петра, 
риба ра гали леј ских ; (14) Поглед пре ма Бео гра ду са десне оба ле Дуна ва : 1 
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(Живим на десној оба ли Дуна ва) ; 2 (Нико). – IV [део] : (15) Про рок Јона 
у рибљем ресто ра ну. – V [део]: (16) Дочек и кру ни са ње осло бо ди о ца пред 
црквом и рибар ском крч мом у Слан ка ме ну : 1 (Мишљах да ће нам сићи из 
обла ка) ; 2 (Он нам с магар ца твр ди да је он) ; 3 (Да није саби ра ња и оду зи
ма ња) ; 4 (Као да никад није кусао купус) ; 5 (Како смо се тако брзо, тако 
лако) ; (17) Коша ва : 1 (Одве дем га на пољо при вред но добро) ; 2 (Капу, да 
ми је коша ва не би оду ва ла) ; (18) Про зо ри. – VI [1] : (19) (Да ли ову тач ку 
Сизиф поку ша ва) ; (20) Мртва при ро да са пра зним тањи ром : по два де
се том пева њу „Оди се је“ (август, 2000) ; (21) Рас пра ва пред сли ком ; (22) 
Нул ти језик ; (23) Чизме (21. мај 2000) ; (24) Раза ра ње тач ке. – VII [део] : 
(25) Упо ри шна тач ка. – Љубо мир Симо вић : фото гра фи ја / [аутор Миша 
Мустапић] : стр. (91) ; [Белеш ка о писцу] : стр. 93–94. – Библи о гра фи ја 
Љубо ми ра Симо ви ћа : стр. [95]–106.

2004
33. Тач ка. – [2. допу ње но изд.]. – Бео град : Сту бо ви кул ту ре, 2004. – 97, 

[3] стр. [: 1] фот. ; 20 cm. – (Библи о те ка Клат но ; књ. 20)
Садр жај: I [део]: (1) Поглед по куј ни, поглед кроз про зор и поглед у будућ
ност (фебру ар 1999) ; (2) Мит ска сли ка над Дуна вом ; (3) Лет ње јутро са 
чашом и тањи ром ; (4) Облач но јесе ње вече са чудо ви штем ; (5) Сци ла и 
Хариб да ; (6) Мут ној и крва вој ; (7) (Да ли ову тач ку Сизиф поку ша ва). – II 
[део]: (8) Поглед на Дунав у вре ме висо ког водо ста ја ; (9) Грмља ви на ; (10) 
Про рок Јона у рибљем ресто ра ну ; (11) Чудо са риба ма ; (12) Наслед ни ку 
чама ца и ала та Андри је и Симо на Петра, риба ра гали леј ских ; (13) Гра
ђа ни Зему на доче ку ју на оба ли риба ра који се с Дуна ва вра ћа с вели ком 
рибом ; (14) Кућа на сам цу ; (15) Кућа у зими. – III [део] : (16) Чита лац на 
Рај цу ; (17) Опту жба лов ца на жарпти це про тив песни ка Шар ла Бодле ра ; 
(18) Чита ју ћи „Срп ско хр ват ску лек си ку рибар ства“ Вели ми ра Михај ло ви
ћа и Гор да не Вуко вић (Инсти тут за лин гви сти ку Нови Сад, 1977) ; (19) 
Посве та на јед ном при мер ку „Живо та и при кљу че ни ја“ Доси те ја Обра
до ви ћа ; (20) При ја те љи ма који напу шта ју Бео град и насе ља ва ју се у селу 
на оба ли Дуна ва ; (21) Мртва при ро да са шара ном ; (22) Сиња је ви на ; 
(23) Сто са воћем и повр ћем. – IV [део]: (24) Ловац на дивље пат ке ; (25) 
Кру ни са ње бун де ве : 1 (Одве дем га на пољо при вред но добро) ; 2 (Да није 
саби ра ња и оду зи ма ња) ; 3 (Као да никад није кусао купус) ; 4 (Како смо 
се тако брзо, тако лако) ; (26) Рас пра ва пред сли ком ; (27) Мртва при ро
да са пра зним тањи ром : по два де се том пева њу „Оди се је“ (август 2000) ; 
(28) Рас пра ва у којој се поста вља пита ње на које сва ки про зор даје дру
га чи ји одго вор ; (29) Лањ ски снег (јул 2000) ; (30) Обла ци изнад при град
ске пија це ; (31) Нул ти језик ; (32) Пиво пред кафа ном „Доњи град“ ; (33) 
Пита ли ца међу каве зи ма ; (34) Дете у зоо ло шком врту ; (35) Коша ва ; (36) 
Поглед пре ма Бео гра ду са десне оба ле Дуна ва ; (37) Чизме (21. мај 2000). – 
V [део]: (38) Мрак на пра гу ; (39) Поку шај Бла го ве сти ; (40) При бли жа ва
ју ћи се висо ким пла ни на ма ; (41) Гор ње куће ; (42) Сли кар Радо мир Рељић 
испод у небо одла зе ћег аеро пла на дво крил ца. – VI [део] : (43) Упо ри шна 
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тач ка. – Напо ме не (Бео град, апри ла 2004) / Љ[убомир] С[имовић] : стр. 
[87]–90. – Љубо мир Симо вић, 2003. : стр. [91]. – Беле шка о песни ку : стр. 
93–94. У одно су на изда ње из 2001. годи не, изо ста вље на је песма Раза ра ње 
тач ке, а тек сто ви 14 песа ма су изме ње ни.

2005
34. Песме. – Бео град : Сту бо ви кул ту ре, 2005. – Књ. I : 290, [2] стр. ; Књ. 

II : 331, [3] стр. ; 21 cm
Изда ње пово дом 70годи шњи це рође ња песни ка. Избор и тек сто ви неких 
песа ма су изме ње ни у одно су на „Сабра не песме“ из 1999. годи не и овај 
избор и тек сто ве аутор пре по ру чу је за буду ћа изда ња.
Књ. I : Песме : Сло вен ске еле ги је ; Весе ли гро бо ви ; Шле мо ви ; Уочи тре
ћих петло ва ; Видик на две воде ; Игла и конац ; Источ ни це ; Тро је ру чи ци.
Садр жај: С л о в е н с к е  е л е г и ј е,  В е с е л и  г р о б о в и : (1) Бала да 
о обич ном чове ку (1953) ; (2) Епи та фи са каран ског гро бља (1957) ; (3) 
Попев ка ; (4) Ђаво на селу : 1 (Спа вам на тава ну шта ле, у црној ноћи, у 
сла ми) ; 2 (И пото ке и дуби ну шума и пред ве чер ња узбу ђе ња) ; 3 (Раз но
си ветар сто го ве сена, она сад спа ва) ; (5) Небе ска земља ; (6) Рас пут ни
ца ; (7) Тра же ње речи ; (8) Вече над земљом ; (9) Гозба ; (10) Родо љу би ва 
песма (1959) ; (11) Тре ћи вод ; (12) Мале држа ве ; (13) Запис зла том. –  
Ш л е м о в и : (14) Шле мо ви : 1 (Ко је тај што ме стре ља и коље) ; 2 (А 
зами сли бур дељ с фоте ља ма од пли ша) ; 3 (Добро утвр ђе ни, и добро нао
ру жа ни) ; 4 (Пакао видех иза мрач не шуме) ; 5 (Пуче кич ма зми ји коју 
ми је брат) ; 6 (Теби, лето загу шљи во) ; 7 (Побе да ће (с нама) ; 8 (Озбиљ
ни Енгле зи, с лицем у каљу зи) ; 9 (Вој ни ци! Узми мо у руке сво је одсе че не 
ноге) ; 10 (После педе сет годи на) ; (15) Небе ски кљу че ви ; (16) Зве зда пут
ни ца : 1 (Да ли те ико на кра ју пута чека ?) ; 2 (Је ли твој сјај твој говор? 
Јеси ли). – У о ч и  т р е ћ и х  п е т л о в а : Уче ње у мра ку : (17) Пита ли це ; 
(18) Дрво се ча попу ; (19) Гро бар игу ма ну ; (20) Тоб џи ја сво ме коњу на коме 
се вра ћа из рата ; (21) Моли тва кне за Лаза ра над косов ском трпе зом : из 
„Боја на Косо ву“ ; (22) Семег ње во ; (23) Зима у Срби ји 1809. годи не ; (24) 
Бит ка на Церу ; (25) Изве штај ; (26) Сео ба Срби је ; (27) Све том Јоа ни ки ју 
Девич ком ; (28) Опет вој на ; (29) Бала да о Стој ко ви ћи ма ; (30) Јаг ње ; (31) 
Све док ; (32) Пред сли ка ма Стра шно га суда у мана сти ру Висо ки Деча ни ; 
(33) Розбрат на ; (34) Балач ко вој во да ; (35) Из кафа не „Вели ка Чука ри ца“ ; 
(36) Заве то ва ње ; (37) Храст ; (38) Јарац ; (39) Једи на вра та ; (40) Суд њи 
дан ; (41) Огње ни дан ; (42) Попла ва ; (43) Вели ки рибо лов ; (44) Поглед 
на свет : 1 (Где су нас ово дове ли?) ; 2 (Мртве ли земље!) ; 3 (Склуп чан око 
смрт не ране, за пло том) ; (45) Јадац ; (46) Дру ги јадац ; (47) На сечо реч ком 
гро бљу ; (48) Пре ли ва ње гро бо ва ; (49) Руга ли ца о вину ; (50) На сто лу 
хлеб и вино ; (51) Моли тва све том Несто ру, који је убио алу, а из ње поста
ли мише ви, гуште ри, зми је и дру га гамад ; (52) Небе ски зна ци изнад Бео
гра да ; (53) Муве и цве ће ; (54) Чел ник ; (55) Шапат о чел ни ку ; (56) Мрак : 
из „Хаса на ги ни це“ ; (57) Рас по де ла у мра ку ; (58) Рас пра ва у гла ди и зими ; 
(59) Три века у Обре нов цу ; (60) Потом ци све то га Саве ; (61) Пита ли ца о 
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пра зни ку ; (62) Уче ње у мра ку ; (63) На оба ли Сту де ни це ; (64) *** (Пут ме 
води кроз зим ске пла ни не) ; (65) Ходо ча шће све то ме Сави : 1 (Ево у как
вом мра ку оста је свет) ; 2 (У овом мра ку) ; 3 (Бра те, који си изми рио бра
ћу), 4 (Лађо с које се види Јеру са лим!) ; Послед њи лист : (66) Прах и пепео. 
– В и д и к  н а  д в е  в о д е : I [део]: (67) Оку па ци ја Ужи ца ; (68) Поди за
ње веша ла на зла ку шкој рам пи, на пру зи Поже га –У жи це ; (69) Косци ма ; 
(70) Учи те љи ца из Тао ра ; (71) Сол да ту ша ; (72) У реду пред каза ном јав
не куј не на Цари ни ; (73) Поде ла хле ба ; (74) Из коно па ца ; (75) Коман
дант 18. армиј ског кор пу са ; (76) Веша ла на Жит ној пија ци у Ужи цу ; 
(77) Видик при бек ству из Косто је ви ћа ; (78) Са зга ри шта ; (79) Видик у 
Аушви цу. – II [део] : (80) Тре ћа зима у Поме ра ни ји ; (81) Бро ја ни ца ; (82) 
На зајед нич кој сла ми ; (83) На бето ну ; (84) Там ни ца ; (85) Уте ха ; (86) Из 
гво жђа ; (87) Глад ; (88) Видик у слут њи ; (89) Европ ска ноћ у Ужи цу ; (90) 
Мишу ; (91) Кри ла та годи на ; (92) Јере ми ја. – III [део] : (93) Осло бо ђе ње и 
буђе ње ; (94) Осло бо ђе ње сре за рачан ског или Песма о седлу са два на ест 
бакар них алки : 1 (Док ми је сија ло) ; 2 (Нисам ја био Мија то ве сре ће !) ; 
(95) Осло бо ђе ње Ужи ца ; (96) Гроб на Вар ди ; (97) Сло во о све тло сти ; (98) 
Чесма на Пашној рав ни ; (99) Тањир пасу ља ; (100) После ужа са ; (101) 
Ручак у куј ни за сезон ске рад ни ке на пољо при вред ном добру у Тури ци ; 
(102) Под Чиго том ; (103) Цве ће до поја са ; (104) Храст на Повле ну ; (105) 
Пра ско зо р је на Јело вој гори ; (106) Јар ко сун це ; (107) На Сави ним лива
да ма ; (108) Пазар ни дан у Ужи цу ; (109) Поче так дуге зиме ; (110) Снег 
на Медвед ни ку ; (111) Дору чак. – И г л а  и  к о н а ц : Доњи град : (112) 
Узи ма ње Ужи ца ; (113) Пита ли ца о зељу ; (114) Пра зник у Доњем гра ду : 1 
(Шта је ово? Пија ца или црква?) ; 2 (Овде глад них нема само пет) ; 3 (Не 
питај ме од чега је мање) ; (115) Све до че ње о ужич ком затво ру ; (116) Геор
ги не ; (117) Све до че ње о јабу ци ; (118) Све до че ње са Кра ље ве воде ; (119) 
Све до че ње са Боро ве гла ве ; (120) Све до че ње о Нем ци ма ; (121) Лонац на 
Јоки ној ћупри ји ; (122) Поги би ја капе та на Шуља ги ћа : 1 („Спу сти те кун
да ке и сан ду ке у снег!“) ; 2 (Сеља ци му изу ше цоку ле) ; 3 (Пла ни на дани ма 
не изла зи из магле) ; (123) Запев ка на гро бу капе та на Шуља ги ћа ; (124) 
Кан тар џи ни ца. – Неја сне вести : (125) Ваве де ње ; (126) Вест ; (127) Јесе њи 
пре део са живи ном, дрен ком и шипур ком ; (128) Све та јесен ; (129) Јесе њи 
Крстов дан ; (130) Моли тва ; (131) Пред ска за ње (1991) ; (132) Цео свет. – 
Чуда у зими : (133) Чисто сре бро ; (134) Чудо у зими ; (135) Чудо у пепе лу ; 
(136) Чудо на Коби љој гла ви ; (137) Чудо код дрво де ље ; (138) Спре ма ју
ћи се да упа лим петро леј ку. – Жен ске песме : (139) Вече ; (140) Јутро на 
Међу реч ју ; (141) Леда ; (142) Сун че ва сестра ; (143) Дору чак на Јова но вој 
води (1975). – Кон дер : (144) Тра га ње за Кон де ром ; (145) Вест о Кон де ру ; 
(146) Крч ма на Кон де ру : 1 (Кад изне су на сто ло ве) ; 2 (Пушку о клин, а 
кача мак у чанак!) ; 3 (Лако ли је лудом запе ва ти!) ; 4 (Како да не кажем 
да је вешт и лукав) ; 5 (Ни с вој ни ком, ни с тргов цем!) ; 6 (Из пра ши не 
је устао Вука шин!) ; 7 (Ни на бож је, ни на сиро тињ ске!) ; 8 (С Кон де ра се 
виде сви све то ви!) ; 9 (Кол ко си ми ово сра чу но? 30?) ; 10 (Питам се кол ко 
бисте кука ли због 200) ; 11 (Знам ја добро све то што ти знаш!) ; 12 (Ноћ 
се нао бла чи ла ) ; (147) Бој на Кон де ру ; (148) Кућа на Кон де ру : 1 (Да сте 
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има ли Хри ста и апо сто ле) ; 2 (Кувам у земља ном лон цу) ; (149) Здра ви ца ; 
(150) Одго вор на здра ви цу ; (151) Зелем баћ ; (152) Око ли шта ; (153) Пре ко 
Сиња је ви не, Бје ла си це и Комо ва. – Три песме о шпо ре ту : (154) Дим ; (155) 
Сабо ри ште ; (156) Бала да о шпо ре ту. – И с т о ч н и ц е : (157) Пре о бра
же ње ; (158) Бог олу је у лугар ни ци ; (159) Гост из обла ка ; (160) Дола зак 
коман да на та ; (161) Коман дан ту ша ; (162) Песма о коман дан ти ма ; (163) 
Буђе ње ; (164) Песма о ноше њу одсе че не гла ве Душа на Радо ви ћа Кон до ра 
кроз села и пре ко пла ни на запад не Срби је ; (165) Sin ger ; (166) Источ ни
це ; (167) Копи лу ша ; (168) Сто ча ни ца ; (169) Мркла јесен ; (170) Песма о 
шива ћим игла ма ; (171) Вика ли ца Жива не са Субје ла али која је из обла ка 
зину ла на њене шта ле, амба ре, воћ ња ке, усе ве, куће и гро бља ; (172) Ћута
ли ца ; (173) Про ро ци на Косо ву пољу ; (174) Запис ; (175) Домо др жни це ; 
(176) На три де се то смо го ди шњи цу бит ке изме ђу пар ти за на и чет ни ка на 
Јело вој гори месе ца сеп тем бра годи не 1944. ; (177) Поглед са Томе ти ног 
поља пре ма ваљев ским пла ни на ма ; (178) Шва ља. – Т р о ј е р у ч и ц и : 
(179) Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској. Напо ме
на: Наслов циклу са Међу реч је из књи ге „Игла и конац“ (1998) заме њен је 
насло вом Жен ске песме.
Књ. II : Песме : Субо та ; Гор њи град ; Љуска од јаје та ; Тач ка.
Садр жај : С у б о т а 1973 (1979) : (180) Субо та : (Десет на кај ма ку!) ; (Кад 
изла зиш из Бео гра да, дође ти с леве стра не) ; (Фина мла ди ца) ; (Куј на два 
са један ипо, па шпа из) ; (Голи, ноше ни џинов ском пеном) ; (Никад није 
тамо где јеси) ; (Нисам сигу ран, али мислим Сто ја дин.) ; (Астал одма иза 
фуру не, у ћошку.) ; (Жен ска јака ко бан ка) ; (Про шли сви лет њи све ци) ; 
(Он је умро још четрес деве те!) ; (Ово ти је кућ ни?) ; (Муж покрај Саве 
пере фол ксва ген) ; (Што се не нађо смо у Бео гра ду, поми слих) ; (Ко ће ко 
кур ва!) ; (Кад сам се вра ћо из рата.) ; (Сту дент ки ња гер ма ни сти ке, кад ти 
кажем.) ; (Што бих сад ајвар, тур ши ју, кра став це кисе ле!) ; (Лепо осе ћа 
како јој бра да то дрво) ; (Ваљ да тамо изглад нео) ; (Сала пуна ко туљак.) ; 
(Цех ко за Божић !) ; (Ама ти опет о јаје ту?) ; (Па као неки пожар, неки 
метеж!) ; (Он да зна шта мисли маса?) ; (Фол ксва ген ко ганц нов!) ; (Сто ји 
ти неки пут) ; (Рекли засве тле ће.) ; (Казао сам ја њима подо ста) ; (Па та 
сту дент ки ња, слу шај.) ; (Смр ка ва се брзо) ; (Мило ва ње, али пре до стро
жно.) ; (Ти знаш како ја) ; (Целог сеп тем бра, окто бра и новем бра) ; (Чуо 
сам ноћас ту грмља ви ну) ; (Педе сет ше сте.) ; (Про бу дим се – у јаје ту!) ; 
(Осве стио се.) ; (А ја нисам лопов) ; (Још јед но сто но.) ; (Па сам нога ви цу 
сква сио у кана лу.) ; (Позив на суд? У канал.) ; (Папи лот не. Испод кре ве та 
ципе ле.) ; (Како уга сиш, чујеш буба шва бе.) ; (Баш сам пре си со.) ; (Бог да 
му душу про сти.) ; (181) Песма о вели кој кући и поро ди ци : из „Чуда у 
Шар га ну“ (1974). – Г о р  њ и  г р а д  : I [део] : Путо ва ње у Грч ку (1974) : 
(182) Албум фото гра фи ја из Грч ке ; (183) Дел фи ; (184) Оди сеј пред Кир
ки ним свињ цем ; (185) Ручак у Ара хо ви ; (186) Коза ри с Пар на са ; (187) 
Овчар у Арго ли ди ; (188) Мике на ; (189) Уби ство у Мике ни ; (190) Пита ње 
пред морем тра ве у Аси ни. – Путо ва ње у Пер си ју (1976) : (191) На путу за 
НакшиРустам ; (192) Пер се по лис. – II [део]: Про зор у све тој земљи : 
(193) Све та земља : 1 (Крај коле на ми се кови ље) ; 2 (Да л је то пче ла) ; 3 
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(Сева горе пре ма Субје лу.) ; (194) Про зор ; (195) Заве шта ње ; (196) Одла
зак Раст ка Нема њи ћа на Све ту гору ; (197) Мали отач ник за пут ни ке [: 1] 
Све ти Сава на Ато су ; [2] Све ти Симе он ; [3] Гроб у Сту де ни ци ; (198) О 
поди за њу стра но при јем ни це у Хилан да ру ; (199) Домен ти јан. – Руске вече
ре : (200) Пахо ми је ; (201) Сибир ; (202) Руска зима ; (203) Вече ра на Неви ; 
(204) Поди за ње СанктПетер бур га ; (205) Петро па влов ска твр ђа ва ; (206) 
Про све тље ње ; (207) Две при ли ке у сте пи : 1 (У оним бес крај ним ) ; 2 
(Пре ко оних бес крај них). – III [део]: Зеле ни венац : (208) На све то и лињ
ској пија ци ; (209) Репа ти ца ; (210) Заго нет ка ; (211) Тего ви из Визан ти је ; 
(212) Тег из Месо по та ми је ; (213) Запис на каме ном тегу из Месо по та ми је ; 
(214) Вага Вука Кара џи ћа ; (215) Од посло ви ца пре ља и шва ља ; (216) 
Мења чи нов ца ; (217) Пред згра дом Окру жног суда ; (218) Пита ли ца под 
хра сто ви ма ; (219) Бачва ; (220) Руке Бого ро ди це вождо вач ке. – Кру ше дол 
: (221) Сно хва ти ца у киши ; (222) Јесе ња сно хва ти ца. – IV [део]: Бек ство : 
(223) Напи са но на две ма ула зни ца ма за изло жбу скулп ту ра Мати је Вуко
ви ћа у Музе ју савре ме не умет но сти у Бео гра ду. – Три холанд ске и јед на 
шпан ска сли ка : (224) Посма тра чи „Мртве при ро де са калај ном посу дом“ 
Пите ра Кла са у Ста рој пина ко те ци у Мин хе ну ; (225) „Кува ри ца“ Габри је
ла Мет суа ; (226) Пред сли ком „Пред сед ни штво гил де трго ва ца вином у 
Амстер да му“ Фер ди нан да Бола ; (227) Пита ли ца пред „Мртвом при ро дом 
са тре шња ма и сиром“ Луи са Мелен де са, сли ка ном за кра љев ску збир ку у 
пала ти Аран ху ес. – Међу уче ни ци ма све то га Луке : (228) Пче ла Све то за ра 
Саму ро ви ћа ; (229) Пита ли це пред сли ка ма Мла де на Срби но ви ћа ; (230) 
Мили ћу од Мачве, ује сен 1985. годи не, када је осли ка вао вождо вач ку црк
ву. – Облак изнад Кру ше до ла : (231) Лази Кости ћу, у часу кад га спа зих у 
небу изнад мана сти ра Кру ше до ла. – Љ у с к а  о д  ј а ј е т а  : Бубе у гла ви : 
(232) Баја ли ца про тив леп ти ра ; (233) Ауто пор трет са буба ма у гла ви ; 
(234) Ђур ђев дан ; (235) Ивањ дан ; (236) Пред вин ским и ракиј ским подру
мом Бра ће Тодо ро вић ; (237) Куј на и оста ва ; (238) Ауто пор трет са шкор
пи јом ; (239) Моли тва за буђе ње из ружног сна ; (240) Мра ви њак ; (241) 
Вашке. – Моли тва из пото па : (242) Ауто пор трет са попла вом и ска кав
цем ; (243) Кра так опис олу је над Бео гра дом ; (244) Поглед са бео град ске 
твр ђа ве пре ма севе ру ; (245) Укр ца ва ње у Нојев ков чег код Бео гра да ; (246) 
Моли тва из пото па. – Праг Бео гра да : (247) Заштит ник Тера зи ја : уз моза
ик Мла де на Срби но ви ћа ; (248) Праг Бео гра да : 1 (Пишу ћи о слав ном 
деспо ту Сте фа ну) ; 2 (Отво ри те капи је, уђи те у Бео град!) ; 3 (Отво ри смо 
сва вра та патри јар ху!) ; 4 (Онај који нема ништа) ; 5 (Пиља ри ца ми изру
чи, у сла пу) ; 6 („Било коју воду да доди ру јеш...) ; 7 (С пра га видим оба 
Бео гра да). – Deus ex mac hi na : (249) Гла ве под поклоп цем : 1 (Подиг ни те 
покло пац, слеп ци, и погле дај те:) ; 2 (Сити људ ског суђе ња и беза ко ња) ; 3 
(Да се данас из купи не). – Доњи Дунав : (250) Општин ска кла ни ца ; (251) 
Послед њи суд ; (252) Два сусре та са шара ном : 1 (Моли твом сам се обра тио 
шара ну) ; 2 (Кад се све уга си) ; (253) Три сту ди је јаје та : 1 (Пред грч ком 
фло том краљ При јам) ; 2 (Кри сти фор Колум бо добро зна да је та) ; 3 (Мај ка 
јаје, усред рат ног ста ња) ; (254) Капе ; (255) Маске ; (256) Там ни вила јет ; 
(257) Исти на о кле шти ма ; (258) Исти на о ексе ри ма ; (259) Исти на о пла
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ни на ма. – Увод у часо ве рачу на : (260) Осно ве рачу на. – Часо ви рачу на : 
(261) Јутро у Кови љу ; (262) Часо ви рачу на :1 (Роба је све гора и све ску
пља!) ; 2 (Напи ши: ) ; 3 (Доћи ће нам, бра ћо, такви дани) ; 4 (Гром не чујем, 
сева ње не видим) ; (263) Рибар ни ца ; (264) Кван та шка пија ца ; (265) Бакал
ни ца ; (266) Осни ва чу Бео гра да ; (267) Нул та песма : 1 (Када смо схва ти ли 
да нема изла за) ; 2 (Ако једи ни ца, на при мер, или трој ка). – Снег : (268) 
Ауто по р трет са гла вом на сто лу. – Т а ч к а : I [део] : (269) Поглед по куј ни, 
поглед кроз про зор и поглед у будућ ност (фебру ар 1999) ; (270) Мит ска 
сли ка над Дуна вом ; (271) Лет ње јутро са чашом и тањи ром ; (272) Облач
но јесе ње вече са чудо ви штем ; (273) Сци ла и Хариб да ; (274) Мут ној и 
крва вој ; (275) (Да ли ову тач ку Сизиф поку шава]. – II [део]: (276) Кру ни
са ње лов ца на дивље пат ке ; (277) Кру ни са ње бун де ве : 1 (Одве дем га на 
пољо при вред но добро !) ; 2 (Да није саби ра ња и оду зи ма ња) ; 3 (Као да 
никад није кусао купус) ; 4 (Како смо се тако брзо, тако лако) ; (278) Рас
пра ва пред сли ком ; (279) Мртва при ро да са пра зним тањи ром : по два де
се том пева њу „Оди се је“ (август 2000) ; (280) Рас пра ва у којој се поста вља 
пита ње на које сва ки про зор даје дру га чи ји одго вор ; (281) Лањ ски снег 
(јул 2000) ; (282) Обла ци изнад при град ске пија це ; (283) Нул ти језик ; 
(284) Ајку ла ма. – III [део] : (285) Про рок Јона у рибљем ресто ра ну ; (286) 
Наслед ни ку чама ца и ала та Андри је и Симо на Петра, риба ра гали леј ских ; 
(287) Чудо са риба ма. – IV [део]: (288) Поглед на Дунав у вре ме висо ког 
водо ста ја ; (289) Пиво пред кафа ном „Доњи град“ ; (290) Пита ли ца међу 
каве зи ма ; (291) Дете у зоо ло шком врту ; (292) Коша ва ; (293) Гра ђа ни 
Зему на доче ку ју на оба ли риба ра који се с Дуна ва вра ћа с вели ком рибом ; 
(294) Грмља ви на ; (295) Поглед пре ма Бео гра ду са десне оба ле Дуна ва ; 
(296) Чизме (21. мај 2000). – V [део] : (297) Посве та на јед ном при мер ку 
„Живо та и при кљу че ни ја“ Доси те ја Обра до ви ћа ; (298) Чита ју ћи „Срп
ско хр ват ску лек си ку рибар ства“ Вели ми ра Михај ло ви ћа и Гор да не Вуко
вић (Инсти тут за лин гви сти ку Нови Сад, 1977) ; (299) Мртва при ро да са 
шара ном ; (300) Сиња је ви на ; (301) Сто са воћем и повр ћем ; (302) При ја
те љи ма који напу шта ју Бео град и насе ља ва ју се у селу на оба ли Дуна ва ; 
(303) Чита лац на Рај цу. – VI [део]: (304) При бли жа ва ју ћи се висо ким пла
ни на ма ; (305) Мрак на пра гу ; (306) Поку шај Бла го ве сти ; (307) Кућа на 
сам цу ; (308) Кућа у зими ; (309) Гор ње куће ; (310) Сли кар Радо мир Рељић 
испод у небо одла зе ћег аеро пла на дво крил ца. – VII [део] : (311) Упо ри шна 
тач ка. – Напо ме не и беле шка о песни ку : Напо ме не (Јесен 2004) / Љ [убо
мир] С [имовић] : стр. 313–315 ; Беле шка о песни ку : стр. 317 – 319. – Илу
стра ци ја на кори ца ма: Душан Ота ше вић: Мртва при ро да са рибом, боје но 
дрво, 1967. – Напо ме на: Наслов циклу са Мере и тего ви из књи ге „Гор њи 
град“ (1990) заме њен је насло вом Зеле ни венац.

2009
35. Пла не та Дунав. – Бео град : Сту бо ви кул ту ре, 2009. – 86 стр. : ауто

ро ва сли ка ; 21 cm.
Садр жај: I : Сео ски дућан ; Повра так у Бео град: црве но и зеле но ; Дочек 
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рибар ских чама ца који уз оба лу Дуна ва при ста ју с вели ком рибом ; II : 
Олу ја над Бео гра дом ; Жене Ста рог заве та ; Под Био ко вом ; III : Бифе крај 
пија це ; Вече ра у кафа ни „Ари ље“, која се, после бур не рас пра ве, завр ша ва 
морем крви ; Пиће са шан ке ри цом ; Нецви је ће ; Испо вест о зми ји ; Пиће с 
лов цем ; Жаба у сто ма ку ; Гла со ви пред кафа ном „Бани ја“ после фај рон та ; 
Јутро на Кале ни ћа пија ци ; Јутар ње пиће с Алек сан дром ; IV. Вави лон ска 
кула ; Бео град ски лет њи фести вал: 1. Гли не ни људи, гли не на деца и жене ; 
2. Шта је ово у овом птич јем гне зду? ; 3. Јесу ли ове гли не не рва че ; 4. А 
онда је с Трга Репу бли ке ; Оба ла Дуна ва код Вин че ; V. Пиће с поли цај цем ; 
Трг од оруж ја ; Мишо лов ка ; VI. Пред сли ком „Брод луда ка” Хије ро ни
му са Боша ; VII. Пред рај ским вра ти ма: 1. Расте ли још у рају оно дрво? ;  
2. У чека о ни ци пред рај ским вра ти ма ; 3. Чки ље ли у рају уве че бир цу зи ; 
4. Ако се деси да у рај ском врту ; 5. Хва ла вам ; VIII: Кло шар ски трак тат о 
хлад но ћи и топло ти ; Чудо са водом ; Сугра ђа ни ; Повра так из лова ; Два 
чита о ца ; Ведар дан ; Пла во црве ног.

2012
36. Пла не та Дунав. – Бео град : Бео град ска књи га ; Сме де ре во : Међу

на род ни фести вал пое зи је Сме де рев ска песнич ка јесен, 2012. – 258 
стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm.
Садр жај: Љ у с к а  о д  ј а ј е  т а  : Бубе у гла ви : Баја ли ца про тив леп ти ра ; 
Ауто пор трет са буба ма у гла ви ; Ђур ђев дан ; Ивањ дан ; Пред вин ским 
и ракиј ским подру мом Бра ће Тодо ро вић ; Куј на и оста ва ; Ауто пор трет 
са шкор пи јом ; Моли тва за буђе ње из ружног сна ; Мра ви њак ; Вашке. 
– Моли тва из пото па : Ауто пор трет са попла вом и ска кав цем ; Кра так 
опис олу је над Бео гра дом ; Поглед са бео град ске твр ђа ве пре ма севе ру ; 
Укр ца ва ње у Нојев ков чег код Бео гра да ; Моли тва из пото па. – Праг Бео
гра да : Праг Бео гра да : 1 (Пишу ћи о слав ном деспо ту Сте фа ну) ; 2 (Отво
ри те капи је, уђи те у Бео град!) ; 3 (Отво ри смо сва вра та патри јар ху!) ; 4 
(Онај који нема ништа) ; 5 (Пиља ри ца ми изру чи, у сла пу) ; 6 („Било коју 
воду да доди ру јеш...) ; 7 (С пра га видим оба Бео гра да). – Deus ex mac hi na : 
Гла ве под поклоп цем : 1 (Подиг ни те покло пац, слеп ци, и погле дај те:) ; 
2 (Сити људ ског суђе ња и беза ко ња) ; 3 (Да се данас из купи не). – Доњи 
Дунав : Општин ска кла ни ца ; Послед њи суд ; Два сусре та са шара ном : 1 
(Моли твом сам се обра тио шара ну) ; 2 (Кад се све уга си) ; Три сту ди је јаје
та ; Капе ; Маске ; Там ни вила јет ; Исти на о кле шти ма ; Исти на о ексе ри ма ; 
Исти на о пла ни на ма. – Увод у часо ве рачу на : Осно ве рачу на. – Часо ви 
рачу на : Јутро у Кови љу ; Часо ви рачу на :1 (Роба је све гора и све ску пља!) ; 
2 (Напи ши) ; 3 (Доћи ће нам, бра ћо, такви дани) ; 4 (Гром не чујем, сева
ње не видим) ; Рибар ни ца ; Кван та шка пија ца ; Бакал ни ца ; Нул та песма : 
1 (Када смо схва ти ли да нема изла за) ; 2 (Ако једи ни ца, на при мер, или 
трој ка). – Послед њи лист : Ауто пор трет са гла вом на сто лу. – Т а ч  к а  : 
I [део] : Лет ње јутро са чашом и тањи ром ; Облач но јесе ње вече са чудо
ви штем ; Сци ла и Хариб да ; Мут ној и крва вој ; *. – II [део]: Кру ни са ње 
лов ца на дивље пат ке ; Кру ни са ње бун де ве : 1 (Одве дем га на пољо при
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вред но добро !) ; 2 (Да није саби ра ња и оду зи ма ња) ; 3 (Као да никад није 
кусао купус) ; 4 (Како смо се тако брзо, тако лако) ; Лањ ски снег ; Обла ци 
изнад при град ске пија це ; Нул ти језик ; Про рок Јона у рибљем ресто ра ну ; 
Наслед ни ку чама ца и ала та Андри је и Симо на Петра, риба ра гали леј ских ; 
Чудо са риба ма ; Поглед на Дунав у вре ме висо ког водо ста ја ; Пиво пред 
кафа ном „Доњи град“ ; Пита ли ца међу каве зи ма ; Дете у зоо ло шком врту ; 
Ајку ла ма ; Коша ва ; Рас пра ва у којој се поста вља пита ње на које сва ки 
про зор даје дру га чи ји одго вор ; Грмља ви на ; Поглед пре ма Бео гра ду с дес
не стра не оба ле Дуна ва ; Чизме. – III [део] : Посве та на јед ном при мер ку 
Живо та и при кљу че ни ја Доси те ја Обра до ви ћа ; Чита ју ћи Срп ско хр ват
ску лек си ку рибар ства Вели ми ра Михај ло ви ћа и Гор да не Вуко вић ; Мртва 
при ро да са шара ном ; Сиња је ви на ; Сто са воћем и повр ћем ; При ја те љи ма 
који напу шта ју Бео град и насе ља ва ју се у селу на оба ли Дуна ва ; Чита
лац на Рај цу ; При бли жа ва ју ћи се висо ким пла ни на ма ; Мрак на пра гу ; 
Поку шај Бла го ве сти ; Кућа на сам цу ; Кућа у зими ; Гор ње куће ; Сли кар 
Радо мир Рељић испод у небо одла зе ћег аеро пла на дво крил ца. – Послед њи 
лист: Упо ри шна тач ка. – П л а  н е  т а  Д у н а в : I. Сео ски дућан ; Нецви је
ће ; Испо вест о зми ји ; Мећа ва, ћебе, нов чић ; Повра так у Бео град: црве но 
и зеле но ; II. Бифе крај пија це ; Вече ра у кафа ни „Ари ље“, која се, после 
бур не рас пра ве, завр ша ва морем крви ; Пиће са шан ке ри цом ; Два чита о
ца пред „Маже сти ком” ; Жене Ста рог заве та ; Олу ја над Бео гра дом ; Пиће 
с лов цем ; Жаба у сто ма ку ; Гла со ви пред кафа ном „Бани ја“ после фај рон
та ; Јутро на Кале ни ћа пија ци ; Јутар ње пиће с Алек сан дром ; III. Вави
лон ска кула ; Бео град ски лет њи фести вал: 1. Гли не ни људи, гли не на деца 
и жене ; 2. Шта је ово у овом птич јем гне зду? ; 3. Јесу ли ове гли не не рва
че ; 4. А онда је с Трга Репу бли ке ; Оба ла Дуна ва код Вин че ; IV. Пиће с 
поли цај цем ; Трг од оруж ја ; Мишо лов ка ; V. Пред сли ком „Брод луда ка” 
Хије ро ни му са Боша ; VI. Пред рај ским вра ти ма: 1. Расте ли још у рају оно 
дрво? ; 2. У чека о ни ци пред рај ским вра ти ма ; 3. Чки ље ли у рају уве че 
бир цу зи ; 4. Ако се деси да у рај ском врту ; 5. Хва ла вам ; VII: Кло шар ски 
трак тат о хлад но ћи и топло ти ; Чудо са водом ; Сугра ђа ни ; Повра так из 
лова ; Ведар дан ; Пла во црве ног ; Послед њи лист: Дочек рибар ских чама
ца који уз оба лу Дуна ва при ста ју с вели ком рибом.

Књи ге иза бра них песа ма

1980
37. Иза бра не песме : 1953–1979. – Бео град : Сло во љуб ве : Народ на 

књи га, 1980. – 181 стр. : илу стр.; 20 цм. – (Савре ме на пое зи ја)
Цртеж [: пор трет Љубо ми ра Симовића] / Марио Маска ре ли. – Садр жај: 
С л о  в е н  с к е  е л е  г и  ј е :  Небе ска земља: Бала да о обич ном чове ку ; 
Епи та фи са каран ског гро бља ; Попев ка ; Мале држа ве ; Две ране ; Гозба ; 
Место смр ти: 1. (Пре се кав ши Месец поди гао се клас) ; 2. (Ту се, уме сто с 
кри ли ма, поја вих) ; Небе ска земља ; Вече над земљом ; Рас пут ни ца ; Запис 
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зла том. Тра же ње речи: Тра же ње речи. – Ш л е  м о  в и :  (Ко је тај што ме 
стре ља и коље) ; (А зами сли бур дељ с фоте ља ма од пли ша) ; (Сад овде у 
гор ким брди ма) ; (Пуче кич ма зми ји коју ми је брат) ; (Теби, лето загу
шљи во) ; (Вој ни ци! Узми мо у руке сво је одсе че не ноге) ; Кра шка поља: (У 
уху ми ухо да слу ша све што чујем) ; Небе ски кљу че ви ; Зве зда пут ни ца: 
1. (Да ли те ико на кра ју пута чека?) ; 2. (Је ли твој сјај твој говор? Јеси 
ли) ; Спо мен путо ва ња по доњим пре де ли ма Дуна ва. – Уо ч и  т р е  ћ и х 
п е т л о  в а :  Воје ва ње. Пре ла зак пре ко Дуна ва ; Дола зак рат ни ка ; Семег
ње во ; Дрво се ча попу ; Гро бар игу ма ну ; Тоб џи ја сво ме коњу на коме се 
вра ћа из рата ; Кле тве: 1. (Ветар ти по земљи пога сио све) ; 2. (Дао капу 
пра ви ти) ; 3. (На свим ти путе ви ма) ; 4. (Ако у туђем оку). Опет воје ва
ње. Бит ка на Церу ; Сео ба Срби је ; Изве штај ; Бала да о вој ни ку ; Бала
да о Стој ко ви ћи ма ; Бала да о Радо ва ну ; Буђе ње у под зем ним касар на ма ; 
Руга ли ца о вину ; Опет вој на. Уочи тре ћих петло ва. Небе ски зна ци изнад 
Бео гра да ; Попла ва ; Поглед на свет ; Ства ра ње кра ља ; Све том Јели се ју 
чији је дан заве тан боле сни ци ма од очи ју ; Моли тва све том Несто ру, који 
је убио алу а из ње поста ли мише ви гуште ри зми је и дру га гамад ; Муве и 
цве ће ; Вече ра ; Сун це над Гле дић ким пла ни на ма. Чуда са вином: После
по ноћ ни ца ; Вече ра у Соли јеу. После чуда: Смрт песни ко ва ; Огње ни дан ; 
Пева ње о чудо твор цу ; Рас пе ће ; Сно хва ти ца у киши: Јесе ња сно хва ти ца ; 
Лази Кости ћу у часу кад га спа зих у небу изнад мана сти ра Кру ше до ла. – 
С у б о  т а :  (Десет на кај ма ку!) ; (Кад изла зиш из Бео гра да, дође ти с леве 
стра не) ; (Астал одма иза фуру не, у ћошку) ; (Про шли сви лет њи све ци) ; 
(Он је умро још четрес деве те) ; (Слу шај!) ; (Што се не нађо смо у Бео
гра ду, поми слих) ; (Кад сам се вра ћо из рата) ; (Ваљ да тамо изглад нео) ; 
(Сала пуна као туљак) ; (Цех ко за Божић!) ; (Ама ти опет о јаје ту?) ; (Он 
да зна шта мисли маса?) ; (Фол ксва ген ко ганц нов!) ; (Рекли засве тле ће) ; 
(Смр ка ва се брзо) ; (Још јед но сто но) ; (Осве стио се) ; (А ја нисам лопов) ; 
(Про бу дим се – у јаје ту) ; (Позив на суд? У канал) ; (Баш сам пре си со) ; 
(Бог да му душу про сти). – В и д и к  на дв е в оде  : I: Оку па ци ја Ужи ца ; 
Косци ма ; Поди за ње веша ла на зла ку шкој рам пи на пру зи Поже га – Ужи
це ; Учи те љи ца из Тао ра ; Сол да ту ша ; У реду пред каза ном јав не куј не на 
Цари ни ; Коман дант 18. армиј ског кор пу са ; Веша ла на Жит ној пија ци у 
Ужи цу ; Са зга ри шта ; Видик у Аушви цу. – II: Звер ; На зајед нич кој сла ми ; 
Глад ; На бето ну ; Мишу ; Кри ла та годи на ; Јере ми ја. – III: Осло бо ђе ње и 
буђе ње ; Тањир пасу ља ; После ужа са ; Дола зак на Ђаков камен ; Цве ће до 
поја са ; Пра ско зор је на Јело вој Гори ; Јар ко сун це ; Пазар ни дан у Ужи цу ; 
Храст на Повле ну ; Дору чак. – Напо ме на.

1985
38. Хлеб и со : иза бра не песме. – Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 

1985. – XXIX, 239 стр. ; 19 цм. – (78. коло / СКЗ ; 520)
Садр жај: Јед но чита ње пое зи је Љубо ми ра Симо ви ћа / Мио драг Павло вић. 
– С л о  в е н  с к е  е л е  г и  ј е :  Епи та фи: Бала да о обич ном чове ку ; Епи
та фи са Каран ског гро бља ; Попев ка ; Мале држа ве ; Запис зла том. Небе
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ска земља: Небе ска земља ; Вече над земљом ; Гозба ; Рас пут ни ца ; Тра же
ње речи ; Виђе ње Фили па Вишњи ћа. – Ш л е  м о  в и :  (Озбиљ ни Енгле зи, 
с лицем у каљу зи) ; (Ко је тај што ме стре ља и коље) ; (А зами сли бур дељ с 
фоте ља ма од пли ша) ; (Пакао видех иза мрач не шуме) ; (Сад овде у гор ким 
брди ма) ; (Пуче кич ма зми ји коју ми је брат) ; (Теби, лето загу шљи во) ; 
(Побе да ће с нама поле те ти у пад!) ; (Вој ни ци! Узми мо у руке сво је одсе
че не ноге) ; Небе ски кљу че ви ; Зве зда пут ни ца: 1. (Да ли те ико на кра ју 
пута чека?) 2. (Је ли твој сјај твој говор? Јеси ли) ; (После педе сет годи
на). –  Уо ч и  т р е  ћ и х  п е т л о  в а  ;  Воје ва ње: Семег ње во ; Пита ли це ; 
Дрво се ча попу ; Гро бар игу ма ну ; Тоб џи ја сво ме коњу на коме се вра ћа из 
рата ; Пре ла зак пре ко Дуна ва ; Кле тве: 1. (Ветар ти по земљи пога сио све) ; 
2. (Дао капу пра ви ти) ; 3. (На свим ти путе ви ма) ; 4. (Ако у туђем оку) ; 
Изда нак. Опет воје ва ње: Бит ка на Церу ; Сео ба Срби је ; Изве штај ; Бала да 
о Стој ко ви ћи ма ; На сечо реч ком гро бљу ; Руга ли ца о вину ; Опет вој на ; 
Пре ли ва ње гро бо ва. Уочи тре ћих петло ва: Небе ски зна ци изнад Бео гра
да ; Попла ва ; Поглед на свет ; Мрак [: из Хасанагинице] ; Ства ра ње кра
ља ; Гла сник ; Моли тва све том Несто ру, који је убио алу а из ње поста ли 
мише ви гуште ри зми је и дру га гамад ; Муве и цве ће ; Вече ра ; Сун це над 
Гле дић ким пла ни на ма. После чуда: Огње ни дан ; Смрт песни ко ва ; Лази 
Кости ћу у часу кад га спа зих у небу изнад мана сти ра Кру ше до ла ; Пева ње 
о чудо твор цу ; Сно хва ти ца у киши ; Јесе ња сно хва ти ца ; Пче ла Све то за ра 
Саму ро ви ћа ; Пита ли це пред сли ка ма Мла де на Срби но ви ћа. – С у б о  т а : 
(Десет на кај ма ку!) ; (Кад изла зиш из Бео гра да, дође ти с леве стра не) ; 
(Астал одма иза фуру не, у ђошку) ; (Про шли сви лет њи све ци) ; (Кад 
сам се вра ћо из рата) ; (Цех ко за Божић!) ; (Он да зна шта мисли маса?) ; 
(Фол ксва ген ко ганц нов!) ; (Рекли засве тле ће) ; (Про бу дим се – у јаје ту!) ; 
(Смр ка ва се брзо) ; (Мило ва ње, али пре до стро жно) ; (Још јед но сто но) ; 
(Осве стио се) ; (А ја нисам лопов) ; (Позив на суд? У канал) ; (Баш сам 
пре си со). – В и д и к  н а  д в е  в о д е :  I: Оку па ци ја Ужи ца ; Косци ма ; 
Поди за ње веша ла на зла ку шкој рам пи на пру зи Поже га – Ужи це ; Учи
те љи ца из Тао ра ; Сол да ту ша ; У реду пред каза ном јав не куј не на Цари
ни ; Поде ла хле ба ; Коман дант 18. армиј ског кор пу са ; Веша ла на Жит ној 
пија ци у Ужи цу ; Видик при бек ству из Косто је ви ћа ; Са зга ри шта ; Видик 
у Аушви цу. – II: Звер ; Тре ћа зима у Поме ра ни ји ; Бро ја ни ца ; На зајед нич
кој сла ми ; Глад ; На бето ну ; Там ни ца ; Уте ха ; Из коно па ца ; Европ ска ноћ 
у Ужи цу ; Мишу ; Кри ла та годи на ; Јере ми ја. – III: Осло бо ђе ње и буђе ње ; 
Осло бо ђе ње Ужи ца ; Тањир пасу ља ; После ужа са ; Ручак у куј ни за сезон
ске рад ни ке на пољо при вред ном добру у Тури ци ; Под Чиго том ; Дола зак 
на Ђаков камен ; Гроб на Вар ди ; Цве ће до поја са ; Храст на Повле ну ; Пра
ско зор је на Јело вој Гори ; Јар ко сун це ; На Сави ним Лива да ма ; Пазар ни 
дан у Ужи цу ; Поче так дуге зиме ; Снег на Медвед ни ку ; Дору чак. – Ум 
з а  м о р е м :  Посве та пра ху оца Срби је ; Сун че ви ћи ; Пре ве ри ци ; Јаг
ње ; Балач ко вој во да ; Розбрат на ; Из кафа не „Вели ка Чука ри ца“ ; Заве то
ва ње ; Храст ; Једи на вра та ; Пред сли ка ма Стра шно га суда у мана сти ру 
Деча ни ; При ја те љу Мило шу Мар ко ви ћу ТВрепор те ру ухап ше ном 3. јуна 
1982. у селу Гој бу ља ; Мај стор ; Све док ; Суд њи дан ; Јадац ; Дру ги јадац ; 
Палеж ; Све том Јоа ни ки ју Девич ком. – И с т о ч  н и  ц е :  Пре о бра же ње ; 
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Бог олу је у лугар ни ци ; Гост из обла ка ; Дола зак коман да на та ; Коман дан
ту ша ; Песма о коман дан ти ма ; Буђе ње ; Песма о ноше њу одсе че не гла ве 
Душа на Радо ви ћа Кон до ра кроз села и пре ко пла ни на запад не Срби је ; 
Sin ger ; Источ ни це ; Копи лу ша ; Сто ча ни ца ; Мркла јесен ; Песма о шива
ћим игла ма ; Вика ли ца Жива не са Субје ла али која је из обла ка зину ла на 
њене шта ле амба ре воћ ња ке усе ве куће и гро бља ; Ћута ли ца ; Про ро ци на 
Косо ву Пољу ; Запис ; Домо др жни це ; На три де се то смо го ди шњи цу бит
ке изме ђу пар ти за на и чет ни ка на Јело вој Гори месе ца сеп тем бра годи не 
1944 ; Поглед са Томе ти ног поља пре ма ваљев ским пла ни на ма ; Шва ља. – 
Т р о  ј е  р у  ч и  ц и :  Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар
ској. – Напо ме на / Љ [убомир] С [имовић]. – Беле шка о писцу.

1987
39. Хлеб и со : иза бра не песме. – 2. изд. – Бео град : Срп ска књи жев на 

задру га, 1987. – XXIX, 240 стр. ; 19 цм. – (78. Коло / СКЗ ; 520)

1989
40. Храст на Повле ну. – Чачак : Град ска библи о те ка, 1989. – 46 стр. [: 1] 

сл. ауто ра ; 22 цм. – (Библи о те ка Књи га госта ; 16)
Изда ње у окви ру 26. Дисо вог про ле ћа Град ске библи о те ке у Чач ку. – 
Наслов на стра на Мла ден Срби но вић. – Садр жај: Дола зак коман да на
та ; Балач ко вој во да ; Коман дант 18. армиј ског кор пу са ; Јаг ње ; Чел ник ; 
Ства ра ње кра ља ; Вели ки рибо лов ; Мрак [: из Хасанагинице] ; Уче ње у 
мра ку ; Ходо ча шће Све то ме Сави ; Бала да о Стој ко ви ћи ма ; Јадац ; Дру ги 
јадац ; Моли тва Све том Несто ру, који је убио алу и из ње поста ли мише
ви гуште ри зми је и дру га гамад ; Песма о ноше њу одсе че не гла ве Душа
на Радо ви ћа Кон до ра кроз села и пре ко пла ни на запад не Срби је ; Суд њи 
дан ; Цве ће до поја са ; Видик у Аушви цу ; Моли тва мај ке лута ли це све том 
Сте ва ну Ветро ви том ; Вика ли ца Жива не са Субје ла али која је из обла ка 
зину ла на њене шта ле амба ре воћ ња ке усе ве куће и гро бља ; Мркла јесен ; 
Источ ни це ; Копи лу ша ; Јарац ; Храст на Повле ну ; Храст ; Десет обра ћа ња 
Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској. – Беле шка о песни ку.

1990
41. Пером и масти лом. – [1. изд.]. – Ваље во : „Милић Ракић“, 1990. – 51 

стр. ; 25 цм. – (Песни ко вом руком писа но ; 18)
Садр жај: Пред го вор / Љ. С. – Мале држа ве ; Пита ли це ; Дрво се ча попу ; 
Гро бар игу ма ну ; Тоб џи ја сво ме коњу на коме се вра ћа из рата ; Изве штај ; 
На сечо реч ком гро бљу ; Моли тва све том Несто ру, који је убио алу а из ње 
поста ли мише ви гуште ри зми је и дру га гамад ; Коман дант 18. армиј ског 
кор пу са ; Са зга ри шта ; Видик у Аушви цу ; Глад ; У реду пред каза ном јав
не куј не на Цари ни ; На бето ну ; Кри ла та годи на ; Под Чиго том ; Цве ће до 
поја са ; На Сави ним лива да ма ; Поче так дуге зиме ; Снег на Медвед ни ку ; 
Дору чак ; Посве та пра ху оца Срби је ; Пре ве ри ци ; Балач ко вој во да ; Из 
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кафа не „Вели ка Чука ри ца“ ; Храст ; Суд њи дан ; Палеж ; Пре о бра же ње ; 
Дола зак коман да на та ; Буђе ње ; Песма о ноше њу одсе че не гла ве Душа на 
Радо ви ћа Кон до ра кроз села и пре ко пла ни на запад не Срби је ; Мркла је
сен ; Домо др жни це ; На три де се то смо го ди шњи цу бит ке изме ђу пар ти за
на и чет ни ка на Јело вој Гори месе ца сеп тем бра годи не 1944.; Шва ља ; Од 
посло ви ца пре ља и шва ља ; Заштит ник Тера зи ја ; Потом ци Све то га Саве ; 
Моли тва за црне гла сни ке ; Моли тва кне за Лаза ра над косов ском трпе зом ; 
Облак.

1994
42. Источ ни це и дру ге песме. – Бео град : Бео град ски изда вач когра

фич ки завод, 1994. – 394 стр. ; 18 цм. – (Џеп на књи га / БИГЗ. Беле
три сти ка)
Садр жај: В и д и к  н а  д в е  в о д е :  Оку па ци ја Ужи ца ; Учи те љи ца из 
Тао ра ; Сол да ту ша ; У реду пред каза ном јав не куј не на Цари ни ; Коман
дант 18. армиј ског кор пу са ; Веша ла на Жит ној пија ци у Ужи цу ; Видик 
при бек ству из Косто је ви ћа ; Са зга ри шта ; Видик у Аушви цу ; Глад ; Ви
дик у слут њи ; Мишу ; Кри ла та годи на ; Јере ми ја ; Осло бо ђе ње и буђе ње ; 
Чесма на Пашној Рав ни ; Тањир пасу ља ; После ужа са ; Ручак у куј ни за 
сезон ске рад ни ке на пољо при вред ном добру у Тури ци ; Под Чиго том ; 
Цве ће до поја са ; Храст на Повле ну ; Пра ско зор је на Јело вој Гори ; Јар ко 
сун це ; На Сави ним Лива да ма ; Пазар ни дан у Ужи цу ; Поче так дуге зиме ; 
Снег на Медвед ни ку ; Дору чак . –  Ум  з а  м о р е м :  Јаг ње ; Балач ко вој
во да ; Заве то ва ње ; Храст ; Једи на вра та ; Суд њи дан ; Јадац ; Дру ги јадац ; 
Св. Јова ну Девич ком. – И с т о ч  н и  ц е :  Пре о бра же ње ; Бог олу је у лугар
ни ци ; Гост из обла ка ; Дола зак коман да на та ; Коман дан ту ша ; Песма о 
коман дан ти ма ; Буђе ње ; Песма о ноше њу одсе че не гла ве Душа на Радо
ви ћа Кон до ра кроз села и пре ко пла ни на запад не Срби је ; Sin ger ; Источ
ни це ; Копи лу ша ; Сто ча ни ца ; Мркла јесен ; Песма о шива ћим игла ма ; 
Вика ли ца Жива не са Субје ла али која је из обла ка зину ла на њене шта ле 
амба ре воћ ња ке усе ве куће и гро бља ; Про ро ци на Косо ву Пољу ; Запис ; 
Домо др жни це ; На три де се то смо го ди шњи цу бит ке изме ђу пар ти за на и 
чет ни ка на Јело вој Гори месе ца сеп тем бра годи не 1944.; Поглед са Томе ти
ног поља пре ма ваљев ским пла ни на ма ; Шва ља. – Т р о  ј е  р у  ч и  ц и :  Де
сет обра ђа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској. – Го р  њ и  г р а д : 
На све то и лињ ској пија ци ; Репа ти ца ; Заго нет ка ; Тего ви ; Тег из Месо по
та ми је ; Вага Вука Кара џи ћа ; Од посло ви ца пре ља и шва ља ; Заштит ник 
Тера зи ја ; Пита ли ца под хра сто ви ма ; Руке Бого ро ди це вождо вач ке. Све та 
земља: 1. (Крај коле на ми се кови ље) ; 2. (Да л је то пче ла) ; 3. (Сева горе 
пре ма Субје лу) ; Одла зак Раст ка Нема њи ћа на Све ту Гору ; Заве шта ње ; 
Мали отач ник за пут ни ке: (1) Све ти Сава на Ато су ; (2) Све ти Симе он ; 
(3) Гроб у Сту де ни ци ; Про зор ; Мили ћу од Мачве ује сен 1985. годи не, 
када је осли ка вао вождо вач ку цркву ; Домен ти јан ; Пахо ми је ; Руска зима ; 
Вече ра на Неви ; Поди за ње СанктПетер бур га ; Петро па влов ска твр ђа ва ; 
Про све тље ње ; Две при ли ке у сте пи: 1. (У оним бес крај ним) ; 2. (Пре ко 
оних бес крај них) ; Леда ; Лонац на Јоки ној Ћупри ји ; Чел ник ; Три века 
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у Обре нов цу ; Ску па пија ца ; Потом ци Све то га Саве ; Рас пра ва у гла ди 
и зими ; Јарац ; Бек ство ; Моли тва за црне гла сни ке ; Облак ; Пита ли ца о 
пра зни ку ; Уче ње у мра ку ; На оба ли Сту де ни це ; (Пут ме води кроз зим
ске пла ни не) ; Ходо ча шће Све то ме Сави: 1. (Ево у каквом мра ку оста је 
свет) ; 2. (У овом мра ку) ; 4. (Бра те, који си изми рио бра ћу) ; 5. (Лађо, с 
које се види Јеру са лим) ; Прах и пепео. Путо ва ње у Грч ку: Албум фото гра
фи ја из Грч ке ; Дел фи ; Оди сеј пред Кир ки ним свињ цем ; Ручак у Ара хо ви ; 
Коза ри с Пар на са ; Овчар у Арго ли ди ; Уби ство у Мике ни ; Пита ње пред 
морем тра ве у Аси ни. – И г л а  и  к о н а ц :  Узи ма ње Ужи ца ; Пита ли ца 
о зељу ; Пра зник у Доњем гра ду: 1. (Шта је ово? Пија ца или црква?) ; 2. 
(Овде глад них нема само пет) ; Све до че ње о ужич ком затво ру ; Геор ги не ; 
Све до че ње о јабу ци ; Све до че ње са Кра ље ве Воде ; Поги би ја капе та на 
Шуља ги ћа: 1. (Спу сти те кун да ке и сан ду ке у снег) ; 2. (Сеља ци му изу ше 
цоку ле) ; 3. (Пла ни на дани ма не изла зи из магле) ; Кан тар џи ни ца ; Ваве
де ње ; Вест ; Јесе њи пре део са живи ном, дрен ком и шипур ком ; Моли тва ; 
Пред ска за ње ; Крч ма на Кон де ру: 1. (Кад изне су на сто ло ве) ; 2. (Пушку 
о клин, а кача мак у чанак) ; 3. (Лако ли је лудом запе ва ти) ; 4. (Како да 
не кажем да је вешт и лукав) ; 7. (Ни с вој ни ком, ни с тргов цем) ; 8. (Из 
пра ши не је устао Вука шин) ; 10. (Ни на бож је, ни на сиро тињ ске!) ; 12. 
(С Кон де ра се виде сви све то ви) ; 13. (Кол ко си ми ово сра чу но? 30?) ; 14. 
(Питам се кол ко бисте кука ли због 200) ; 15. (Знам ја добро све то што ти 
знаш) ; 16. (Ноћ се нао бла чи ла) ; 18. (Грми, сева, надо ла зи потоп) ; Чи
сто сре бро ; Маши на за месо ; Град ски пре део са пуним месе цом ; Зима 
на Дуна ву ; Зим ски све ци ; Зима у Срби ји 1809.; Чудо на Коби љој Гла ви ; 
Чудо код дрво де ље ; Вече ; Јутро на Међу реч ју ; О поди за њу стра но при
јем ни це у Хилан да ру ; Вест о Кон де ру ; Сун че ва сестра ; Поглед са Коби ље 
Гла ве пре ма Јаво ру, Муч њу и Голи ји ; Свад ба у Нег би ни ; Бој на Кон де ру ; 
Кућа на Кон де ру: 1. (Да сте има ли Хри ста и апо сто ле) ; 2. (Кувам у земља
ном лон цу) ; Здра ви ца ; Одго вор на здра ви цу ; Зелем баћ ; Око ли шта ; 
Гво зде на пећ ; Сабо ри ште ; Бала да о шпо ре ту. – Песме из позо ри шних 
кома да: Хаса на ги ни ца (1973); Опкла да о поди за њу гра да ; Песма Аске ра 
о бож јој мило сти ; Мрак ; Дру га песма о мра ку ; Чудо у „Шар га ну” (1974): 
Глас о вели ким про ме на ма ; Песма о вели кој кући и поро ди ци ; Песма о 
миш јим рупа ма ; Опис Срби је ; Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић (1985): 
Пита ли ца глум цу ; Песма о позо ри шној заве си ; Песма о дрве ном мачу ; 
Бој на Косо ву (1988): На сто лу хлеб и вино ; Лет Срби је ; Вере ни ца Јуна ко
ва ; Моли тва кне за Лаза ра над косов ском трпе зом ; Песма косов ских бора
ца ; Оби ли ће ва пору ка о Срби ји ; Косов ка девој ка ; Пита ли це у мра ку ; 
Песме о кне зу Лаза ру: 1. (Пре но ше ње мошти ју кне за Лаза ра с Косо ва) ; 
2. (Нари ца ња за кне зом Лаза рем). – Беле шка о песни ку.

1995
43. Уче ње у мра ку : иза бра не и нове песме. – Бео град : Срп ска књи

жев на задру га : Заду жби на Десан ке Мак си мо вић : Народ на библи
о те ка Срби је, 1995. – 402 стр. ; 22 цм
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Садр жај: С л о  в е н  с к е  е л е  г и  ј е :  Бала да о обич ном чове ку ; Епи та фи 
са каран ског гро бља ; Попев ка ; Гозба ; Родо љу би ва песма ; Мале држа ве ; 
Запис зла том. – Por tus regi us: 1. (Госпон Анто нио носи реден гот) ; 2. (Шта 
сам све јео) ; 3. (Ста ри рад ник обри сао је руке) ; 4. (И сав живот да живиш 
на њиви мањој од гро ба) ; 5. (Луци ја рече шта си се смра чио насмеј се) ; 6. 
(Изне на да је уста ла згра би ла тор бу) ; 7. (Печа те ска ме ње ни). – Ш л е  м о 
в и :  (Ко је тај што ме стре ља и коље) ; (А зами сли бур дељ с фоте ља ма од 
пли ша) ; (Пакао видех иза мрач не шуме) ; (Пуче кич ма зми ји коју ми је 
брат) ; (Теби, лето загу шљи во) ; (Побе да ће, с нама) ; Небе ски кљу че ви ; 
Зве зда пут ни ца: 1. (Да ли те ико на кра ју пута чека?) ; 2. (Је ли твој сјај твој 
говор?) ; (После педе сет годи на). – Уо ч и  т р е  ћ и х  п е т л о  в а :  Семег
ње во ; Пита ли це ; Дрво се ча попу ; Гро бар игу ма ну ; Тоб џи ја сво ме коњу на 
коме се вра ћа из рата ; Моли тва кне за Лаза ра над косов ском трпе зом ; 
Кле тве: 1. (Ветар ти по земљи пога сио све) ; 2. (Дао капу пра ви ти) ; 3. (На 
свим ти путе ви ма) ; 4. (Ако у туђем оку) ; Бит ка на Церу ; Сео ба Срби је ; 
Изве штај ; Бала да о Стој ко ви ћи ма ; Моли тва Мај ке Лута ли це све том Сте
ва ну Ветро ви том ; На сечо реч ком гро бљу ; Руга ли ца о вину ; Пре ли ва ње 
гро бо ва ; Небе ски зна ци изнад Бео гра да ; Попла ва ; Поглед на свет: 1. (Где 
су нас ово дове ли) ; 2. (Мртве ли земље) ; 3. (Склуп чан око смрт не ране, за 
пло том) ; Гла сник ; Моли тва све том Несто ру, који је убио алу а из ње 
поста ли, мише ви гуште ри зми је и дру га гамад ; Муве и цве ће ; Вече ра ; 
Мрак ; Пита ли це у мра ку ; На сто лу хлеб и вино ; Огње ни дан ; Лази 
Кости ћу у часу кад га спа зих у небу изнад мана сти ра Кру ше до ла ; Јесе ња 
сно хва ти ца ; Пче ла Све то за ра Саму ро ви ћа ; Пита ли це пред сли ка ма Мла
де на Срби но ви ћа. – Субо та: (Кад изла зиш из Бео гра да, дође ти с леве 
стра не) ; (Голи, ноше ни џинов ском пеном) ; (Астал одма иза фуру не, у 
ћошку) ; (Про шли сви лет њи све ци) ; (Кад сам се вра ћо из рата) ; (Сту дент
ки ња гер ма ни сти ке, кад ти кажем) ; (Цех ко за Божић!) ; (Па као с исто ка 
на запад) ; (Он да зна шта мисли маса?) ; (Фол ксва ген ко ганц нов!) ; 
(Рекли засве тле ће) ; (Про бу дим се – у јаје ту!) ; (Па та сту дент ки ња, слу
шај) ; (Смр ка ва се брзо) ; (Мило ва ње, али пре до стро жно) ; (Још јед но сто
но) ; (Осве стио се) ; (А ја нисам лопов) ; (Позив на суд? У канал) ; (Папи
лот не. Испод кре ве та ципе ле) ; (Баш сам пре си со) ; (Бог да му душу 
про сти) ; Песма о вели кој кући и поро ди ци. Путо ва ње у Грч ку: Албум 
фото гра фи ја из Грч ке ; Дел фи ; Оди сеј пред Кир ки ним свињ цем ; Ручак у 
Ара хо ви ; Коза ри с Пар на са ; Овчар у Арго ли ди ; Уби ство у Мике ни ; 
Пита ње пред морем тра ве у Аси ни. Путо ва ње у Пер си ју: На путу за Накш
иРустам ; Пер се по лис. – В и д и к  н а  д в е  в о д е : Оку па ци ја Ужи ца ; 
Косци ма ; Учи те љи ца из Тао ра ; Сол да ту ша ; У реду пред каза ном јав не 
куј не на Цари ни ; Поде ла хле ба ; Коман дант 18. армиј ског кор пу са ; Веша
ла на Жит ној пија ци у Ужи цу ; Видик при бек ству из Косто је ви ћа ; Са зга
ри шта ; Видик у Аушви цу ; Из гво жђа ; Тре ћа зима у Поме ра ни ји ; Бро ја
ни ца ; На зајед нич кој сла ми ; На бето ну ; Уте ха ; Глад ; Видик у слут њи ; 
Европ ска ноћ у Ужи цу ; Мишу ; Кри ла та годи на ; Јере ми ја ; Осло бо ђе ње и 
буђе ње ; Чесма на Паши ној Рав ни ; Тањир пасу ља ; После ужа са ; Ручак у 
куј ни за сезон ске рад ни ке на пољо при вред ном добру у Тури ци ; Под 
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Чиго том ; Цве ће до поја са ; Храст на Повле ну ; Пра ско зор је на Јело вој 
Гори ; Јар ко сун це ; На Сави ним лива да ма ; Пазар ни дан у Ужи цу ; Поче
так дуге зиме ; Снег на Медвед ни ку ; Дору чак. – Ум з а  мор ем:  Јаг ње ; 
Балач ко вој во да ; Заве то ва ње ; Храст ; Једи на вра та ; Суд њи дан ; Јадац ; 
Дру ги јадац ; Св. Јоа ни ки ју Девич ком. – И с т о ч  н и  ц е :  Пре о бра же ње ; 
Бог олу је у лугар ни ци ; Гост из обла ка ; Дола зак коман да на та ; Коман дан
ту ша ; Песма о коман дан ти ма ; Буђе ње ; Песма о ноше њу одсе че не гла ве 
Душа на Радо ви ћа Кон до ра кроз села и пре ко пла ни на запад не Срби је ; 
Sin ger ; Источ ни це ; Копи лу ша ; Сто ча ни ца ; Мркла јесен ; Песма о шива
ћим игла ма ; Вика ли ца Жива не са Субје ла али која је из обла ка зину ла на 
њене шта ле амба ре воћ ња ке усе ве куће и гро бља ; Ћута ли ца ; Про ро ци на 
Косо ву Пољу ; Запис ; Домо др жни це ; На три де се то смо го ди шњи цу бит ке 
изме ђу пар ти за на и чет ни ка на Јело вој Гори месе ца сеп тем бра годи не 1944 ; 
Поглед са Томе ти ног поља пре ма ваљев ским пла ни на ма ; Шва ља. –  
Т р о  ј е  р у  ч и  ц и :  Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар
ској. – Го р  њ и  г р а д :  На све то и лињ ској пија ци ; Репа ти ца ; Заго нет ка ; 
Тего ви ; Тег из Месо по та ми је ; Запис на каме ном тегу из Месо по та ми је ; 
Вага Вука Кара џи ћа ; Од посло ви ца пре ља и шва ља ; Заштит ник Тера зи ја ; 
Пред згра дом Окру жног суда ; Пита ли ца под хра сто ви ма ; Бачва ; Руке 
Бого ро ди це вождо вач ке ; Све та земља: 1. (Крај коле на ми се кови ље) ; 2. 
(Да л је то пче ла) ; 3. (Сева горе пре ма Субје лу) ; Одла зак Раст ка Нема њи
ћа на Све ту Гору ; Заве шта ње ; Мали отач ник за пут ни ке: (1) Све ти Сава 
на Ато су ; (2) Све ти Симе он ; (3) Гроб у Сту де ни ци ; Про зор ; Мили ћу од 
Мачве ује сен 1985. годи не, када је осли ка вао вождо вач ку цркву ; Домен
ти јан ; Пахо ми је ; Сибир ; Руска зима ; Вече ра на Неви ; Поди за ње Санкт
Петер бур га ; Петро па влов ска твр ђа ва ; Про све тље ње ; Две при ли ке у сте
пи: 1. (У оним бес крај ним) ; 2. (Пре ко оних бес крај них) ; Леда ; Дору чак на 
Јова но вој Води ; Лонац на Јоки ној Ћупри ји ; Свад бе са вила ма ; Чел ник ; 
Три века у Обре нов цу ; Ску па пија ца ; Потом ци Све то га Саве ; Рас по де ла 
у мра ку ; Рас пра ва у гла ди и зими ; Рас пра ва о позо ри шту ; Пита ли ца 
глум цу ; Јарац ; Бек ство ; Доче ку ју ћи сва то ве ; Све то и лињ ска ; Облак ; 
Вели ки рибо лов ; Пита ли ца о пра зни ку. – У ч е  њ е  у  м р а  к у : На оба ли 
Сту де ни це ; (Пут ме води кроз зим ске пла ни не) ; Ходо ча шће Све то ме 
Сави: 1. (Ево у каквом мра ку оста је свет) ; 2. (У овом мра ку) ; 4. (Бра те, 
који си изми рио бра ћу) ; 5. (Лађо, с које се види Јеру са лим) ; Прах и пепео. 
– И г л а  и  к о н а ц :  Узи ма ње Ужи ца ; Пита ли ца о зељу ; Пра зник у 
Доњем гра ду: 1. (Шта је ово? Пија ца или црква?) ; 2. (Овде глад них нема 
само пет) ; 3. (Не питај ме од чега је мање) ; Све до че ње о ужич ком затво ру ; 
Геор ги не ; Све до че ње о јабу ци ; Све до че ње са Кра ље ве Воде ; Поги би ја 
капе та на Шуља ги ћа: 1. (Спу сти те кун да ке и сан ду ке у снег) ; 2. (Сеља ци 
му изу ше цоку ле) ; 3. (Пла ни на дани ма не изла зи из магле) ; Запев ка на 
гро бу капе та на Шуља ги ћа ; Кан тар џи ни ца ; Ваве де ње ; Вест ; Јесе њи пре
део са живи ном, дрен ком и шипур ком ; Јесе њи Крстов дан ; Моли тва ; 
Пред ска за ње ; Крч ма на Кон де ру: 1. (Кад изне су на сто ло ве) ; 2. (Пушку о 
клин, а кача мак у чанак) ; 3. (Лако ли је лудом запе ва ти!) ; 4. (Како да не 
кажем да је вешт и лукав) ; 7. (Ни с вој ни ком, ни с тргов цем!) ; 8. (Из пра
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ши не је устао Вука шин !) ; 10. (Ни на бож је, ни на сиро тињ ске !) ; 12. (С 
Кон де ра се виде сви све то ви) ; 13. (Кол ко си ми ово сра чу но? 30?) ; 14. 
(Питам се кол ко бисте кука ли због 200) ; 15. (Знам ја добро све то што ти 
знаш!) ; 16. (Ноћ се нао бла чи ла) ; 18. (Грми, сева, надо ла зи потоп) ; Чисто 
сре бро ; Маши на за месо ; Град ски пре део са пуним месе цом ; Бого ја вље
ње ; Зима на Дуна ву ; Зим ска зора ; Зим ска муња ; Уче ње Све то га Саве ; 
Зим ски све ци ; Зима у Срби ји 1809. ; Чудо на Коби љој Гла ви ; Чудо код 
дрво де ље ; Вече ; Јутро на Међу реч ју ; О поди за њу стра но при јем ни це у 
Хилан да ру ; Вест о Кон де ру ; Сун че ва сестра ; Поглед са Коби ље Гла ве 
пре ма Јаво ру, Муч њу и Голи ји ; Свад ба у Нег би ни ; Бој на Кон де ру ; Кућа 
на Кон де ру: 1. (Да сте има ли Хри ста и апо сто ле) ; 2. (Кувам у земља ном 
лон цу) ; Здра ви ца ; Одго вор на здра ви цу ; Зелем баћ ; Око ли шта ; Гво зде на 
пећ ; Сабо ри ште ; Бала да о шпо ре ту. Часо ви рачу на: 1. (Роба је све гора, и 
све ску пља) ; 2. (Напи ши) ; 3. (Доћи ће нам, бра ћо, такви дани) ; 4. (Гром 
не чујем, сева ње не видим) ; Кван та шка пија ца ; Бакал ни ца ; Нул та песма: 
1. (Када смо схва ти ли да нема изла за) ; 2. (Ако једи ни ца, на при мер, или 
трој ка) ; 3. (Наше десе ти це има ју више нула). – Сло во у Бран ко ви ни: при
ли ком уру чи ва ња награ де „Десан ка Мак си мо вић“. – Беле шка о писцу.

1998
44. Видик на две воде ; Источ ни це ; Игла и конац. – Под го ри ца : Окто

их ; Будва : Град теа тар, 1998. – 192 стр. ; 20 цм. – (Библи о те ка 
Награ ђе ни писци)
Садр жај: В и д и к  н а  д в е  в о д е :  I: Оку па ци ја Ужи ца ; Поди за ње 
веша ла на зла ку шкој рам пи на пру зи Поже га – Ужи це ; Косци ма ; Учи те
љи ца из Тао ра ; Сол да ту ша ; У реду пред каза ном јав не куј не на Цари ни ; 
Поде ла хле ба ; Из коно па ца ; Коман дант 18. армиј ског кор пу са ; Веша ла на 
Жит ној пија ци у Ужи цу ; Видик при бек ству из Косто је ви ћа ; Са зга ри шта ; 
Видик у Аушви цу. – II: Тре ћа зима у Поме ра ни ји ; Бро ја ни ца ; На зајед нич
кој сла ми ; На бето ну ; Там ни ца ; Уте ха ; Из гво жђа ; Глад ; Видик у слут њи ; 
Европ ска ноћ ; Мишу ; Кри ла та годи на ; Јере ми ја. – III: Осло бо ђе ње и 
буђе ње ; Гроб на Вар ди ; Чесма на Пашној рав ни ; Тањир пасу ља ; После 
ужа са ; Ручак у куј ни за сезон ске рад ни ке на пољо при вред ном добру у 
Тури ци ; Под Чиго том ; Цве ће до поја са ; Храст на Повле ну ; Пра ско зор је 
на Јело вој Гори ; Јар ко сун це ; На Сави ним лива да ма ; Пазар ни дан у Ужи
цу ; Поче так дуге зиме ; Снег на Медвед ни ку ; Дору чак. – И с т о ч  н и  ц е : 
Пре о бра же ње ; Бог олу је у лугар ни ци ; Гост из обла ка ; Дола зак коман да
на та ; Коман дан ту ша ; Песма о коман дан ти ма ; Буђе ње ; Песма о ноше
њу одсе че не гла ве Душа на Радо ви ћа Кон до ра кроз села и пре ко пла ни
на запад не Срби је ; Sin ger ; Источ ни це ; Копи лу ша ; Сто ча ни ца ; Мркла 
јесен ; Песма о шива ћим игла ма ; Вика ли ца Жива не са Субје ла али која 
је из обла ка зину ла на њене шта ле амба ре воћ ња ке усе ве куће и гро бља ; 
Ћута ли ца ; Про ро ци на Косо ву пољу ; Запис ; Домо др жни це ; На три де се
то смо го ди шњи цу бит ке изме ђу пар ти за на и чет ни ка на Јело вој Гори месе
ца сеп тем бра годи не 1944. ; Поглед са Томе ти ног поља пре ма ваљев ским 
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пла ни на ма ; Шва ља. – И г л а  и  к о н а ц :  Доњи град: Узи ма ње Ужи ца ; 
Пита ли ца о зељу ; Пра зник у Доњем гра ду: 1 (Шта је ово? Пија ца или црк
ва? ; 2. (Овде глад них нема, само пет) ; 3. (Не питај ме од чега је мање) ; 
Све до че ње о ужич ком затво ру ; Геор ги не ; Све до че ње о јабу ци ; Све до че
ње са Кра ље ве Воде ; Све до че ње са Боро ве Гла ве ; Све до че ње о Нем ци ма ; 
Лонац на Јоки ној ћупри ји ; Поги би ја капе та на Шуља ги ћа: 1. (Спу сти те 
кун да ке и сан ду ке у снег!) ; 2. (Сеља ци му изу ше цоку ле) ; 3. (Пла ни на 
дани ма не изла зи из магле) ; Запев ка на гро бу капе та на Шуља ги ћа ; Кан
тар џи ни ца. Неја сне вести: Ваве де ње ; Вест ; Јесе њи пре део са живи ном, 
дрен ком и шипур ком ; Јесе њи Крстов дан ; Моли тва ; Пред ска за ње. Крч ма 
на Кон де ру: 1. (Кад изне су на сто ло ве) ; 2. (Пушку о клин, а кача мак у ча
нак) ; 3. (Лако ли је лудом запе ва ти!) ; 4. (Како да не кажем да је вешт и лу
кав) ; 5. (Ни с вој ни ком, ни с тргов цем) ; 6. (Из пра ши не је устао Вука шин) ; 
7. (Ни на бож је, ни на сиро тињ ске!) ; 8. (С Кон де ра се виде сви све то ви) ; 
9. (Кол ко си ми ово сра чу но? 30?) ; 10. (Питам се кол ко бисте кука ли због 
200) ; 11. (Знам ја добро све то што ти знаш) ; 12. (Ноћ се нао бла чи ла). 
Чуда у зими: Чисто сре бро ; Маши на за месо ; Град ски пре део са пуним 
месе цом ; Бого ја вље ње ; Зима на Дуна ву ; Пита ли ца у зим ској зори ; 
Зим ски све ци ; Зима у Срби ји 1809.; Чудо у зими ; Чудо на Коби љој Гла ви ; 
Чудо код дрво де ље. Међу реч је: Вече ; Јутро на Међу реч ју ; Леда ; Дору чак 
на Јова но вој води ; Свад бе са вила ма. Сабо ри ште: Вест о Кон де ру ; Сун че
ва сестра ; Поглед са Коби ље Гла ве пре ма Јаво ру, Муч њу и Голи ји ; Свад ба 
у Нег би ни ; Бој на Кон де ру ; Кућа на Кон де ру: 1. (Да сте има ли Хри ста и 
апо сто ле) ; 2. (Кувам у земља ном лон цу) ; Здра ви ца ; Одго вор на здра ви цу ; 
Зелем баћ ; Око ли шта ; Гво зде на пећ ; Сабо ри ште ; Бала да о шпо ре ту. – 
Напо ме на о Кон де ру / [Љ. Симовић].

1999
45. Сабра не песме : (1953 – 1997). – Бео град : Сту бо ви кул ту ре, 1999. – 

Књ. I : 281, [3] стр. ; Књ. II : 311, [3] стр. ; 21 cm. (Ода бра на дела)
Књ. I : Сабра не песме : Сло вен ске еле ги је ; Весе ли гро бо ви ; Послед ња 
земља ; Шле мо ви ; Уочи тре ћих петло ва ; Субо та ; Путо ва ње у Грч ку ; 
Путо ва ње у Пер си ју ; Видик на две воде ; Ум за морем ; Источ ни це ; Тро
је ру чи ци.
Садр жај: С л о  в е н  с к е  е л е  г и  ј е , В е с е  л и  г р о  б о  в и  : (1) Бала да 
о обич ном чове ку (1953) ; (2) Епи та фи са каран ског гро бља (1957) ; (3) 
Попев ка ; (4) Ђаво на селу : 1 (Спа вам на тава ну шта ле, у црној ноћи, у 
сла ми) ; 2 (И пото ке и дуби ну шума и пред ве чер ња узбу ђе ња) ; 3 (Раз но
си ветар сто го ве сена, она сад спа ва) ; (5) Небе ска земља ; (6) Рас пут ни
ца ; (7) Тра же ње речи ; (8) Вече над земљом ; (9) Гозба ; (10) Родо љу би ва 
песма (1959) ; (11) Тре ћи вод ; (12) Мале држа ве ; (13) Запис зла том. – 
П о с л е д  њ а  з е м љ а  ; (14) Por tus regi us 1963 (1970) : 1 (Госпон Анто нио 
носи реден гот) ; 2 (Шта сам све јео) ; 3 (Ста ри рад ник обри сао је руке) ; 
4 (И сав живот да живиш на њиви мањој од гро ба) ; 5 (Луци ја рече шта си 
се смра чио насмеј се) ; 6 (Изне на да је уста ла згра би ла тор бу) ; 7 (Печа те 
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ска ме ње ни). – Ш л е  м о  в и  : (15) (Озбиљ ни Енгле зи, с лицем у каљу зи) ; 
(16) (Ко је тај што ме стре ља и коље) ; (17) (А зами сли бур дељ с фоте ља ма 
од пли ша) ; (18) (Пакао видех иза мрач не шуме) ; (19) (Пуче кич ма зми ји 
коју ми је брат) ; (20) (Теби, лето загу шљи во) ; (21) (Побе да ће, с нама) ; 
(22) Небе ски кљу че ви ; (23) Зве зда пут ни ца : 1 (Да ли те ико на кра ју пута 
чека ?) ; 2 (Је ли твој сјај твој говор? Јеси ли) ; (24) (После педе сет годи на). 
– Уо ч и  т р е  ћ и х  п е т л о  в а  : Воје ва ње : (25) Семег ње во ; (26) Пита
ли це ; (27) Дрво се ча попу ; (28) Гро бар игу ма ну ; (29) Тоб џи ја сво ме коњу 
на коме се вра ћа из рата ; (30) Кле тве : 1 (Ветар ти по земљи пога сио све) ; 
2 (Дао капу пра ви ти) ; 3 (На свим ти путе ви ма) ; 4 (Ако у туђем оку) ; 
(31) Моли тва кне за Лаза ра над косов ском трпе зом : из „Боја на Косо ву“. 
– Опет воје ва ње : (32) Бит ка на Церу ; (33) Сео ба Срби је ; (34) Изве штај ; 
(35) Опет вој на ; (36) Бала да о Стој ко ви ћи ма ; (37) Моли тва мај ке лута ли
це све том Сте ва ну Ветро ви том ; (38) На сечо реч ком гро бљу ; (39) Руга ли
ца о вину ; (40) Пре ли ва ње гро бо ва. – Уочи тре ћих петло ва : (41) Небе ски 
зна ци изнад Бео гра да ; (42) Гла сник ; (43) Поглед на свет : 1 (Где су нас ово 
дове ли) ; 2 (Мртве ли земље!) ; 3 (Склуп чан око смрт не ране, за пло том) ; 
(44) Попла ва ; (45) Ства ра ње кра ља ; (46) Моли тва све том Несто ру, који 
је убио алу, а из ње поста ли мише ви, гуште ри, зми је и дру га гамад ; (47) 
Муве и цве ће ; (48) Мрак : из „Хаса на ги ни це“ ; (49) После по ноћ ни ца ; (50) 
Вече ра ; (51) На сто лу хлеб и вино : из „Боја на Косо ву“ ; (52) Огње ни дан. 
– Пут за Кру ше дол : (53) Сно хва ти ца у киши ; (54) Јесе ња сно хва ти ца ; (55) 
Лази Кости ћу у часу кад га спа зих у небу изнад мана сти ра Кру ше до ла. – 
С у б о т а : (56) Субо та 1973 (1979) : (Десет на кај ма ку!) ; (Кад изла зиш 
из Бео гра да, дође ти с леве стра не) ; (Фина млâди ца) ; (Куј на два са један 
ипо, па шпа из) ; (Голи, ноше ни џинов ском пеном) ; (Никад није тамо где 
јеси) ; (Нисам сигу ран, али мислим Сто ја дин) ; (Астал одма иза фуру не, у 
ћошку) ; (Жен ска јака ко бан ка) ; (Про шли сви лет њи све ци) ; (Он је умро 
још четрес деве те!) ; (Ово ти је кућ ни? ) ; (Муж покрај Саве пере фол ксва
ген) ; (Што се не нађо смо у Бео гра ду, поми слих) ; (Ко ће ко кур ва!) ; (Кад 
сам се вра ћо из рата) ; (Сту дент ки ња гер ма ни сти ке, кад ти кажем) ; (Што 
бих сад ајвар, тур ши ју, кра став це кисе ле!) ; (Лепо осе ћа како јој бра да то 
дрво) ; (Ваљ да тамо изглад нео) ; (Сала пуна као туљак) ; (Цех ко за Бо
жић !) ; (Ама ти опет о јаје ту?) ; (Па као с исто ка на запад) ; (Он да зна шта 
мисли маса?) ; (Фол ксва ген ко ганц нов!) ; (Сто ји ти неки пут) ; (Рекли 
засве тле ће) ; (Казао сам ја њима подо ста) ; (Па та сту дент ки ња, слу шај) ; 
(Смр ка ва се брзо) ; (Мило ва ње, али пре до стро жно) ; (Ти знаш како ја) ; 
(Целог сеп тем бра, окто бра и новем бра) ; (Чуо сам ноћас ту грмља ви ну) ; 
(Педе сет ше сте) ; (Про бу дим се – у јаје ту!) ; (Осве стио се) ; (А ја нисам ло
пов) ; (Још јед но сто но) ; (Па сам нога ви цу сква сио у кана лу) ; (Позив на 
суд? У канал) ; (Папи лот не. Испод кре ве та ципе ле) ; (Како уга сиш, чујеш 
буба шва бе) ; (Баш сам пре си со) ; (Бог да му душу про сти) ; (57) Песма о 
вели кој кући и поро ди ци : из „Чуда у Шар га ну“ (1974). – П у т о  в а  њ е  у 
Гр ч  к у  (1974) : (58) Албум фото гра фи ја из Грч ке ; (59) Дел фи ; (60) Оди
сеј пред Кир ки ним свињ цем ; (61) Ручак у Ара хо ви ; (62) Коза ри с Пар
на са ; (63) Овчар у Арго ли ди ; (64) Мике на ; (65) Уби ство у Мике ни ; (66) 
Пита ње пред морем тра ве у Аси ни. – П у т о  в а  њ е  у  П е р  с и  ј у  (1976) : 
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(67) На путу за НакшиРустам ; (68) Пер се по лис. – В и д и к  н а  д в е 
в о д е  : I [део]: (69) Оку па ци ја Ужи ца ; (70) Поди за ње веша ла на зла ку
шкој рам пи, на пру зи Поже гаУжи це ; (71) Косци ма ; (72) Учи те љи ца из 
Тао ра ; (73) Сол да ту ша ; (74) У реду пред каза ном јав не куј не на Цари ни ; 
(75) Поде ла хле ба ; (76) Из коно па ца ; (77) Коман дант 18. армиј ског кор
пу са ; (78) Веша ла на Жит ној пија ци у Ужи цу ; (79) Видик при бек ству из 
Косто је ви ћа ; (80) Са зга ри шта ; (81) Видик у Аушви цу. – II [део]: (82) Тре
ћа зима у Поме ра ни ји ; (83) Бро ја ни ца ; (84) На зајед нич кој сла ми ; (85) На 
бето ну ; (86) Там ни ца ; (87) Уте ха ; (88) Из гво жђа ; (89) Глад ; (90) Видик 
у слут њи ; (91) Европ ска ноћ у Ужи цу ; (92) Мишу ; (93) Кри ла та годи на ; 
(94) Јере ми ја. – III [део]: (95) Осло бо ђе ње и буђе ње ; (96) Гроб на Вар ди ; 
(97) Чесма на Пашној рав ни ; (98) Тањир пасу ља ; (99) После ужа са ; (100) 
Ручак у куј ни за сезон ске рад ни ке на пољо при вред ном добру у Тури ци ; 
(101) Под Чиго том ; (102) Цве ће до поја са ; (103) Храст на Повле ну ; (104) 
Пра ско зор је на Јело вој гори ; (105) Јар ко сун це ; (106) На Сави ним лива
да ма ; (107) Пазар ни дан у Ужи цу ; (108) Поче так дуге зиме ; (109) Снег 
на Медвед ни ку ; (110) Дору чак. – Ум  з а  м о р е м  : (111) Јаг ње ; (112) 
Балач ко вој во да ; (113) Заве то ва ње ; (114) Храст ; (115) Једи на вра та ; (116) 
Суд њи дан ; (117) Јадац ; (118) Дру ги јадац ; (119) Све том Јоа ни ки ју Девич
ком. – И с т о ч н и ц е : (120) Пре о бра же ње ; (121) Бог олу је у лугар ни ци ; 
(122) Гост из обла ка ; (123) Дола зак коман да на та ; (124) Коман дан ту ша ; 
(125) Песма о коман дан ти ма ; (126) Буђе ње ; (127) Песма о ноше њу одсе
че не гла ве Душа на Радо ви ћа Кон до ра кроз села и пре ко пла ни на запад не 
Срби је ; (128) Sin ger ; (129) Источ ни це ; (130) Копи лу ша ; (131) Сто ча ни
ца ; (132) Мркла јесен ; (133) Песма о шива ћим игла ма ; (134) Вика ли ца 
Жива не са Субје ла али која је из обла ка зину ла на њене шта ле, амба ре, 
воћ ња ке, усе ве, куће и гро бља ; (135) Ћута ли ца ; (136) Про ро ци на Косо ву 
пољу ; (137) Запис ; (138) Домо др жни це ; (139) На три де се то смо го ди шњи
цу бит ке изме ђу пар ти за на и чет ни ка на Јело вој гори месе ца сеп тем бра 
годи не 1944. ; (140) Поглед са Томе ти ног поља пре ма ваљев ским пла ни на
ма ; (141) Шва ља. – Т р о ј е р у ч и ц и : (142) Десет обра ћа ња Бого ро ди
ци Тро је ру чи ци хилан дар ској. – Илу стра ци ја на кори ца ма : Покло ње ње 
мудра ца (детаљ) / Хије ро ни мус Бош.
Књ. II : Сабра не песме : Гор њи град ; Игла и конац ; Љуска од јаје та.
Садр жај : Г о р њ и  г р а д : Мере и тего ви : (143) На све то и лињ ској пија
ци ;(144) Репа ти ца ; (145) Заго нет ка ; (146) Тего ви из Визан ти је ; (147) Тег 
из Месо по та ми је ; (148) Запис на каме ном тегу из Месо по та ми је ; (149) 
Вага Вука Кара џи ћа ; (150) Од посло ви ца пре ља и шва ља ; (151) Заштит
ник Тера зи ја : уз моза ик Мла де на Срби но ви ћа ; (152) Мења чи нов ца ; 
(153) Пред згра дом Окру жног суда ; (154) Пита ли ца под хра сто ви ма ; 
(155) Бачва ; (156) Руке Бого ро ди це вождо вач ке. – Про зор у све тој земљи : 
(157) Све та земља : 1 (Крај коле на ми се кови ље) ; 2 (Да л је то пче ла) ; 3. 
(Сева горе пре ма Субје лу) ; (158) Про зор ; (159) Заве шта ње. – На пра го ви
ма и у тре мо ви ма Све те горе : (160) Одла зак Раст ка Нема њи ћа на Све ту 
гору ; (161) Мали отач ник за пут ни ке [: 1] Све ти Сава на Ато су ; [2] Све ти 
Симе он ; [3] Гроб у Сту де ни ци ; (162) О поди за њу стра но при јем ни це у 
Хилан да ру ; (163) Домен ти јан. – Међу уче ни ци ма све то га Луке : (164) Пче
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ла Све то за ра Саму ро ви ћа ; (165) Пита ли це пред сли ка ма Мла де на Срби
но ви ћа ; (166) Мили ћу од Мачве, ује сен 1985. годи не, када је осли ка вао 
вождо вач ку цркву. – Руске вече ре : (167) Пахо ми је ; (168) Сибир ; (169) Ру
ска зима ; (170) Вече ра на Неви ; (171) Поди за ње СанктПетер бур га ; (172) 
Петро па влов ска твр ђа ва ; (173) Про све тље ње ; (174) Две при ли ке у сте пи : 
1 (У оним бес крај ним) ; 2 (Пре ко оних бес крај них). – Три века у Обре нов
цу : (175) Чел ник ; (176) Шапат о чел ни ку ; (177) Рас по де ла у мра ку ; (178) 
Рас пра ва у гла ди и зими ; (179) Три века у Обре нов цу ; (180) Рас пра ва о 
позо ри шту ; (181) Ску па пија ца ; (182) Потом ци све то га Саве. – Вели ки 
рибо лов : (183) Јарац ; (184) Бек ство : напи са но на две ма ула зни ца ма за 
изло жбу скулп ту ра Мати је Вуко ви ћа у Музе ју савре ме не умет но сти у Бео
гра ду ; (185) Облак ; (186) Вели ки рибо лов ; (187) Пита ли ца о пра зни ку ; 
(188) Уче ње у мра ку ; (189) На оба ли Сту де ни це ; (190) (Пут ме води кроз 
зим ске пла ни не). – Моли тва у мра ку : (191) Про кле ти је (1988) ; (192) 
Ходо ча шће све то ме Сави : 1 (Ево у каквом мра ку оста је свет) ; 2 (У овом 
мра ку) ; 3 (Бра те, који си изми рио бра ћу) ; 4 (Лађо с које се види Јеру са
лим). – Послед њи лист : (193) Прах и пепео. – И г л а  и  к о н а ц  : Доњи 
град : (194) Узи ма ње Ужи ца ; (195) Пита ли ца о зељу ; 56(196) Пра зник у 
Доњем гра ду : 1 (Шта је ово? Пија ца или црква?) ; 2 (Овде глад них нема 
само пет) ; 3 (Не питај ме од чега је мање) ; (197) Све до че ње о ужич ком 
затво ру ; (198) Геор ги не ; (199) Све до че ње о јабу ци ; (200) Све до че ње са 
Кра ље ве воде ; (201) Све до че ње са Боро ве гла ве ; (202) Све до че ње о Нем
ци ма ; (203) Лонац на Јоки ној ћупри ји ; (204) Поги би ја капе та на Шуља ги ћа 
: 1 („Спу сти те кун да ке и сан ду ке у снег!“) ; 2 (Сеља ци му изу ше цоку ле) ;  
3 (Пла ни на дани ма не изла зи из магле) ; (205) Запев ка на гро бу капе та на 
Шуља ги ћа ; (206) Кан тар џи ни ца. – Неја сне вести : (207) Ваве де ње ; (208) 
Вест ; (209) Јесе њи пре део са живи ном, дрен ком и шипур ком ; (210) Јесе
њи Крстов дан ; (211) Моли тва ; (212) Пред ска за ње (1991). – Чуда у зими : 
(213) Чисто сре бро ; (214) Маши на за месо ; (215) Град ски пре део са пу
ним месе цом ; (216) Бого ја вље ње ; (217) Зима на Дуна ву ; (218) Пита ли ца у 
зим ској зори ; (219) Зим ски све ци ; (220) Зима у Срби ји 1809. годи не ; 
(221) Чудо у зими ; (222) Чудо на Коби љој гла ви ; (223) Чудо код дрво де ље. 
– Међу реч је : (224) Вече ; (225) Јутро на Међу реч ју ; (226) Леда ; (227) Сун
че ва сестра ; (228) Дору чак на Јова но вој води (1975) ; (229) Свад бе са 
вила ма. – Кон дер : (230) Вест о Кон де ру ; (231) Крч ма на Кон де ру : 1 (Кад 
изне су на сто ло ве) ; 2 (Пушку о клин, а кача мак у чанак!) ; 3 (Лако ли је 
лудом запе ва ти!) ; 4 (Како да не кажем да је вешт и лукав) ; 5 (Ни с вој ни
ком, ни с тргов цем!) ; 6 (Из пра ши не је устао Вука шин!) ; 7 (Ни на бож је, 
ни на сиро тињ ске!) ; 8 (С Кон де ра се виде сви све то ви!) ; 9 (Кол ко си ми 
ово сра чу но? 30?) ; 10 (Питам се кол ко бисте кука ли због 200) ; 11 (Знам ја 
добро све што ти знаш!) ; 12 (Ноћ се нао бла чи ла ) ; (232) Бој на Кон де ру ; 
(233) Кућа на Кон де ру : 1(Да сте има ли Хри ста и апо сто ле) ; 2 (Кувам у 
земља ном лон цу) ; (2З4) Здра ви ца ; (235) Одго вор на здра ви цу. – Зелем баћ 
и дру ге неја сне вести : (236) Поглед са Коби ље гла ве пре ма Јаво ру, Муч њу 
и Голи ји ; (237) Свад ба у Нег би ни ; (238) Зелем баћ ; (239) Око ли шта. – Три 
песме о шпо ре ту : (240) Дим ; (241) Сабо ри ште ; (242) Бала да о шпо ре ту. 
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– Љ у с к а  о д  ј а ј е  т а  : Први део : Бубе у гла ви : (243) Ауто пор трет са 
буба ма у гла ви ; (244) Ђур ђев дан ; (245) Ивањ дан ; (246) Пред вин ским и 
ракиј ским подру мом Бра ће Тодо ро вић ; (247) Куј на и оста ва ; (248) Ауто
пор трет са шкор пи јом ; (249) Мра ви њак ; (250) Вашке ; (251) Муња оси ца ; 
(252) Јеле нак ; (253) Про тив буба у гла ви. – Моли тва из пото па : (254) 
Ауто пор трет са попла вом и ска кав цем ; (255) Кра так опис олу је над Бео
гра дом ; (256) Поглед са бео град ске твр ђа ве пре ма севе ру ; (257) Укр ца ва ње 
у Нојев ков чег код Бео гра да ; (258) Моли тва из пото па. – Праг Бео гра да : 
(259) Праг Бео гра да : 1 (Пишу ћи о слав ном деспо ту Сте фа ну) ; 2 (Отво ри
те капи је, уђи те у Бео град!) ; 3 (Отво ри смо сва вра та патри јар ху!) ; 4 (Онај 
који нема ништа) ; 5 (Пиља ри ца ми изру чи, у сла пу) ; 6 (Погле дај како је 
сна жан овај бедем!) ; 7 (Видиш ли како) ; 8 („Било коју воду да доди ру
јеш...“) ; 9. (С пра га видим оба Бео гра да) ; 10. Одбра на Бео гра да с повре
ме ним пада њем у епски десе те рац. – Уче ње у мра ку : (260) Осло бо ђе ње 
сре за рачан ског или Песма о седлу са два на ест бакар них алки : 1(Док ми је 
сија ло) ; 2 (Нисам ја био Мија то ве сре ће!) ; (261) Сло во о све тло сти ; (262) 
Цео свет ; (263) Све та јесен ; (264) Пре ко Сиња је ви не, Бје ла си це и Комо ва ; 
(265) Спре ма ју ћи се да упа лим петро леј ку :1 (Знам да бог не би) ; 2 (За 
оног који путу је). – Дру ги део : Ново уче ње у мра ку : (266) Гла ве под 
поклоп цем, гла ве у пото пу и гла ве под бара жном ватром : 1 (Подиг ни те 
покло пац, слеп ци, и погле дај те) ; 2 (Сити људ ског суђе ња и беза ко ња) ; 3 
(Да се данас из купи не). – Три холанд ске и јед на шпан ска сли ка : (267) 
Посма тра чи „Мртве при ро де са калај ном посу дом“ Пите ра Кла са у Ста рој 
пина ко те ци у Мин хе ну ; (268) „Кува ри ца“ Габри је ла Мет суа ; (269) Пред 
сли ком „Пред сед ни штво гил де трго ва ца вином у Амстер да му“ Фер ди нан
да Бола ; (270) Пита ли ца пред „Мртвом при ро дом са тре шња ма и сиром“ 
Луи са Мелен де са, сли ка ном за кра љев ску збир ку у пала ти Аран ху ес. – 
Пеј за жи са кла ни ца ма и пла ни на ма и са мрва ма хле ба на кра ју : (271) 
Општин ска кла ни ца : 1 (Ево сти жу лов ци) ; 2 (Ако би вам се и дого ди ло са 
стиг не те) ; 3 (Са општин ским каса пи ном) ; (272) Послед њи суд ; (273) Два 
сусре та са шара ном : 1(Моли твом сам се обра тио шара ну) ; 2 (Кад се све 
уга си) ; (274) Три сту ди је јаје та : 1 (Пред грч ком фло том краљ При јам је 
сво ју) ; 2 (Кри сти фор Колум бо добро зна да је та) ; 3 (Мај ка јаје, усред рат
ног ста ња) ; (275) Капе ; (276) Маске ; (277) Там ни вила јет ; (278) Исти на о 
ексе ри ма ; (279) Исти на о пла ни на ма. – Увод у часо ве рачу на : (280) Осно ве 
рачу на. – Часо ви рачу на : (281) Јутро у Кови љу ; (282) Часо ви рачу на : 1 
(Роба је све гора и све ску пља!) ; 2 (Напи ши: ) ; 3 (Доћи ће нам, бра ћо, так
ви дани) ; 4 (Гром не чујем, сева ње не видим) ; (283) Рибар ни ца ; (284) 
Кван та шка пија ца ; (285) Бакал ни ца ; (286) Осни ва чу Бео гра да ; (287) 
Нул та песма : 1 (Када смо схва ти ли да нема изла за) ; 2(Ако једи ни ца, на 
при мер, или трој ка). – Снег : (288) Ауто пор трет са гла вом на сто лу. – 
Напо ме не (23. фебру ар 1998) / (Љ. Симо вић): стр. 291–292. – Љубо мир 
Симо вић, децем бра 1998. – Беле шка о писцу / (Љ. Симо вић): стр. 295–300. 
– Избор, рас по ред и тек сто ви поје ди них песа ма раз ли чи ти од прет ход них 
изда ња.
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2002
46. Sre da u subo tu. – Beo grad : Rad, [2002]. – 114, [2] str. ; 21 cm. – (Bibli o

te ka Reč i misao ; knj. 536)
Sadr žaj: (1) Nebe ski zna ci iznad Beo gra da ; (2) Pogled na svet : 1 (Gde su nas 
ovo dove li) ; 2 (Mrtve li zemlje!) : 3 (Sklup čan oko smrt ne rane, za plo tom) ; (3) 
Šle mo vi : 8 (Posle pede set godi na) ; (4) Popla va ; (5) Moli tva sve tom Nesto ru 
koji je ubio alu a iz nje posta li miše vi i guš te ri zmi je i dru ga gamad ; (6) Mrak : 
(iz „Hasa na gi ni ce”) ; (7) Subo ta : (sedam na est odlo ma ka iz poe me), 1973 (1979) ; 
(8) Pesma o veli koj kući i poro di ci : (iz Čuda u „Šar ga nu”), 1974 ; (9) Kosci
ma ; (10) Vidik u Auš vi cu ; (11) Na beto nu ; (12) Tam ni ca ; (13) Iz gvož đa ; 
(14) Mišu ; (15) Kri la ta godi na ; (16) Jere mi ja ; (17) Oslo bo đe nje i buđe nje ; 
(18) Cve će do poja sa ; (19) Hrast na Povle nu ; (20) Poče tak duge zime ; (21) 
Doru čak ; (22) Jag nje ; (23) Balač ko voj vo da ; (24) Koša va ; (25) Čizme (21. 
maj 2000) ; (26) Jedi na vra ta ; (27) Gost iz obla ka ; (28) Dola zak koman da na
ta ; (29) Pesma o koman dan ti ma ; (30) Buđe nje ; (31) Sin ger ; (32) Šva lja ; (33) 
Ras po de la u mra ku ; (34) Tri veka u Obre nov cu : 1 (Gluv sudi ja po putu piše 
šta pom) ; 2 (Sad nova sila sija, ali ne spa sa va) ; 3 (Sedim s kami li com u lon če tu 
i čaj ni ku) ; (35) Jarac ; (36) Na oba li Stu de ni ce ; (37) (Put me vodi kroz zim ske 
pla ni ne) ; (38) Prah i pepeo ; (39) Uzi ma nje Uži ca ; (40) Sve do če nje o užič kom 
zatvo ru ; (41) Pred ska za nje ; (42) Čudo u zimi ; (43) Čudo kod drvo de lje ; (44) 
Pogi bi ja kape ta na Šulja gi ća : 3 (Pla ni na dani ma ne izla zi iz magle) ; (45) Jese
nji pre deo sa živi nom, dren kom i šipur kom ; (46) Leda ; (47) Sun če va sestra ; 
(48) Doru čak na Jova no voj vodi (1975) ; (49) Krč ma na Kon de ru : 3 (Lako li je 
ludom zape va ti!) ; 4 (Kako da ne kažem da je vešt i lukav) ; 5 (Ni s voj nikom, 
ni s trgov cem) ; 7 (Ni na bož je, ni na siro tinj ske!) ; 9 (Kol ko si mi ovo sra ču no? 
30?) ; 10 (Pitam se kol ko biste kuka li zbog 200) ; 11 (Znam ja dobro sve to što 
ti znaš!) ; 12 (Noć se nao bla či la) ; (50) Boj na Kon de ru ; (51) Zelem bać ; (52) 
Bala da o špo re tu ; (53) Kra tak opis olu je nad Beo gra dom ; (54) Ukr ca va nje u 
Nojev kov čeg kod Beo gra da ; (55) Moli tva iz poto pa ; (56) Gla ve pod poklop
cem, gla ve u poto pu i gla ve pod bara žnom vatrom :1 (Podig ni te poklo pac, slep
ci, i pogle daj te) ; 2 (Siti ljud skog suđe nja i beza ko nja) ; (57) „Kuva ri ca“ Gabri
je la Met sua ; (58) Pita li ca pred „Mrtvom pri ro dom sa treš nja ma i sirom“ Lui sa 
Melen de sa sli ka nom za kra ljev sku zbir ku u pala ti Aran hu es ; (59) Dva susre ta 
sa šara nom : 1 (Moli tvom sam se obra tio šara nu) ; 2 (Kad se sve uga si) ; (60) 
Mit ska sli ka nad Duna vom ; (61) Mrak na pra gu ; (62) Kuća u zimi ; (63) Tam ni 
vila jet ; (64) Isti na o pla ni na ma ; (65) Osno ve raču na ; (66) Časo vi raču na : 1 
(Roba je sve gora, i sve sku plja) ; 2 (Napi ši) ; 3 (Doći će nam bra ćo, takvi dani) ; 
4 (Grom ne čujem, seva nje ne vidim) ; (67) Osni va ču Beo gra da ; (68) Nul ta 
pesma : 1 (Kada smo shva ti li da nema izla za) ; 2 (Ako jedi ni ca, na pri mer, ili 
troj ka) ; (69) Auto por tret sa gla vom na sto lu. – Dua li stič ki pesnik Lj. Simo vić [: 
pogo vor] / Bran ko Kukić : str. 107–111. – Izbor pesa ma: Bran ko Kukuć.

47. Нај леп ше песме Љубо ми ра Симо ви ћа. – Бео град : Про све та, 2002. 
– 214, [2] стр. ; 21 cm. – (Библи о те ка Нај)
Садр жај: Песник наци о нал не вер ти ка ле [: предговор] / Алек сан дар Јова
но вић : стр. 5–17. – I [део] : (1) Епи та фи са каран ског гро бља ; (2) Ђаво 
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на селу : 1 (Спа вам на тава ну шта ле, у црној ноћи, у сла ми) ; 2 (И пото ке 
и дуби ну шума и пред ве чер ња узбу ђе ња) ; 3 (Раз но си ветар сто го ве сена, 
она сад спа ва) ; (3) На сечо реч ком гро бљу ; (4) Зве зда пут ни ца : 1 (Да ли те 
ико на кра ју пута чека ?) ; 2 (Је ли твој сјај твој говор? Јеси ли) ; (5) Руга ли
ца о вину ; (6) Косци ма ; (7) Попев ка ; (8) Пита ли це ; (9) Кле тве : 1 (Ветар 
ти по земљи пога сио све) ; 2 (Дао капу пра ви ти) ; 3 (На свим ти путе ви ма) ; 
4 (Ако у туђем оку) ; (10) Заго нет ка ; (11) Од посло ви ца пре ља и шва ља ; 
(12) Здра ви ца ; (13) Одго вор на здра ви цу ; (14) Моли тва ; (15) Пита ли ца 
под хра сто ви ма ; (16) Храст на Повле ну ; (17) Храст. – II [део] : (18) Вашке ; 
(19) Шле мо ви : 1 (Ко је тај што ме стре ља и коље) ; 2 (А зами сли бур дељ с 
фоте ља ма од пли ша) ; 3 (Добро утвр ђе ни, и добро нао ру жа ни) ; 4 (Пакао 
видех иза мрач не шуме) ; 5 (Пуче кич ма зми ји коју ми је брат) ; 6 (Теби, 
лето загу шљи во) ; 7 (Побе да ће (с нама) ; 8 (Озбиљ ни Енгле зи, с лицем у 
каљу зи) ; (20) Мале држа ве ; (21) Зима у Срби ји 1809. годи не ; (22) Јадац ; 
(23) Дрво се ча попу ; (24) Тоб џи ја сво ме коњу на коме се вра ћа из рата ; 
(25) Бит ка на Церу ; (26) Сео ба Срби је ; (27) Изве штај ; (28) Опет вој на ; 
(29) Бала да о Стој ко ви ћи ма ; (30) Оку па ци ја Ужи ца ; (31) Видик при бек
ству из Косто је ви ћа ; (32) Видик у Аушви цу ; (33) Дола зак коман да на та ; 
(34) Песма о коман дан ти ма ; (35) Песма о ноше њу одсе че не гла ве Душа
на Радо ви ћа Кон до ра кроз села и пре ко пла ни на запад не Срби је ; (36) 
На три де се то смо го ди шњи цу бит ке изме ђу пар ти за на и чет ни ка на Јело
вој гори месе ца сеп тем бра годи не 1944. ; (37) Запев ка на гро бу капе та на 
Шуља ги ћа ; (38) Источ ни це ; (39) Домо др жни це ; (40) Вика ли ца Жива не 
са Субје ла, али која је из обла ка зину ла на њене шта ле, амба ре, воћ ња ке, 
усе ве, куће и гро бља ; (41) Копи лу ша ; (42) Сол да ту ша ; (43) Мркла јесен ; 
(44) Песма о шива ћим игла ма ; (45) Вече ; (46) Шва ља. – III [део] : (47) 
Запис ; (48) Мрак ; (49) Уче ње у мра ку ; (50) Чел ник ; (51) Sin ger ; (52) 
Про ро ци на Косо ву пољу ; (53) Балач ко вој во да ; (54) Три века у Обре нов
цу ; (55)Узи ма ње Ужи ца ; (56) Дру ги јадац ; (57) Мишу ; (58) Кру ни са ње 
бун де ве : 1 (Одве дем га на пољо при вред но добро) ; 2 (Да није саби ра ња 
и оду зи ма ња) ; 3 (Као да никад није кусао купус) ; 4 (Како смо се тако 
брзо, тако лако) ; (59) Там ни вила јет ; (60) Исти на о ексе ри ма ; (61) Исти
на о пла ни на ма ; (62) Ауто пор трет са гла вом на сто лу ; (63) Чизме ; (64) 
Мртва при ро да са пра зним тањи ром ; (65) Заштит ник Тера зи ја ; (66) Праг 
Бео гра да : 1 (Пишу ћи о слав ном деспо ту Сте фа ну) ; 2 (Отво ри те капи је, 
уђи те у Бео град!) ; 3 (Отво ри смо сва вра та патри јар ху!) ; 4 (Онај који нема 
ништа) ; 5 (Пиља ри ца ми изру чи, у сла пу) ; 6 (Погле дај како је сна жан овај 
бедем!) ; 7 (Видиш ли како) ; 8 („Било коју воду да доди ру јеш...) ; 9. (С пра
га видим оба Бео гра да) ; 10. Одбра на Бео гра да с повре ме ним пада њем у 
епски десе те рац ; (67) Пра зник у Доњем гра ду : 1 (Шта је ово ? Пија ца или 
црква?) ; 2 (Овде глад них нема само пет) ; 3 (Не питај ме од чега је мање) ; 
(68) Кван та шка пија ца ; (69) Рибар ни ца ; (70) Лањ ски снег ; (71) Пита ли ца 
међу каве зи ма ; (72) Коша ва ; (73) Вага Вука Кара џи ћа ; (74) Поглед кроз 
три про зо ра ; (75) Упо ри шна тач ка. – IV [део] : (76) Чита лац на Рај цу ; (77) 
Мике на ; (78) Чита ју ћи „Срп ско хр ват ску лек си ку рибар ства“ Вели ми ра 
Михај ло ви ћа и Гор да не Вуко вић ; (79) Мит ска сли ка над Дуна вом ; (80) 
Два сусре та са шара ном ; (81) Као из Књи ге поста ња ; (82) После ужа са ; 
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(83) Ручак у куј ни за сезон ске рад ни ке на пољо при вред ном добру у Тури
ци ; (84) Пра ско зор је на Јело вој гори ; (85) На Све то и лињ ској пија ци ; 
(86) Јесе њи Крстов дан ; (87) Сло во о све тло сти ; (88) Све та јесен ; (89) На 
Сави ним лива да ма ; (90) Вест ; (91) Видик у слут њи ; (92) Зелем баћ ; (93) 
Поглед са Томе ти ног поља пре ма ваљев ским пла ни на ма ; (94) Пре о бра же
ње ; (95) Бог олу је у лугар ни ци ; (96) Дим ; (97) Гост из обла ка ; (98) Чисто 
сре бро ; (99) Поче так дуге зиме ; (100) Дору чак ; (101) Снег на Медвед ни ку ; 
(102) Чудо на Коби љој гла ви ; (103) Чудо у зими ; (104) Поку шај Бла го ве
сти ; (105) Мрак на пра гу ; (106) Пре ко Сиња је ви не, Бје ла си це и Комо ва ; 
(107) Сиња је ви на. – V [део] : (108) На сто лу хлеб и вино ; (109) Све том 
Јоа ни ки ју Девич ком ; (110) Мали oтачник за пут ни ке : 1. Све ти Сава на 
Ато су ; 2. Све ти Симе он ; 3. Гроб у Сту де ни ци ; (111) Потом ци Све то га 
Саве ; (112) Ходо ча шће Све то ме Сави ; (113) Десет обра ћа ња Бого ро ди ци 
Тро је ру чи ци Хилан дар ској. – Избор и пред го вор Алек сан дар Јова но вић

2008
48. Гост из обла ка : иза бра не и нове песме. – Бео град : Про све та, 2008 

(Бео град : Алте ра). – 437 стр. ; 21 cm.
Садр жај: I : (1953–1983) : С л о  в е н  с к е  е л е  г и  ј е : Епи та фи. Бала да о 
обич ном чове ку ; Епи та фи са каран ског гро бља ; Мале држа ве ; Запис зла
том ; Лето: Рас пут ни ца ; Гозба ; Тра же ње речи ; Ш л е  м о  в и : 1. (Ко је 
тај што ме стре ља и коље) ; 2. (А зами сли бур дељ с фоте ља ма од пли ша) ; 
3. (Добро утвр ђе ни, и добро нао ру жа ни) ; 4. (Пакао видех иза мрач не 
шуме) ; 5. (Пуче кич ма зми ји коју ми је брат) ; 6. (Теби, лето загу шљи
во) ; 7. (Побе да ће (с нама) ; 8. (Озбиљ ни Енгле зи, с лицем у каљу зи) ; 9. 
(Вој ни ци! Узми мо у руке сво је одсе че не ноге) ; 10. (После педе сет годи
на) ; Зве зда пут ни ца : 1. (Да ли те ико на кра ју пута чека?) ; 2. (Је ли твој 
сјај твој говор? Јеси ли) ; Уо ч и  т р е  ћ и х  п е т л о  в а : (Уче ње у мра ку): 
Пита ли це ; Дрво се ча попу ; Гро бар игу ма ну ; Тоб џи ја сво ме коњу на коме 
се вра ћа из рата ; Моли тва кне за Лаза ра над косов ском трпе зом ; Зима у 
Срби ји 1809. годи не ; Изве штај ; Сео ба Срби је ; Све том Јоа ни ки ју Девич
ком ; Бала да о Стој ко ви ћи ма ; Балач ко вој во да ; Заве то ва ње ; Јарац ; Суд
њи дан ; Јадац ; Дру ги јадац ; Руга ли ца о вину ; Моли тва све том Несто ру, 
који је убио алу, а из ње поста ли мише пи, гуште ри, зми је и дру га гамад ; 
Небе ски зна ци изнад Бео гра да ; Муве и цве ће ; Рас пра ва у гла ди и зими ; 
Три века у Обре нов цу ; Уче ње у мра ку ; На оба ли Сту де ни це ; ***(Пут ме 
води кроз зим ске пла ни не) ; Ходо ча шће све то ме Сави ; 1. (Ево у каквом 
мра ку оста је свет) ; 2. (У овом мра ку) ; 3. (Бра те, који си изми рио бра
ћу) ; 4. (Лађо с које се види Јеру са лим!) ; Послед њи лист: Прах и пепео ; 
В и д и к  н а  д в е  в о д е : Оку па ци ја Ужи ца ; Косци ма ; Из коно па ца ; 
Учи те љи ца из Тао ра ; Сол да ту ша ; У реду пред каза ном јав не куј не на 
Цари ни ; Видик у Аушви цу ; На бето ну ; Там ни ца ; Глад ; Европ ска ноћ у 
Ужи цу ; Мишу ; Кри ла та годи на ; Јере ми ја ; Осло бо ђе ње и буђе ње ; Осло
бо ђе ње сре за рачан ског или Песма о седлу са два на ест бакар них алки: 1. 
(Док ми је сија ло) ; 2. (Нисам ја био Мија то ве сре ће) ; Гроб на Вар ди ; Сло
во о све тло сти ; Тањир пасу ља ; Под Чиго том ; Цве ће до поја са ; Храст на 
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Повле ну ; Пра ско зор је на Јело вој Гори ; Јар ко сун це ; Поче так дуге зиме ; 
Снег на Медвед ни ку ; Дору чак ; И г л а  и  к о н а ц : Узи ма ње Ужи ца ; 
Пра зник у Доњем гра ду: 2. (Овде глад них нема само пет) ; Све до че ње о 
ужич ком затво ру ; Геор ги не ; Све до че ње о јабу ци ; Све до че ње са Кра ље ве 
Воде ; Све до че ње са Боро ве Гла ве ; Запев ка на гро бу капе та на Шуља ги ћа ; 
Кан тар џи ни ца ; Ваве де ње ; Вест ; Јесе њи пре део са живи ном, дрен ком и 
шипур ком ; Јесе њи Крстов дан ; Чудо у пепе лу ; Чудо на Коби љој гла ви ; 
Чудо код дрво де ље ; Спре ма ју ћи се да упа лим петро леј ку ; Вече ; Тра га
ње за Кон де ром ; Вест о Кон де ру ; Крч ма на Кон де ру: 2. (Пушку о клин, а 
кача мак у чанак!) ; 3. (Лако ли је лудом запе ва ти!) ; 4. (Како да не кажем да 
је вешт и лукав!) ; 5. (Ни с вој ни ком, ни с тргов цем!) ; 9. (Кол ко си ми ово 
сра чу но? 30?) ; 10. (Питам се кол ко бисте кука ли због две ста) ; 11. (Знам 
ја добро све то што ти знаш!) ; Зелем баћ ; Око ли шта ; Пре ко Сиња је ви не, 
Бје ла си це и Комо ва ; Дим ; Бала да о шпо ре ту ; Послед њи лист: Нег би на ; 
И с т о ч  н и  ц е : Пре о бра же ње ; Бог олу је у лугар ни ци ; Гост из обла ка ; 
Дола зак коман да на та ; Коман дан ту ша ; Песма о коман дан ти ма ; Буђе ње ; 
Песма о ноше њу одсе че не гла ве Душа на Радо ви ћа Кон до ра кроз села и 
пре ко пла ни на запад не Срби је ; Sin ger ; Источ ни це ; Копи лу ша ; Сто ча
ни ца ; Мркла јесен ; Вика ли ца Жива не са Субје ла али која је из обла ка 
зину ла за њене шта ле амба ре воћ ња ке усе ве куће и гро бља ; Про ро ци на 
Косо ву Пољу ; Запис ; Домо др жни це ; На три де сетосмо го ди шњи цу бит
ке изме ђу пар ти за на и чет ни ка на Јело вој Гори месе ца сеп тем бра годи не 
1944 ; Поглед са Томе ти ног поља пре ма ваљев ским пла ни на ма ; Шва ља ; 
Т р о  ј е  р у  ч и  ц и : Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан
дар ској ; II : (1963–1979): P o r  t u s  r e g i  u s : 1. (Госпон Анто нио носи 
реден гот) ; 2. (Шта сам све јео) ; 3. (Ста ри рад ник обри сао је руке) ; 4. (И 
сав живот да живиш на њиви мањој од гро ба) ; 5. (Луци ја рече шта си се 
смра чио насмеј се) ; 6. (Изне на да је уста ла згра би ла тор бу) ; 7. (Шкољ ко у 
сте ни), ; С у б о  т а ; III : (1974–2008): Го р  њ и  г р а д : Албум фото гра фи
ја из Грч ке ; Дел фи ; Оди сеј пред Кир ки ним свињ цем ; Ручак у Ара хо ви ; 
Овчар у Арго ли ди ; Мике на ; Уби ство у Мике ни ; Пита ње пред морем 
тра ве у Аси ни ; На путу за НакшиРустам ; Пер се по лис ; Све та земља: 
2. (Да л је то пче ла) ; Мали отач ник за пут ни ке: Све ти Сава на Ато су ; 
Све ти Симе он ; Гроб у Сту де ни ци ; Вече ра на Неви ; Поди за ње Санкт
Петер бур га ; Петро па влов ска твр ђа ва ; Две при ли ке у сте пи ; На све то
и лињ ској пија ци ; Репа ти ца ; Тего ви из Визан ти је ; Тег из Месо по та ми
је ; Запис на каме ном тегу из Месо по та ми је ; Пита ли ца под хра сто ви ма ; 
Љ у с к а  о д  ј а ј е  т а : Баја ли ца про тив леп ти ра ; Ауто пор трет са буба ма 
у гла ви ; Ђур ђев дан ; Ивањ дан ; Ауто по р трет са шкор пи јом ; Кра так опис 
олу је над Бео гра дом ; Укр ца ва ње у Нојев ков чег код Бео гра да ; Моли тва из 
пото па ; Осни ва чу Бео гра да ; Праг Бео гра да: 1. (Пишу ћи о слав ном деспо
ту Сте фа ну) ; 2. (Отво ри те капи је, уђи те у Бео град) ; 3. (Отво ри смо сва 
вра та патри јар ху) ; 4. (Онај који нема ништа) ; 5. (Пиља ри ца ми изру чи, у 
сла пу) ; 7. (С пра га видим оба Бео гра да) ; Заштит ник Тера зи ја ; Општин
ска кла ни ца ; Послед њи суд ; Два сусре та са шара ном ; Три сту ди је јаје та ; 
Капе ; Маске ; Там ни вила јет ; Исти на о кле шти ма ; Исти на о ексе ри ма ; 
Исти на о пла ни на ма ; Осно ве рачу на ; Часо ви рачу на: 3. (Доћи ће нам, 
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бра ћо, такви дани) ; Кван та шка пија ца ; Бакал ни ца ; Ауто пор трет са гла
вом на сто лу ; Т а ч  к а : I: Лет ње јутро са чашом и тањи ром ; Облач но јесе
ње вече са чудо ви штем ; Сци ла и Хариб да ; Мут ној и крва вој ; *(Да ли ову 
тач ку Сизиф поку ша ва) ; II: Кру ни са ње лов ца на дивље пат ке ; Лањ ски 
снег ; Обла ци изнад при град ске пија це ; Про рок Јона у рибљем ресто ра ну ; 
Наслед ни ку чама ца и ала та Андри је и Симо на Петра, риба ра гали леј ских ; 
Пита ли ца међу каве зи ма ; Дете у зоо ло шком врту ; Ајку ла ма ; Коша ва ; 
Рас пра ва у којој се поста вља пита ње на које сва ки про зор даје дру га чи
ји одго вор ; Поглед пре ма Бео гра ду са десне оба ле Дуна ва ; Чизме ; III: 
Посве та на јед ном при мер ку Живо та и при кљу че ни ја Доси те ја Обра до ви
ћа ; Чита ју ћи Срп ско хр ват ску лек си ку рибар ства Вели ми ра Михај ло ви ћа 
и Гор да не Вуко вић ; Мртва при ро да са шара ном ; При ја те љи ма који напу
шта ју Бео град и насе ља ва ју се у селу на оба ли Дуна ва ; Чита лац на Рај цу ; 
Мрак на пра гу ; Поку шај Бла го ве сти ; Кућа на сам цу ; Гор ње куће ; Сли кар 
Радо мир Рељић испод у небo одла зе ћег аеро пла на дво крил ца ; Послед њи 
лист: Упо ри шна тач ка ; И з  н о в и х  п е с а  м а : Пред рај ским вра ти ма: 
Про да вац купу са ; Трг од оруж ја ; Мишо лов ка ; Пред рај ским вра ти ма: 1. 
(Расте ли још у рају оно дрво?) ; 2. (У чека о ни ци пред рај ским вра ти ма) ; 
3. (Чки ље ли у рају уве че бир цу зи) ; 4. (Ако се деси да у рај ском врту) ; 5. 
(Хва ла вам).

Библи о фил ска изда ња пое зи је

1982
49. Ум за морем. – Бео град : Љ. Симо вић, Миро слав Јосић Вишњић, 

1982 ; [опрема Миро слав Јосић Вишњић]. – 21 стр. : илу стр. ; 17 цм. 
– („100 х 165“ Д)
Награда ”Милан Ракић”, 1982. Садр жај: Сун че ви ћи ; Пре ве ри ци ; Јаг ње ; 
Балач ко вој во да ; Розбрат на ; Из кафа не „Вели ка Чука ри ца“ ; Заве то ва ње ; 
Храст ; Једи на вра та ; Пред сли ка ма Стра шно га суда у мана сти ру Висо ки 
Деча ни ; При ја те љу Мило шу Мар ко ви ћу, ТВ репор те ру ухап ше ном 3. јуна 
1982. у селу Гој бу ља ; На јед ном при мер ку „Гор ског вијен ца“ годи не 1982. 
запи са но ; Мај стор ; Све док ; Суд њи дан. – Од истог писца.

1983
50. Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској [: са црте

жом Мили ћа од Мачве]. – Бео град : Миро слав Јосић Вишњић, Љ. 
Симо вић, 1983 ; [опрема Миро слав Јосић Вишњић]. – [8] стр. : илу
стр ; 17 цм. – („100 х 165“ Д1)
Беле шка о писцу: стр. [8].
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1992
51. Бала да о Стој ко ви ћи ма / [руком испи сао и уредио] Дра ган Стој ко

вић. – Руко пи сно изд. – Забе ла : затвор ско изда ва штво, 1992–1993. 
– [6] стр. – (Књи га 1 ; № 016)

1997
52. Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској. – Хам

бург : Бео град : Изд. Јови ца Вељо вић, 1997. – 10, [4] стр. [: 1] илу стр.
Нацр тао писмо „Симо ни да“, сло жио и типо граф ски уре дио текст, напра
вио кли шеа, одштам пао и пове зао у 99 при ме ра ка ове књи жи це у Хам бур
гу 1997 [Јовица Вељовић] и посве тио Зора ну Радо ви ћу из Бер ли на.

53. Уочи тре ћих петло ва ; Уче ње у мра ку. – Хам бург : Јови ца Вељо вић, 
2006. – 77, [3] стр. ; 19 cm
Пово дом седам де се то го ди шњи це песни ко вог рође ња Јови ца Вељо вић 
[професор типо гра фи је на Факул те ту за дизајн, меди је и инфор ма ци је 
(Fac hhochschu le) у Хам бур гу, дизај нер фон то ва и аутор више диги тал них 
типо граф ских писа ма, изме ђу оста лих и ћири лич ног фон та за дана шње 
изда ње Поли ти ке – прим. прир.] је текст ово га изда ња сло жио и типо
граф ски га обли ко вао сво јим писмом „Амин та“. Одштам па но у Хам бур гу 
у штам па ри ји Medi a druc kwerk 2006. годи не у 70 нуме ри са них при ме ра ка. 
Повез Герт Хофрат из Рос дор фа. – Садр жај: Пита ли це ; (2) Дрво се ча попу ; 
(3) Гро бар игу ма ну ; (4) Тоб џи ја сво ме коњу на коме се вра ћа из рата ; (5) 
Моли тва кне за Лаза ра над косов ском трпе зом ; (6) Семег ње во ; (7) Зима у 
Срби ји 1809. годи не ; (8) Бит ка на Церу ; (9) Изве штај ; (10) Сео ба Срби је ; 
(11) Све том Јоа ни ки ју Девич ком ; (12) Опет вој на ; (13) Бала да о Стој ко
ви ћи ма ; (14) Јаг ње ; (15) Све док ; (16) Пред сли ка ма Стра шно га суда у 
мана сти ру Висо ки Деча ни (17) Розбрат на ; (18) Балач ко вој во да ; (19) Из 
кафа не „Вели ка Чука ри ца“ ; (20) Заве то ва ње ; (21) Храст ; (22) Јарац ; (23) 
Једи на вра та ; (24) Суд њи дан ; (25) Огње ни дан ; (26) Попла ва ; (27) Вели
ки рибо лов ; (28) Поглед на свет ; (29) Јадац ; (30) Дру ги јадац ; (31) На 
сечо реч ком гро бљу ; (32) Пре ли ва ње гро бо ва ; (33) Руга ли ца о вину ; (34) 
На сто лу хлеб и вино ; (35) Моли тва све том Несто ру који је убио алу а из 
ње поста ли мише ви, гуште ри зми је и дру га гамад ; (36) Небе ски зна ци из
над Бео гра да ; (37) Муве и цве ће ; (38) Чел ник ; (39) Шапат о чел ни ку ; (40) 
Мрак ; (41) Рас по де ла у мра ку ; (42) Рас пра ва у гла ди и зими ; (43) Три века 
у Обре нов цу ; (44) Потом ци све то га Саве ; (45) Пита ли ца о пра зни ку ; 
(46) Уче ње у мра ку ; (47) На оба ли Сту де ни це ; (48) *** ; (49) Ходо ча шће 
све то ме Сави ; (50) Послед њи лист: Прах и пепео.
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Књиге дра ма

1975
54. Čudo u „Šar ga nu“. – 1. izd. – Beo grad : Ate lje 212, 1975. – [63] стр. : 

ilstr.; 22 cm. – (№ 37).

1976
55. Hasa na gi ni ca: dra ma u dva dela i osam sli ka. – Novi Sad: Ste ri ji no 

pozor je, 1976. – 116 str.: sli ka auto ra: ilu str ; 22  cm. – (Bibli o te ka Ste ri
ji nog pozor ja. Savre me na jugo slo ven ska dra ma)
Садр жај: Hasa na gi ni ca. – Pri lo zi: O auto ru ; Bibli o gra fi ja rado va ; Saopšte nje 
o dode li Ste ri ji ne nagra de ; Ansambl koji je izveo nagra đe ni tekst ; Resu me de 
Hasa na gi ni ca. – Foto si u tek stu.

56. Čudo u ,,Šar ga nu“. – 2. izd. – Beo grad : Ate lje 212,1976. – [63] str. : ilu
str. ; 22 х 11 cm

1978
57. Čudo u ,,Šar ga nu“. – 3. izd. – Beo grad : Ate lje 212, 1978. – [42] str. : ilu

str. ; 22 х 20 cm. – (N 54)

1984
58. Дра ме. – Бео град : Бео град ски изда вач когра фич ки завод, 1984. – 

295 стр. ; 20 цм. – (Нове дра ме дома ћих писа ца ; 22)
Садр жај: Хаса на ги ни ца ; Чудо у Шар га ну. – Пого вор: Дра ме Љубо ми ра 
Симо ви ћа / Петар Мар ја но вић: стр. 275–[294].

1985
59. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић. – Бео град : Југо сло вен ско драм

ско позо ри ште, 1985. – 96 стр. ; 22 цм. – (Библи о те ка Ars dra ma ti ca).

1986
60. Putu ju će pozo riš te Šopa lo vić. – Novi Sad : Ste ri ji no pozor je, 1986. – 95 

str. [: 1] sl. auto ra ; 31 cm. – (Bibli o te ka Ste ri ji nog pozor ja. Savre me na 
jugo slo ven ska dra ma ; 22).
Сте ри ји на награ да – Садр жај: Putu ju će pozo riš te Šopa lo vić. – Pri lo zi: Iz 
pisma Deja nu Mija ču. – O dra mi ,,Putu ju će pozo riš te Šopa lo vić“ Lju bo mi ra 
Simo vi ća / Jovan Hri stić ; Bibli o gra fi ja ; Saopšte nje o dode li Ste ri ji ne nagra de ; 
Ansambl JDP koji je izveo nagra đe ni tekst. – Sum mary.
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1989
61. Бој на Косо ву. – [1. изд.]. – Бео град : Срп ска књи жев на задру га : 

Бео град ски изда вач когра фич ки завод, 1989. – 249 стр. ; 18 цм. – 
(Мала библи о те ка / СКЗ).
Садр жај: Први део. I Пут на Косо во ; II Одго вор Мура ту ; III Ново брд ски 
сре бр ни динар, или Рибе ; IV Маглу шти на ; V Medi cus et cyror gi co et bar
be ri us de Pre sa rin ; VI Рођeње при зрен ског дина ра ; VII Гра ни ца одо здо ; 
VIII Вере ни це јуна ка ; IX Песма вере ни це јуна ко ве ; X Котур дла ка вог 
сира ; XI Кне же ва вече ра ; ХII Чита ње при зрен ског дина ра ; XIII Песма 
косов ских бора ца. – Дру ги део. I Жртво ва ње вешта стве них очи ју за неве
шта стве не ; II При че шће срп ске вој ске ; III Кру на – мишо лов ка ; IV Бој ; V 
Вести о боју: 1. Пут покрај реке ; 2. Вели ко рас кр шће, са чесмом, поји лом 
и пери лом ; 3. Рас кр шће крај девет хра сто ва ; 4. Питал нце у мра ку ; VI 
Вра не од седам кила ; VII Две Срби је: Лаза ре ва и Вуко ва ; VIII Поглед пре
ко гра ни це. – Беле шка о писцу.

62. Бој на Косо ву. – 2. изд. – Бео град : Срп ска књи жев на задру га : Бео
град ски изда вач когра фич ки завод, 1989. – 249 стр. ; 18 цм, – (Мала 
библи о те ка / СКЗ).
Изда ње попо дом шест веко ва од боја на Косо ву. – Садр жај као у првом 
изда њу.

2001
63. Песма о вели кој кући : моно лог из дра ме Чуда у „Шар га ну“. – Нови 

Бео град : Карић фон да ци ја, 2001. – [1. изд.]. – 12 стр. : фот. ; 11 x 13 
cm. – (Еди ци ја Добра књи га).

2002
64. Дра ме : Хаса на ги ни ца ; Чудо у „Шар га ну“ ; Путу ју ће позо ри ште 

Шопа ло вић. – Бео град : Сту бо ви кул ту ре, 2002. – 441, [3] стр. [: 1] 
фот. : илу стр. ; 21 cm. – (Ода бра на дела)
Садр жај: Библи о гра фи ја : стр. [419]–437. – Љубо мир Симо вић, децем бра 
1998. : стр. 439. – Илу стра ци ја на кори ца ма : Кола сена, XVI век / Хије ро
ни мус Бош.

2003
65. Бој на Косо ву : дру га вер зи ја [1988–2002]. – Бео град : Сту бо ви кул

ту ре, 2003. – 151, [3] стр. [: 1] фот. ; 21 cm. – (Ода бра на дела)
Садр жај : Лица. – Први део : I Пут на Косо во ; II Одбив ши зах те ве сул та на 
Мура та кнез Лазар се спре ма да на Косо ву доче ка тур ску вој ску ; III Рас
пра ва о сре бр ном дина ру на пија ци крај Por ta dei sus ste ri у Новом Брду ; 
IV Medi cus et cyror gi co et bar be ri us de Pre sa rin ; V Поја ва при зрен ског 
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дина ра ; VI Сце на пуна нео бич них сусре та и раз го во ра, која се завр ша ва 
сном у ком се мимо и ла зе чамац пун риба и лађа пуна лубе ни ца ; VII Кне
же ва вече ра, која се пре тва ра у вели ку шахов ску пар ти ју Вука Бран ко ви
ћа ; VIII Чита ње при зрен ског дина ра ; IX Песма вој ни ка из Новог Брда. – 
Дру ги део: I Песма вој ни ка из Помо ра вља и Под ри ња ; II Моли тва све тим 
рат ни ци ма ; III Сул тан Мурат, уочи бит ке, сво јим сино ви ма даје паме тан 
савет, који један од њих касни је неће послу ша ти ; IV Бој у коме се води 
неко ли ко раз ли чи тих бита ка ; V Епи лог или Тур ски динар. – Нaпомене о 
дру гој вер зи ји (децем бар 2002) / Љ. Симо вић : стр. [135]–148.

Књи ге есе ја

1983
66. Duplo dno. – Beo grad : Pro sve ta, [1983]. – 250 str. ; 21 сm

Садр жај: Pesme Fili pa Viš nji ća (1980) ; Spe vo vi Đor da Mar ko vi ća Kode ra 
(1979–1980) ; Zma je va poe zi ja (1981–1982) ; Beleš ke o Lazi Kosti ću (1972) ; 
O rea li stič kim pesma ma Voji sla va Ili ća (1981) ; Lir ski kru go vi Mom ći la Nasta
si je vi ća (1980) ; Pesnič ka sud bi na Duša na Vasi lje va (1975) ; O poe zi ji Mio dra
ga Pavlo vi ća (1971) ; Uz knji gu PredosećanjebudućnostiBra ni sla va Petro vi ća 
(1973) ; Epske poe me Mati je Beć ko vi ća (1976).

67. Ковач ни ца на Чако ви ни : раз го во ри, писма, есе ји : 1981–1989. – 
[1. изд.]. – Ниш : Гра ди на, 1990. – 189 стр. ; 20 цм. – (Библи о те ка 
Покрет ни пра зник)
Садр жај: Кро во ви и види ци на две воде ; Из писма Деја ну Мија чу ; При
бе ле шка после јед не пред ста ве ; У поeзији може да има оно ли ко поли ти ке 
коли ко у поли ти ци има тра ге ди је ; Сло во о позо ри шту ; Чети ри стра не 
све та ; Потоп у капи ма ; Косов ски јези ци ; Вага Вука Кара џи ћа ; Уз песму 
„Вага Вука Кара џи ћа“ ; Наша једи на домо ви на ; Где је Срби ја ; При бе ле
шке на мар ги на ма иде о ло шке пое зи је ; Пожар забо ра вља шиби цу која га 
је упа ли ла ; Тра го ви песни ка ; Писмо Вла ди ми ру Стан ко ви ћу, уред ни ку 
часо пи са Школ ски час ; Вер ност песнич ком руко пи су ; „Хтео бих у огром
ност, кући!“ ; Одго вор о мај ци ; Про шлост није ни мртва, ни непро мен љи
ва ; Гла ве и лубе ни це ; Пола зне тач ке ; О ства ра њу и мења њу топо ни ма ; 
Раз го вор на Ниша ви.

1994
68. Галоп на пуже ви ма : Срби у југо сло вен ском рату. – Гор њи Мила но

вац : Деч је нови не ; Бео град : Про све та, 1994. – 202 стр. : сл. ауто ра ; 
20 цм
Садр жај: I Кро во ви: Повра так Све том Сави ; Кров на Лов ће ну ; Руше ње 
Андри ће вог спо ме ни ка у Више гра ду. – II Ћаво ло ви шегр ти: Ћаци или 
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ђаво ло ви шегр ти ; Уби ја ње Ужи ца ; Повра так забо ра вље не исто ри је ; 
Куће у Сиро гој ну. – III Пред рат: Ни оти ћи, ни оста ти ; Пут у стран пу
ти цу, или: Ни црно ни бело, ни јесте ни није ; О јур ња ви у раз ли чи тим 
прав ци ма, која нас води у судар ; Оку пи ра ни Бео град. – IV Рат: Гле да ју ћи 
реке избе гли ца ; Галоп на пуже ви ма ; Рато ва ње на реч или: Гене ра ли ма 
орде ње, вој ни ци ма про те зе ; Једи на одбра на Срби је ; Позо ри ште у рату ; 
Лав у мишо лов ци ; О духо ви ма дрве ћа ; Про грам у јед ној тач ци ; Муке са 
про ме на ма ; Свет под поклоп цем ; Трк пре ко моста по коме се пуца ; Три 
даске пре ко два буре та ; Гол го та Срби је ; Мре жа за рибе мале и вели ке ; 
Остав ка шесто ри це [: Ива на Анти ћа, Миро сла ва Гаши ћа, Мила на Јова
но ви ћа, Бори сла ва Миха и ло ви ћа Михи за, Бран ка Попо ви ћа и Љубо ми ра 
Симовића]; О песни ца ма и вили ца ма. – V Похвал на сло ва: Сло во о Јефи
ми ји ; Сло во о Лаза ру. – Напо ме на. – Беле шка о писцу.

1997
69. Галоп на пуже ви ма. – 2. допу ње но изд. – Бео град : Сту бо ви кул ту ре, 

1997. – 283 стр. : 1 сли ка ауто ра ; 21 цм. – (Библи о те ка Доба ; књ. 6)
Садр жај: Први део (14. април 1987 – 15. мај 1994). I Кро во ви: Повра так 
Све том Сави ; Кров на Лов ће ну ; Руше ње Андри ће вог спо ме ни ка у Више
гра ду. – II Ћаво ло ви шегр ти: Ђаци или ђаво ло ви шегр ти ; Уби ја ње Ужи ца ; 
Повра так забо ра вље не исто ри је ; Куће у Сиро гој ну. – III Пред рат: Ни оти
ћи, ни оста ти ; Пут у стран пу ти цу, или: Ни црно ни бело, ни јесте ни није ; 
О јур ња ви у раз ли чи тим прав ци ма, која нас води у судар ; Оку пи ра ни 
Бео град. – IV Рат: Гле да ју ћи реке избе гли ца ; Галоп на пуже ви ма ; Рато
ва ње на реч или: Гене ра ли ма орде ње, вој ни ци ма про те зе ; Једи на одбра на 
Срби је ; Позо ри ште у рату ; Лав у мишо лов ци ; О духо ви ма дрве ћа ; Про
грам у јед ној тач ци ; Муке са про ме на ма ; Свет под поклоп цем ; Трк пре ко 
моста по коме се пуца ; Три даске пре ко два буре та ; Гол го та Срби је ; Мре
жа за мале рибе и вели ке ; Остав ка шесто ри це [: Ива на Анти ћа, Миро сла
ва Гаши ћа, Мила на Јова но ви ћа, Бори сла ва Миха и ло ви ћа Михи за, Бран ка 
Попо ви ћа и Љубо ми ра Симовића]; О песни ца ма и вили ца ма. – V Похвал
на сло ва: Сло во о Јефи ми ји ; Сло во о Лаза ру ; Сло во у Бран ко ви ни. – Дру
ги део (13. мај 1994 – 20. август 1997). I Шмин ка ње ажда је: Пуста земља ; О 
ексе ри ма, о песнич ким ала ти ма, о катар зи, а успут и о шмин ка њу ажда ја ; 
Бесе да о моли тви ; Сеља ци као урба ни сти ; Вра не се легу из свих јаја ; 
Еуро по лис у Катан ги ; Пуца ти или раз го ва ра ти. – II Ноћ у Него ти ну: Кри
ла за реп ; Ноћ у Него ти ну ; Из одго во ра Него тин ци ма на њихов позив да 
дођем у Него тин и, у знак поми ре ња, при мим кљу че ве гра да. – III Зима 
нашег неза до вољ ства: чети ри гово ра сту ден ти ма за вре ме про те ста у је
сен и зиму 1996. и 1997. годи не ; Град на три реке ; Бор бе ни мар ше ви у 
месној зајед ни ци ; Јери хон ске пиштаљ ке ; Буди те ску пи или о умно жа ва
њу ажда ја. – IV Сум њи ва лица: Пуша чи без шиби ца ; Гла сач ка кути ја као 
туђи џеп ; Бесе да изме ђу црка ва [: о Сте фа ну Митро ву Љубиши]. – Напо
ме не / Љ. С. – Беле шка о ауто ру.
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1999
70. Нови галоп на пуже ви ма. – [1. изд.]. – Бео град : Сту бо ви кул ту ре, 

1999. – 176, [2] стр. [: 1] фот. ауто ра : илу стр. ; 19 cm. – ( Библи о те ка 
Доба ; књ. 9)
Садр жај: Уме сто пред го во ра : И ми пужа за трку има мо (29. сеп тем бра 
1999) / [Љ. Симовић] : стр. 5–9. – Галоп [23. март 1997 – 26. сеп тем бар 
1999] : Упа лив ши лам пу над јед ном рас пра вом Иси до ре Секу лић [: бесе
да при ли ком при ма ња награ де „Иси до ри ја на“, 23.3.1997] ; Љуска од јаје та 
као Нојев ков чег [: интервју] ; Слон под тепи хом [: интервју] ; Интер вју 
„Днев ним теле гра фу“ који је песник поку шао да иско ри сти као при ли ку 
да држав ним орга ни ма при ја ви посе до ва ње две писа ће маши не [: нео бја
вљен интервју] ; Мини мум као мак си мум [: интервју] ; Потоп без Ноја [: 
интервју] ; Песник није песник зато што не може да буде краљ [: интервју] ; 
Дру га бесе да изме ђу црка ва [: бесе да на отва ра њу Трга пје сни ка у Будви 2. 
јула 1988] ; Днев ник „Снев ни ка“ [: интервју] ; Оно стра но у риби, шипур
ку и јаје ту [: интервју] ; Пита ли це пово дом доно ше ња и при ме не Зако на 
о уни вер зи те ту [: чланак] ; Срби на кра ју миле ни ју ма или ватер по ли сти 
на кошар ка шком првен ству [: интервју] ; Ста нов ни ци Доњих и Гор њих 
гра до ва [: интервју] ; И сан је ствар ност и смрт је живот [: интервју] ; 
Изја ва пово дом осу де нови на ра „Днев ног теле гра фа“, Слав ка Ћуру ви је, 
Срђа на Јан ко ви ћа и Зора на Луко ви ћа на затвор ске казне ; Дрве ни чанак и 
пор цу лан из Севра [: интервју] ; Дух отпо ра [: чланак] ; Писмо глум ци ма 
о мосто ви ма [: реч на коме мо ра ци ји сру ше ним ново сад ским мосто ви ма 
на сце ни СНП 7. апри ла 1999] ; Мир гро бо ва и сру ше них гра до ва [: реч на 
три би ни „Фран цу ска 7“ 18. апри ла 1999] ; Два лам пи о на пред кине ским 
ресто ра ном у Јевреј ској ули ци [: интервју] ; Рат на земљи, куле у вазду ху [: 
интервју] ; Одго вор Лазе Кости ћа на пита ње Ђуре Јак ши ћа [: бесе да при
ли ком при ма ња награ де „Ђура Јак шић“ у Срп ској Црњи, 18. јуна 1999] ; 
Пита ње није „ко је“ него „шта је алтер на ти ва“ [: изла га ње на годи шњој 
скуп шти ни САНУ, 24. јуна 1999] ; Учи тељ Дунав [: бесе да при ли ком при
ма ња Вели ке базја шке пове ље у мана сти ру Базјаш 18. авгу ста 1999] ; Куда 
иде Срби ја [: реч на ску пу Гру пе 17 и Пак та за ста бил ност Срби је, 9. сеп
тем бра 1999] ; Два пита ња на Тргу Репу бли ке [: про чи тао Петар Краљ на 
шестој про тест ној вече ри Саве за за про ме не, 26. сеп тем бра 1999]. – Напо
ме не / [Љ. Симовић] : стр. 169 ; Љубо мир Симо вић : фото гра фи ја : стр. 
[171] ; Беле шка о ауто ру : стр. 173–174.

2001
71. Дупло дно : есе ји о срп ским песни ци ма, о коме ди ја ма Сте ри је и 

Нуши ћа и о „Живо ту и при кљу че ни ји ма“ Доси те је вим. – [3. допу
ње но изд.]. – Бео град : Сту бо ви кул ту ре, 2001. – 460, [2] стр. : илу
стр. [: 1] фот. ; 21 cm. – (Ода бра на дела)
Садр жај: Сло во о Јефи ми ји (1992) ; О бала ди „Смрт вој во де При је зде“ 
(1986) ; Ведри на изнад Косо ва : о бала ди „Мусић Сте ван“ (јун 1989) ; 
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Похва ла зана ту : над песмом „Зида ње Мана си је“ (30 – 31. 12. 1983–
1986) ; Песме Фили па Вишњи ћа (1980) ; Доси теј на коњу Беле ро фон то
вом (новем бар 1987 – јану ар 1988) ; Спе во ви Ђор ђа Мар ко ви ћа Коде ра 
(1979–1980) ; Сте ри ја међу маска ма ; Зма је ва пое зи ја (1981–1982) ; Зма је
ва поли тич ка пое зи ја (новем бар 1985) ; Беле шке о Лази Кости ћу (1972) ; 
О реа ли стич ким песма ма Воји сла ва Или ћа (1981) ; Нуши ће ва сум њи ва 
лица (1996) ; Лир ски јуна ци Јова на Дучи ћа или Пут у ништа ви ло (1993) ; 
„Рат ни дру го ви“ Ста ни сла ва Вина ве ра (1985) ; Завет на песма Мило
ша Црњан ског (1983) ; Лир ски кру го ви Мом чи ла Наста си је ви ћа (1980) ; 
Три песме Десан ке Мак си мо вић (мај 1988) ; Песнич ка суд би на Душа на 
Васи ље ва (1975) ; Црна пре ди ва Деси ми ра Бла го је ви ћа (фебру ар 1983) ; 
О јед ној гра ни срп ског сим бо ли зма (окто бар 1983) ; О пое зи ји Мио дра га 
Павло ви ћа : I део (1971) ; II део (јану ар –март 1987) ; Песник међу бого ви
ма и вар ва ри ма [: реч на доде ли Зма је ве награ де Јова ну Хри сти ћу, на Све
ча ној сед ни ци о Дану Мати це срп ске 16. фебру а ра 1997] ; Све те трав чи це 
Мило ва на Даној ли ћа (1987–1988) ; Опет то, али дру га чи је или Даној ли ће
ве тач ке отпо ра (1995) ; Уз књи гу „Пред о се ћа ње будућ но сти“ Бра ни сла ва 
Петро ви ћа (1973) ; Ажда ја која се хра ни сво јим руко пи сом (1993, 1996) ; 
Басме Але ка Вука ди но ви ћа (1996) ; Епске пое ме Мати је Бећ ко ви ћа (1976) ; 
„Ћера ће мо се још“ : о две ма новим књи га ма Мати је Бећ ко ви ћа и о нео
бич ној рецеп ци ји јед не од њих (1997) ; Уз књи гу „Пре лест севе ра, Круг 
рачан ски, Дуна вом“ Мило са ва Теши ћа (1997). – Индекс. – Напо ме на : стр. 
455. – Љубо мир Симо вић, јану а ра 1998 : стр. [457]. – Прво изда ње из 1983 
садр жа ло је десет есе ја ; дру го из 1991. уз десет рани јих допу ње но је са но
вих једа на ест есе ја. Тре ће садр жи још десет нових есе ја – нап. прир.

2005
72. Гуске у магли : днев ник 24. март – 15. јун 1999. – [1. изд.]. – Бео град : 

Бео град ска књи га, 2005. – 197, [3] стр. ; 20 cm. – (Библи о те ка „Адре
се вре ме на“ ; књ. 2)
Изда ње пово дом седам де се то го ди шњи це живо та. – Беле шка о писцу : стр. 
195–197.

2006
73. Чита ње сли ка. – Бео град : Сту бо ви кул ту ре, 2006. – 147, [1] стр. [: 

13] табли у боји ; 21 cm
Садр жај: Окру жен уну тра шњим све том [: Милен ко Шербан] (1979) ; 
Дрве не пла ни не [: Милун Видић] (1988–1989) ; Сли ке и кошни це [: Све то
зар Самуровић] (децем бар 1990) ; Путо ва ње са крсто ви ма или Рас кр шће 
са липом и ора хом [: бесе да на ску пу посве ће ном делу Небој ше Митри ћа 
који је 25 – 26. 2. 1991. одр жан у Студеници] ; Црно које се бели [: бесе
да на отва ра њу ретро спек тив не изло жбе Радо ми ра Рељи ћа у Гале ри ји 
САНУ 13.3.1996] ; Гоја у Бео гра ду [: бесе да на отва ра њу изло жбе „Тау ро
ма хи ја“ Ф. Гоје у Гале ри ји САНУ 5. 11. 1997] ; Око које види јабу ку која 
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гле да [: бесе да на отва ра њу изло жбе црте жа Мар ка Челе бо но ви ћа у гале
ри ји „Хаос“ 20. 11. 2000] ; Скулп ту ра у све ту пред ме та и пеј са жа [: бесе да 
на отва ра њу ретро спек тив не изло жбе скулп ту ра Олге Јеврић у Гале ри ји 
САНУ 25. 4. 2001] ; Све тост про фа ног : седам витра жа Мла де на Срби но
ви ћа у пре двор ју Све ча не сале САНУ (2002) ; Чита ње сли ка : међу моза и
ци ма и витра жи ма Мла де на Срби но ви ћа у Све ча ној дво ра ни Кру ше вач ке 
општи не (2003) ; Зла то у оку [: Мла ден Срби но вић, платна] (1999–2005) ; 
Батин пор трет Жике Стој ко ви ћа [Бата Михаиловић] (2003) ; Чисто, бело, 
Ота ше ви ће во дело (2003–2004). – Репро дук ци је : Срем ски Кар лов ци – 
Бан стол / Милен ко Шер бан ; Пре део 3 (84) / Милун Видић ; Рашка вла сте
лин ка / Све то зар Саму ро вић ; Јеле на анжуј ска / Небој ша Митрић ; Башта 
/ Радо мир Рељић ; Дру ги начин лова, с ногу / Гоја ; Рим ски ћуп на комо ди / 
Мар ко Челе бо но вић ; Хија тус Iа / Олга Јеврић ; Пло до ви са зми јом и ускр
шњим јаји ма / Мла ден Срби но вић ; Дивља гуска, соко / Мла ден Срби но
вић ; Столп ник II / Мла ден Срби но вић ; Пор трет Живо ра да Стој ко ви ћа / 
Бата Миха и ло вић ; Инва зи ја сли ка ра на пла не ту Земљу / Душан Ота ше
вић. – Беле шка о писцу : стр. 145–146.

2007
74. Обе ћа на земља : 9. окто бар 1999 – 22. јун 2006. – Бео град : Бео град

ска књи га, 2007. – 223, [5] стр. ; 21 cm. – (Библи о те ка Адре се вре ме
на ; књ. 7)
Садр жај: Чам ци пуни књи га [: бесе да пово дом при ма ња „Рачан ске пове
ље“ у мана сти ру Рачи, 9.10.1999] ; Сре зо ви репу бли ке [: интервју] ; Јану ар 
2000 [: изја ва за Радио дој че веле, јану ар 2000] ; Сло во о Јоа ки му [: бесе да 
пово дом при ма ња „Ста ту е те Јоа ки ма Вуји ћа“ у Кра гу јев цу 15. фебру а ра 
2000] ; Песник слу ша све јези ке [: интервју] ; Ћута ње дру гог : Запис о Вас
ку Попи [: бесе да при ли ком при ма ња награ де „Вас ко Попа“ у Вршцу 1. 
јула 2000] ; Лонац, каши ка и кључ [: интервју] ; Луди и мрач ни ветро ви [: 
бесе да при ли ком при ма ња нагар де „Коза ра“ у При је до ру, 30. сеп тем бра 
2000] ; Пети окто бар [: изја ва за Радио Дој че веле, 13. окто бра 2000] ; С 
каме ном о вра ту [: бесе да при ли ком при ма ња награ де „Одзи ви Фили пу 
Вишњи ћу“, Мари ће ви ћа јару га, 15. фебру ар 2001] ; Вожња са коч ни цом [: 
интервју] ; Шиби це у џепу [: интервју] ; При ча ње у три сме не [: интервју] ; 
Песма с маском : Запис о Бори сла ву Радо ви ћу [: бесе да при ли ком уру че
ња награ де „Десан ка Мак си мо вић“ у Бран ко ви ни, 16. маја 2001] ; Оку пи
ра ни после побе де [: интервју] ; Срби ја и Црна Гора [: интервју] ; Лаже и 
пара ла же [: интервју] ; Ника ко да дође 6. окто бар [: интервју] ; Јован Хри
стић (1933–2002) [: некролог] ; Обе ћа на земља : Запис о Андри ћу [: бесе
да на отва ра њу изло жбе, пово дом 110годи шњи це рође ња Иве Андри ћа, 
у Кона ку кне ги ње Љуби це 10. децем бра 2002] ; На кра ју сва ке бит ке увек 
је више побед ни ка него што је у њој било бора ца [: интервју] ; На вест 
о уби ству Зора на Ђин ђи ћа [: изјава] ; Изгу бив ши воз на путу за Истам
бул Еми лио Кар ба љи до се непла ни ра но задр жа ва у Бео гра ду [: про чи та
но 3. апри ла 2003, у гале ри ји „Цеп тер“, на про мо ци ји часо пи са Тра мо ја, 
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Уни вер зи те та у Вера Крузу] ; Живо огле да ло или Народ за сто крај ца ра : 
Запис о Сте ри ји [: есеј о дра ми „Родо љуп ци“] ; Пала ве стри не књи жев не 
теме: 1. Бесе да у Ђуши ној 7 [: на про мо ци ји збор ни ка „Из књи жев но сти“ у 
част ака де ми ка Пре дра га Пала ве стре у Инсти ту ту за књи жев ност и умет
ност, 5.мар та 1998 ] ; 2. Некро по ље (2003) [: кри тич ки есеј] ; „Шта ће бити 
с нама?“ [: одго вор на анке ту Вечер њих новости] ; О ужич ким микро то
по ни ми ма, о пре тва ра њу Жит не пија це у Трг пар ти за на, и о про бле му 
садр жа ја град ског сре ди шта [: чланак] ; Опет то [: интервју] ; Пору ка из 
дале ка [: интервју] ; Хилан дар у пла ме ну [: есеј] ; Тач ка у зони сумра ка 
[: интервју] ; Мића Попо вић и Јагош Мар ко вић [: реч при ли ком уру че ња 
награ де „Мића Попо вић“ реди те љу Јаго шу Мар ко ви ћу у гале ри ји Хаос, 12. 
јуна 2004] ; Знак на Цркви ни : Запис о Јова ну Дучи ћу [: бесе да при ли ком 
при ма ња Дучи ће ве награ де у Тре би њу, 16. окто бра 2004] ; Рат ни днев ник 
у коме се раз ми шља о про из вод њи сире ва [: кри тич ки есеј о „Днев ни ку“ 
Мали ше Атанацковића] ; Павле Зорић (1934 – 2005) [: некролог] ; Десет 
месе ци од Бео гра да до Теме ри на [: интервју] ; О пеша ци ма и кра ље ви ма [: 
интервју] ; Сте ри ја у аеро пла ну [: реч на отва ра њу 51. Сте ри ји ног позор ја 
у Новом Саду, 26. маја 2006] ; Ничи ја земља или Реа ли зам апсур да : Запис 
о Харол ду Пин те ру [: кри тич ки есеј] ; „Овај народ спа ва“ [: бесе да при
ли ком при ма ња награ де „Мића Попо вић“ у гале ри ји Хаос, 12. јуна 2006] ; 
Спа ва ње као стра те ги ја и так ти ка [: интервју]. – Напо ме не (фебру ар 2007) 
/ Љ [убомир] С [имовић] : стр. 219. – Беле шка о писцу : стр. 221–223.

Књи ге про зе

1987
75. Snev nik. – Beo grad : Nolit, 1987. – [48] str. ; 20 cm.

Сепа рат [из часо пи са Delo, 1987, knj. 33, sv. 1–2, str. 123–171]. – Садр жај: 
26 okto bar 1961 ; 11 novem bar 1961 ; 21 novem bar 1961 ; 24. novem bar 1961 ; 
31. decem bar 1961 ; 12. avgust 1962 ; 24. april 1969 ; Maj 1969 ; 4. jul 1969, 
popod ne ; 20. avgust 1969 ; 26. avgust 1969 ; 27. avgust 1969 ; 17/18. janu ar 
1970 ; 1/2. febru ar 1970 ; Jutro, 15. juna 1970 ; 18. okto bar 1970, Pariz ; 19/20. 
novem bar 1970, Uži ce ; 26/27. novem bar 1970 ; Janu ar 1971 ; 3/4. maj 1971 ; 
10/11. maj 1971 ; 1. jun 1971 ; Kraj jula 1971 ; 2. avgust 1971 ; 5/6. novem bar 
1971 ; 16/17. mart 1972 ; 16/17. mart 1972 ; 3/4. april 1972 ; 2/3. jun 1972, Uži ce ; 
5. jun 1972, popod ne ; 24/25. jul 1972 ; Jul 1972 ; 1972 ; 28. janu ar 1973 ; 30. 
sep tem bar/1. okto bar 1974 ; 18/19. okto bar 1974 ; 22/23. novem bar 1974 ; Bez 
datu ma ; 8. janu ar 1976 ; 8. janu a ra 1976 ; 21. mart 1977 ; 10. april 1977 ; 4. sep
tem bar 1977 ; Jun 1978 ; 29. jun 1978 ; 1979 ; 27/28. maj 1981 ; 23/24. okto bar 
1982 ; Bez datu ma ; 21/22. decem bar 1984 ; Janu ar, 1985 ; 27/28. febru ar 1985 ; 
Pro le će 1985 ; 19/20. sep tem bar 1985 ; 22/23. okto bar 1985 ; Novem bar 1985 ; 
22/23. decem bar 1985 ; 15/16. mart 1986 ; Leto 1986 ; 29/30. jul 1986 ; 29/30. 
jul 1986 ; 11/12. avgust 1986, Jelo va go ra. – [Pe sme]: San u avgu stu ; San u gosti
ma ; Nesu de na maj ka sve ta ; Buđe nje. – Napo me ne uz Snev nik / [Lj. Simović].
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1990
76. Три вече ри ca Симо ви ћем [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао 

Милош Јев тић. – Бео град : Науч на књи га, 1990. – 119 стр. ; 20 цм. – 
(Еди ци ја Одго во ри)
Ауто ри зо ван раз го вор, који је сни мљен 4. јула, а еми то ван 8, 15. и 22. јула 
1990. годи не у циклу су „Гост дру гог про гра ма Радио Бео гра да“.

1996
77. Ужи це са вра на ма : хро ни ка, која је повре ме но роман или роман, 

који је повре ме но хро ни ка. – 1. изд. – Бео град : Срп ска књи жев на 
задру га ; Ужи це : Кул тур но про е вет на зајед ни ца, 1996. – 551 стр. [: 
9] илу стр. ; 22 цм. – (Посеб на изда ња / СКЗ)
Садр жај: I Град без дока за: Гла ва I о медве ђим кости ма, о каме ним секи ра
ма, и о кошта ним игла ма и уди ца ма, који ма је посе ја на земља око дана
шњег Ужи ца ; Гла ва II која гово ри о вре ме ну у коме ови кра је ви при па да ју 
Рим ском цар ству, али у коме о Ужи цу још нема ника квог поме на ; Гла ва 
III у којој се око Ужи ца зби ва ју вели ки дога ђа ји, и гра де се вели ке цркве, а 
у којој о самом Ужи цу још увек ниг де ни сло ва ; Гла ва IV о првом досад 
откри ве ном поме ну Ужи ца, о првом Ужи ча ни ну чије је име сачу ва но у 
доку мен ти ма, о поди за њу Беле цркве каран ске, и о њеним кти то ри ма ; 
Гла ва V о моћ ној вели ка шкој поро ди ци Воји но ви ћа, о нај моћ ни јем међу 
њима, жупа ну Нико ли Алто ма но ви ћу, и о њего вим број ним рато ви ма, од 
којих се неки могу назва ти „Рато ви за све то ди ми тар ски дохо дак“ ; Гла ва 
VI Уби ство на оба ли Скра пе жа ; Гла ва VII у којој за тре ну так напу шта мо 
Ужи це, у којој се ништа не дога ђа, да бисмо раз гле да ли остат ке твр ђа ва и 
гра до ва, подиг ну тих у њего вој бли жој или даљој око ли ни. – II Гла ва у зоб
ни ци: Гла ва I о ула ску Тура ка у Ужи це, и о пре тва ра њу Ужи ца у источ њач
ки шехер ; Гла ва II о Рујан ском мана сти ру и Мрк ши ној цркви, о штам па
ри ја ма које су у њима ради ле, и о њихо вом изне над ном и пот пу ном 
нестан ку ; Гла ва III о шире њу аустриј скотур ског рата у ужич ки крај, о 
крва вим бит ка ма, о опса да ма Ужи ца, о сече њу гла ва и уши ју, и о сео би 
Срба после све га тога ; Гла ва IV о рачан ским калу ђе ри ма ; Гла ва V која 
гово ри о новим аустриј скотур ским рато ви ма, о фелд мар ша лу гро фу фон 
Зекен дор фу, и о њего вој спек та ку лар ној опса ди ужич ке твр ђа ве, која се 
завр ша ва осва ја њем миш јег гне зда ; Гла ва VI о јед ној побу ни ужич ких 
Тура ка про тив тур ске вла сти, и о дола ску аустриј ских ухо да, пре ру ше них 
у слу ге и тргов це. – III Заста ва са вепро вом гла вом и оци ли ма. Гла ва I о 
уче шћу ужич ких Срба и Тура ка у сечи кне зо ва и о почет ку Првог срп ског 
устан ка ; Гла ва II о уста нич кој опса ди Ужи ца, и о првом од два вели ка 
пожа ра који су у девет на е стом веку захва ти ли ужич ку варош ; Гла ва III 
Тур ци успе ва ју да повра те изгу бље ну варош. Нова срп ска опса да и осва ја
ње ужич ке твр ђа ве ; Гла ва IV о пре тва ра њу Ужи ца у вој ни логор, о само
во љи срп ских вој во да, и о побу ни Срба про тив вој вод ске само во ље ; Гла ва 
V која гово ри о про па сти устан ка и паду Ужи ца, и о томе како Милош 
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Обре но вић, нема ју ћи дру гог избо ра, пола же сабљу пред чизме Алиаге 
Сер че сме ; Гла ва VI која гово ри о гуше њу ХаџиПро да но ве буне, о поди за
њу Дру гог срп ског устан ка, о затва ра њу ужич ких прва ка у ужич ку твр ђа
ву и о њихо вом бек ству из ње, о поја ви Јова на Мићи ћа, и о Боју на Љуба
ња ма ; Гла ва VII која гово ри о поку ша ји ма да се обно ви срп ска држа ва, о 
само во љи и несло зи срп ских вођа, о хај ду чи ји и побу на ма, о „ужич кој 
кав ги“ и „ужич ком пита њу“, о исе ља ва њу Ужи ча на у Поже гу и њихо вом 
поврат ку у Ужи це и, на кра ју, о паду дина сти је Обре но ви ћа ; Гла ва VIII 
Кра љев ски живот и пасја смрт сер да ра Јова на Мићи ћа ; Гла ва IX о рас па
да њу изну тра, и о мапа ма пут них мре жа, које се при све тло сти све ће пре
тва ра ју у муње и пау чи ну ; Гла ва X о мори ја ма које хара ју ужич ким кра
јем, о „ужич кој боле сти”, о лека ри ма чије лече ње уби ја, и о оча ја њу 
док то ра Зелин ског кад је сту пио у прву ужич ку бол ни цу ; Гла ва XI о томе 
како се, после изби ја ња „ужич ке кав ге“, поста вља ња „ужич ког пита ња“, и 
откри ћа „ужич ке боле сти” доно си и „ужич ки закон“ ; Гла ва XII у којој ће, 
поред оста лог, бити речи, и о поди за њу Сабор не цркве Све тог Геор ги ја ; 
Гла ва XIII која гово ри о дру гој вла да ви ни кне за Мило ша, о дру гом вели
ком пожа ру који захва та Ужи це, и о конач ном исе ља ва њу Тура ка. – IV Го
вор са буре та. Гла ва I о мини ра њу и раза ра њу ужич ке твр ђа ве, као и о 
пла ни ра њу и поди за њу европ ске варо ши на месту спа ље не каса бе ; Гла ва 
II о томе како су Ужи ча ни пома га ли Бабин ску буну, и о нео че ки ва ним 
после ди ца ма те буне у самом Ужи цу ; Гла ва III о уче шћу Ужи ча на у бит ка
ма на Кали по љу, Ого ри јев цу и Огра ђе ни ку, за вре ме Јавор ског рата ; Гла ва 
IV о кира џи ја ма ; Гла ва V о поди за њу згра де Кра љев ске срп ске реал ке ; 
Гла ва VI о одла ску ужич ких ђака у гра до ве које су виде ли са про зо ра Кра
љев ске срп ске реал ке ; Гла ва VII о пред у зи мљи во сти ужич ких трго ва ца и 
зана тли ја, који осва ја ју нова тржи шта, осни ва ју фабри ке, и поди жу прву 
хидро е лек тра ну у Срби ји ; Гла ва VIII која почи ње срди тим одби ја њем 
кра ља Мила на да дође у Ужи це, наста вља се поли тич ким бор ба ма, суђе
њи ма и уби стви ма, а завр ша ва се сти хо ви ма Џива Гун ду ли ћа, које би сва
ки паме тан човек тре ба ло увек да има на уму ; Гла ва IX у којој се, чека ју ћи 
дола зак првог воза, упо зна је мо са раз во јем поштан ске слу жбе, и са неким 
нео бич ним дога ђа ји ма који пра те зво ња ву првог теле фо на ; Гла ва X која 
гово ри о изград њи желе знич ке пру ге и о ула ску првог воза у Ужи це. – V 
Зала зак полу ме се ца. Гла ва I Савез Буга ра, Срба и Грка и њихов рат за 
осло бо ђе ње од Тура ка ; Гла ва II Рат изме ђу саве зни ка после побе де ; Гла ва 
III о јед ном нео бич ном чита о цу Уско ко ви ће вих књи га. – VI Аустро у гар
ска рат на маши на. Гла ва I о теле гра му који један жан дарм спу шта на сто 
пред сед ни ка вла де Нико ле Паши ћа, док овај руча у нишкој кафа ни „Евро
па“ ; Гла ва II која је у ства ри песма, коју је у Ужи цу, прво на желе знич кој 
ста ни ци, а затим по ужич ким пија ца ма и ули ца ма, у пор ти цркве све тог 
Геор ги ја, и седе ћи на тур ској Каме ној ћупри ји, певао неки скит ни ца, за 
кога се гово ри ло да је у Ужи це избе гао из фру шко гор ског мана сти ра Бео
чи на, у коме су се 1697. годи не, после Вели ке сео бе, насе ли ли, и обно ви ли 
га, избе гли рачан ски калу ђе ри ; Гла ва III која гово ри о Поћо ре ко вим 
офан зи ва ма, о бит ка ма ужич ке вој ске на Дри ни, Мач ко вом каме ну, Гуче
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ву и Колу ба ри, и о исте ри ва њу аустро у гар ске вој ске из Срби је ; Гла ва IV у 
којој се поно во поја вљу је онај певач и избе гли ца из мана сти ра Бео чи на, 
који пева нову песму о напа ду Аустро у гар ске на Срби ју и који после јед не 
колек тив не ана ли зе те песме пра ви ком про мис са уку сом сво јих слу ша ла
ца ; Гла ва V у којој се раз го ва ра о црте жи ма јед ног рат ног сли ка ра, о фото
гра фи ја ма јед ног попа, и о опе ли ма јед ног фото гра фа ; Гла ва VI која је 
пре пу на црних вести ; Гла ва VII Оку па ци ја Ужи ца ; Гла ва VIII о фотоапа
ра ту чији објек тив буд но пра ти срп ске вој ни ке на повла че њу кроз Алба
ни ју, у опо ра вља њу на Крфу, и у осва ја њу Кај мак ча ла на и про бо ју Солун
ског фрон та ; Гла ва IX о дво го ди шњем рато ва њу у месту, о одлуч ној 
офан зи ви саве знич ких тру па, и о чуду које је видео један фран цу ски пи
лот лете ћи над срп ским арми ја ма које се после про бо ја Солун ског фрон та 
вра ћа ју у Срби ју ; Гла ва X о осло бо ђе њу Срби је, о ула ску једи ни ца тимоч
ке диви зи је у Ужи це, и о томе како напре до ва ње срп ске вој ске и при чу 
оног пило та обја шња ва ју вој ни струч ња ци, пси хо ло зи и раци о на ли сти ; 
Гла ва XI Две сен ке два рата. – VII Поро ди це на реци. Гла ва I о после рат ној 
обно ви Ужи ца, са крат ким опи сом јед ног басно слов ног рибо ло ва ; Гла ва II 
о побе ди кому ни ста на општин ским избо ри ма, о муви коју су кому ни сти 
нашли у општин ској каси, о Обзна ни и Шесто ја ну ар ској дик та ту ри, о 
поку ша ју да се пот пи ше кон кор дат и о нере ди ма који су при том изби ли 
и, на кра ју, о тај ном раду забра ње них кому ни ста ; Гла ва III у којој ће поред 
при че о иску сним бан ка ри ма и пред у зи мљи вим зана тли ја ма, бити гово ра 
и о тесте ра ши ма, дим ни ча ри ма, сла до ле ци ја ма, оштра чи ма ноже ва, 
општин ским добо ша ри ма и бад ња ча ри ма ; Гла ва IV о неу спе лом поку ша ју 
да се у Ужи цу осну је позо ри ште ; Гла ва V о поку ша ји ма Ужи ца да се осло
бо ди репу та ци је гра да у коме мач ке спа ва ју на сре ди ни сока ка ; Гла ва VI о 
ужич ким кафа на ма ; Гла ва VII о киши, која је поче ла да пада у прет ход ној, 
а која се у овој гла ви наста вља као све гушћа сусне жи ца ; Гла ва VIII о 
ужич ким пија ца ма ; Гла ва IX Мали кухињ ски реч ник ; Гла ва X о ужич ким 
пла жа ма ; Гла ва XI која гово ри о тего ви ма и вага ма, и о њихо вој нео че ки
ва ној уло зи у ства ра њу песнич ких сли ка ; Гла ва XII о ужич ким име ни ма и 
надим ци ма или о томе како Ужи ча ни схва та ју однос изме ђу речи и ства
ри. – VIII Немач ка рат на маши на. Гла ва I о чове ку који је исто ри ју СКП 
(б) напи сао као читу љу ; Гла ва II Куку ри ка ње из лон ца ; Гла ва III Поче так 
рата: бом бар до ва ње Бео гра да ; Гла ва IV: Одбра на и оку па ци ја Ужи ца ; Гла
па V која гово ри о ула ску немач ких тру па у Ужи це, као и о јед ном нео бич
ном лову нео бич них лова ца, и у којој се, после мно го годи на, поно во чује 
пре зи ме Шток ха у зен ; Гла ва VI о пре ба ци ва њу пуков ни ка Дра же Миха и
ло ви ћа из Босне, пре ко ужич ких брда и пла ни на, на Рав ну Гору ; Гла ва VII 
о првим суко би ма изме ђу чет ни ка и Нема ца, о уво ђе њу поли циј ског часа 
и о одно су Нема ца и кому ни ста ; Гла ва VIII Један оглас у редов ном, и јед на 
вест у ван ред ном изда њу „Новог вре ме на“ ; Гла ва IX о наглом и нео че ки
ва ном повла че њу Нема ца из осво је ног Ужи ца, о чему у тада шњој штам пи 
нема ни поме на ; Гла ва X која гово ри о поди за њу устан ка и фор ми ра њу 
првих пар ти зан ских одре да, о стре ља њу тала ца у Ужи цу, и о атен та ти ма у 
који ма стра да ју атен та то ри ; Гла ва XI Бор ба на Дре жнич кој Гра ди ни ; Гла
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ва XII у којој сли кар Миха и ло Мило ва но вић, захва љу ју ђи познан ству са 
оцем фелд ко ман дан та Шток ха у зе на, спа са ва живот Бра ни сла ву Пишче
ви ћу, осу ђе ном на смрт ; Гла ва XIII Веша ла на Жит ној пија ци ; Гла ва XIV о 
пре го во ри ма изме ђу пар ти за на и чет ни ка у Стру га ни ку, и о пита њи ма 
која Дра жа Миха и ло вић том при ли ком није поста вио Јоси пу Бро зу Титу. 
– IX Жута дуња. Гла ва I Прво осло бо ђе ње Ужи ца ; Гла ва II о митин зи ма у 
осло бо ђе ном Ужи цу, о осни ва њу Град ског народ но о сло бо ди лач ког одбо
ра и Народ ног суда, о стре ља њу осам гра ђа на, као и о еко ном ском про гра
му нове вла сти ; Гла ва III о дво стру ким дужно сти ма, и дво стру ким име
ни ма, руко во ди ла ца устан ка ; Гла ва IV која гово ри о мно го број ним, и у 
мно го чему вео ма ори ги нал ним, актив но сти ма Агит про па ; Гла ва V Смрт 
Радо са ва Боги ће ви ћа или крај при че о бор би на Дре жнич кој Гра ди ни ; 
Гла ва VI о дола ску заро бље них немач ких вој ни ка у Ужи це, о јабу ка ма с 
који ма су их доче ка ле ужич ке дома ћи це, и о јед ном зва нич ном ценов ни ку 
живот них намир ни ца, који с тим јабу ка ма нема ника кве везе ; Гла ва VII 
која гово ри о томе како чет ни ци и пар ти за ни, уме сто да зајед но напа да ју 
Нем це, почи њу да напа да ју јед ни дру ге ; Гла ва VIII о фото гра фи са њу, 
шиша њу и бри ја њу ; Гла ва IX у којој се ужич ка Жит на пија ца пре тва ра у 
москов ски Црве ни трг ; Гла ва X о томе како су у бор би изме ђу пар ти за на 
и чет ни ка побе ди ли Нем ци ; Гла ва XI о раду затво ра у осло бо ђе ном Ужи
цу, и о опа сним међу на род ним шпи ју ни ма који су у њему саслу ша ва ни ; 
Гла ва XII о екс пло зи ји у тре зо ри ма Народ не бан ке, које су гра ђа ни, на 
сво ју несре ћу, кори сти ли као скло ни ште. – X Маши на за топов ско месо. 
Гла ва I о томе како гене рал Франц Беме, „са нај ве ћом без об зир но шћу”, 
орга ни зу је угу ше ње устан ка, о неа де кват ном реа го ва њу пар ти зан ске 
врхов не коман де на немач ку офан зи ву, и о пре суд ном и неиз бе жном пора
зу пар ти за на на Црно ко си ; Гла ва II Пораз на Кади ња чи ; Гла ва III о повла
че њу пар ти за на из Ужи ца пре ко Зла ти бо ра пре ма Увцу, о мина ма које не 
екс пло ди ра ју, и о пре пу шта њу тешких рање ни ка њихо вој суд би ни ; Гла ва 
IV о суд би ни штам пар ских маши на и тајан стве них сан ду ка, о хва та њу и 
стре ља њу тала ца, и о тро ји ци пар ти за на које Врхов ни коман дант вра ћа из 
Дра га ли це на Чиго ту да се оба ве сте о суд би ни напу ште них рање ни ка ; 
Гла ва V о уби ја њу рање ни ка на Пали са ду и Кра ље вој води, о уби ја њу 
сеља ка по зла ти бор ским брди ма и сели ма, о стра да њу бора ца там нав ског 
одре да у Шљи во ви ци, и о изби ја њу Нема ца на Увац ; Гла ва VI Осло ба ђа ње 
немач ких заро бље ни ка у Јабла ни ци ; Гла ва VII о поку ша ју Нема ца да у 
Стру га ни ку ухва те Дра жу Миха и ло ви ћа, о уце ни коју за њим рас пи су ју, и 
о скри ва њу чет ни ка по нај не о бич ни јим мести ма ; Гла ва VIII о томе како је 
Врхов ни коман дант нудио остав ку на поло жај гене рал ног секре та ра ; Гла
ва IX о стра да њу и поги би ји бора ца Дру ге ужич ке чете ; Гла ва X Два капе
та на или Нова оку па ци ја Ужи ца. – XI Свад ба кра љи це Рибе и кра ља 
Гавра на. Гла ва I Гро бља на југу и севе ру ; Гла ва II о поку ша ји ма Нема ца, 
Буга ра и љоти ће ва ца да уни ште чет ни ке у запад ној Срби ји ; Гла ва III Бит ка 
у Сечој Реци ; Гла ва IV о деч јим играч ка ма ; Гла ва V о рату као играч ки ; 
Гла ва VI која гово ри о томе где су се све, и с ким, после повла че ња из Ужи
ца, бори ли Ужи ча ни, свр ста ни у састав Дру ге про ле тер ске бри га де ; која 
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доно си наста вак и завр ше так при че о суд би ни Бра ни сла ва Пишче ви ћа ; и 
која, на кра ју, гово ри о вели кој свад би рибе и гавра на при ли ком стра да ња 
пар ти за на у При је по љу ; Гла ва VII о новим поку ша ји ма пар ти зан ских 
једи ни ца да се пре ба це у Срби ју. – XII Уби ство пре ко хле ба и сла ни ка. 
Гла ва I о поло жа ју и одно су пар ти зан ских и чет нич ких сна га пред одлу чу
ју ћи сукоб на Јело вој гори ; Гла ва II Тру бе про тив топо ва ; Гла ва III Гла ва у 
два гро ба ; Гла ва IV Епи лог бит ке на Јело вој гори или Усе ко ва ни је. – XIII 
Пут испод брон за них чиза ма. Гла ва I О кува њу пек ме за ; [Глава] II Дру го 
осло бо ђе ње Ужи ца или Откри ће плу ра ли стич ког мони зма ; Гла ва III која 
гово ри о стра да њу Ужи ца од бом бар до ва ња саве знич ких ави о на, и о мра
ку у коме све тле лам пе налик на оне из доба нео ли та ; Гла ва IV о бежа ни
ја ма, о замра чи ва њу гра да, и о деци која све то пре тва ра ју у позо ри шне 
пред ста ве ; Гла ва V о повла че њу пар ти за на на Вар ду, о при мед ба ма и стре
ља њи ма, као и о томе како Нем ци, повла че ћи се из Ужи ца, руше за собом 
све мосто ве, чак и оне из тур ских вре ме на ; Гла ва VI Тре ће осло бо ђе ње 
Ужи ца ; Гла ва VII Нове мла до же ње, нова исто ри ја, нови фол клор ; Гла ва 
VIII о јед ној гла ви, која је била жртва јед ног писма ; Гла ва IX која гово ри о 
вре ме ну у коме је у Срби ји напра вље но више мртвач ких сан ду ка него кре
ве та ; Гла ва X Олов ним и гуме ним кугли ца ма ; Гла ва XI Како ђаво хоће ; 
Гла ва XII Уби ја ње Ужи ца или О наглом и непри род ном завр шет ку њего ве 
исто ри је. – Напо ме на. – Беле шка о писцу.

78. Ужи це са вра на ма : хро ни ка, која је повре ме но роман или роман, 
који је повре ме но хро ни ка. – 2. изд. – Бео град : Срп ска књи жев на 
задру га ; Ужи це : Кул тур но про свет на зајед ни ца, 1996. – 551 стр. 
[: 9] илу стр. ; 22 цм. – (Посеб на изда ња / СКЗ)
Садр жај као у првом изда њу.

1998
79. Снев ник. – Бео град : Сту бо ви кул ту ре, 1998. – 159 стр. ; 20 цм. – 

(Ода бра на дела)
Садр жај: 26 окто бар 1961 ; 11 новем бар 1961 ; 21 новем бар 1961 ; 24. новем
бар 1961 ; 31. децем бар 1961 ; 12. август 1962 ; 24. април 1969 ; мај 1969 ; 4. 
јул 1969, попод не ; 20. август 1969 ; 26. август 1969 ; 27 август 1969 ; 17/18. 
јану ар 1970 ; 1/2. фебру ар 1970 ; Јутро, 15. јун 1970 ; 18. окто бар 1970, Па
риз ; 19/20. новем бар 1970, Ужи це ; 26/27. новем бар 1970 ; Јану ар 1971 ; 3/4. 
мај 1971 ; 10/11. мај 1971 ; 1. јун 1971 ; Крај јула 1971 ; 2. август 1971 ; 5/6. 
новем бар 1971 ; 16/17. март 1972 ; 16/17. март 1972 ; 3/4. април 1972 ; 2/3. 
јун 1972. Ужи це ; 5. јун 1972, попод не ; 24/25. јул 1972 ; Јул 1972 ; 1972 ; 28. 
јану ар 1973 ; 30. сеп тем бар / 1. окто бар 1974 ; 18/19. окто бар 1974 ; 22/23. 
новем бар 1974 ; Без дату ма ; 8. јану ар 1976 ; 8. јану а ра 1976 ; 21. март 1977 ; 
10. април 1977 ; 4. сеп тем бар 1977 ; Јун 1978 ; 29. јун 1978 ; 1979 ; 27/28. мај 
1981 ; 23/24. окто бар 1982 ; Без дату ма ; 21/22. децем бар 1984 ; Јану ар, 1985 ; 
27/28. фебру ар 1985 ; Про ле ће 1985 ; 19/20. сеп тем бар 1985 ; 22/23. окто бар 
1985 ; Новем бар 1985 ; 22/23. децем бар 1985 ; 15/16. март 1986 ; Лето 1986 ; 
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29/30. јул 1986 ; 29/30. јул 1986 ; 11/12. август 1986, Јело ва гора ; Без дату ма ; 
26/27. август 1986, Јело ва гора ; 27/28. август 1986, Јело ва гора ; 1/2. сеп
тем бар 1986 ; 29/30. сеп тем бар 1986 ; 2/3. окто бар 1986 ; 3/4. окто бар 1986 ; 
4/5. окто бар 1986 ; 10. окто бар 1986 ; Без дату ма ; 26/27. окто бар 1986 ; 
27/28. окто бар 1986 ; 9/10. новем бар 1986 ; Исте ноћи, касни је ; 4/5. децем
бар 1986 ; 10/11. децем бар 1986 ; 18/19. децем бар 1986 ; 26/27. децем бар 
1986 ; 30/31. децем бар 1986 ; 22/23. јану ар 1987 ; 25/26. јану ар 1987 ; 27/28. 
јану ар 1987 ; 30/31. јану ар 1987 ; 31. јану ар – 1. фебру ар 1987 ; 9/10. фебру
ар 1987 ; 12/13. фебру ар 1987 ; 24/25. фебру ар 1987 ; 28. фебру ар – 1. март 
1987 ; 2/3. март 1987 ; 16/17. март 1987 ; 3/4. мај 1987 ; 6/7. окто бар 1987 ; 
7/8. јану ар 1988 ; 12/13. јану ар 1988 ; 21/22. фебру ар 1988 ; 13/14. јула 1988, 
Јело ва гора ; 26/27. јану ар 1989 ; Јутро, 3. јану а ра 1990 ; 5/6. јану ар 1990. 
Јутро уочи Бад њег дана ; 19. јану ар 1992, на Бого ја вље ње ; Јул 1992 ; 21. 
јану ар 1998. – Напо ме не уз Сневник: текст из 19. авгу ста 1986, допу њен и 
реди го ван 10. мар та 1998 / Љ [убомир] С [имовић].

1999
80. Чети ри вече ри са Љубо ми ром Симо ви ћем [: разговори] / Љ. Симо

вић ; раз го ва рао Милош Јев тић. – Ужи це : Арт, 1999. –196 стр. : фот. 
[: фак си ми ли рукописа] ; 20 cm. – (Колек ци ја Одго во ри ; књ. 60).
Садр жај: Три вече ри (јул 1990). – [Фотографије]. – Четр вр то вече (јану
ар 1999). – Пером и масти лом : Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи
ци хилан дар ској (1983) ; Све том Јоа ни ки ју Девич ком (1985) ; Ходо ча шће 
Све том Сави (1986).

2002
81. Ужи це са вра на ма : хро ни ка, која је повре ме но роман, или роман, 

који је повре ме но хро ни ка. – [3. изд.]. – Бео град : Сту бо ви кул ту ре, 
2002. – 508 стр. [: 1] фот. ; 21 cm. – (Ода бра на дела ; књ. 16 )
Садр жај као у првом изда њу.

2004
82. Ковач ни ца на Чако ви ни : раз го во ри, писма, есе ји : 1981 – 1990. – [3. 

изд.]. – Бео град : Сту бо ви кул ту ре, 2004. – 201 стр. [: 1] фот. ; 21 cm. 
– (Ода бра на дела).
Садр жај као у првом изда њу.

2005
83. Руко пис вре ме на : раз го во ри са Љубо ми ром Симо ви ћем / Љ. 

Симо вић ; раз го ва рао Милош Јев тић. – Бео град : Бео град ска књи
га ; [Ваљево : Кеј], 2005. – 208, [6] стр. : фак си ми ли руко пи са [: 42] 
стр. са фот. ; 21 cm. – (Колек ци ја Одго во ри ; књ. 150).
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Садр жај [: Писмо Љубо ми ру Симо ви ћу, Бео град, зима 2005] : факс. руко
пи са / Милош Јев тић : стр. [5–6] ; [Писмо Мило шу Јев ти ћу, Бео град, 14. 
април 2005] : факс. руко пи са / Љ. Симо вић : стр. [7] ; Љубо мир Симо вић : 
фот. : стр. [9]. – Беле шка о песни ку : стр. 11–13. – Три вече ри (јул 1990) : 
стр. [15]–86. – Фото гра фи је ( пор тре ти, поро дич не и доку мен тар не) : стр. 
[87–125, 128]. – Три песни ко ва пор тре та : црте жи / Оља Ива њиц ки (1970) ; 
Марио Маска ре ли (1980) ; Мир ја на Михаћ (око 1995) : стр. [126–127]. – 
Четвр то вече (јану ар 1999) : стр. [129]–151. – Пером и масти лом [: Десет 
обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској (1983) ; Све том Јоа ни
ки ју Девич ком (1985) ; Ходо ча шће Све то ме Сави 1–4 (1986)] : фак си мил 
наслов не стра не књи ге и руко пи са песа ма / Љ. Симо вић : стр. [153–162]. 
– Пето вече (зима 2005) : стр. [163–208]. 

2010
84. Пам ти век : Љубо мир Симо вић. – Бео град : Сту бо ви кул ту ре, 2010. 

– 134 стр. : фото гр. ; 23 x 24 cm.

2013
85. „Тита ник“ у аква ри ју му : 6. мај 2007 – 6. мај 2013. – Нови Сад : 

Изда вач ки цен тар Мати це срп ске, 2013. – 203 стр. ; 21 cm. – (Еди
ци ја Мати ца ; књ. 18).
Садр жај: Црвен ка пе са баца чи ма / раз го ва рао Слав ко Тро шељ (7–14) ; 
Све до чан ства о аго ни ји кроз коју смо про шли, ако смо про шли / раз го ва
рао Зоран Ради са вље вић (15–18) ; О поврат ку пора же не поли ти ке и рето
ри ке, о пре ми је ри Шопа ло ви ћа у Жене ви, о рет кој при ли ци у којој је реч 
Србин изго во ре на без пред ра су да / раз го ва ра ла Деја на Вуко вић (19–23) ; 
Раде Дра и нац као Алва ро де Кам пос и као Или ја Димић (24–28) ; Кад само 
поми слим на шта би Срби ја личи ла (29–34) ; Жива пое зи ја (35–37) ; Пут 
кроз игле не уши / раз го ва рао Зоран Ради са вље вић (38–45) ; „Тита ник“ у 
аква ри ју му / раз го ва рао Дра ган Богу то вић (46–51) ; Пут до Пла не те Дунав 
(52–55) ; Гом бро вич про тив песни ка / раз го ва ра ла Татја на Њежић (56–59) ; 
С ким смо оста ли? (60–63) ; У почет ку беше буквар (64–69) ; Пое зи ја је 
нешто дру го / раз го ва рао Зоран Ради са вље вић (70–74) ; Ни будућ ност за 
живе, ни мира за мртве / раз го ва ра ла Татја на Њежић (75–81) ; Сва ка тач ка 
може да буде цен тар (82–85) ; Одје ци речи Све то за ра Коље ви ћа (86–93) ; 
Две Нобе ло ве награ де : из интер вјуа датог Дра га ну Мојо ви ћу (94) ; Поглед 
са Папи ћа гум на / раз го ва ра ла Татја на Њежић (95–98) ; Више од фил ма 
(99–102) ; У стра ху од црног / раз го ва рао Дра ган Богу то вић (103–109) ; 
Бог је Вели ки брат / раз го ва ра ла Сла ви ца Лазић (110–116) ; О чизма ма 
и бла ту (117–118) ; Лето на Јело вој гори (119–121) ; Цар лона ца и све та 
јетра (122–127) ; Књи га у пуном сја ју (128–132) ; Дан гра да и визи ја Срби
је (133–136) ; Две вече ри у Ате љеу 212 (137–143): Коме мо ра ци ја Петру 
Кра љу (137–140) ; Доде ла Добри чи ног прсте на Ружи ци Сокић (141–143) ; 
Некро лог Миро сла ву Пан ти ћу (144–150) ; Од Снев ни ка до днев ни ка Гу
ске у магли / раз го ва рао Миле та Аћи мо вић Ивков (151–170) ; Учио сам 
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од сва ког кога сам читао / раз го ва рао Слав ко Тро шељ (171–174) ; Све се 
купу је и про да је / раз го ва рао Дра ган Богу то вић (175–181) ; Сме де ре во 
у мојој гео гра фи ји (182–184) ; Срби ја у цајт но ту / раз го ва ра ла Рад ми ла 
Стан ко вић (185–192) ; Цела Срби ја је поста ла кафа на „Шар ган“ / раз го ва
рао Ненад Кова че вић (193–195) ; Како отво ре уста, напра ве ште ту / раз го
ва рао Зоран Ради са вље вић (196–200).

Пое зи ја у часо пи си ма и анто логи ја ма

1952
86. Новем бар // Омла ди на. 7 : 48 (3. 12. 1952).

87. Путе ви // Омла ди на. 7 : 58 (3. 12. 1952).

88. Ски ца // Мла да кул ту ра. 1 : 1 (1952) 5.

89. Шапат лишћа // Омла ди на. 7 : 31 (3. 12. 1952).

1953
90. Бала да о обич ном чове ку / Љубо мир Стан ко вић (тј. Симо вић) // 

Мла да кул ту ра. (1953).

91. Гор шта ци // Мла да кул ту ра. 2 : 9 (1953) 4.

92. Испо ве сти // Омла ди на. 8 : 32 (5. 8. 1953).

93. Нико ме не веру јем да те нема // Омла ди на. 8 : 32 (1953).

94. Отво ре на вра та // Омла ди на. 8 : 39 (23. 9. 1953).

95. Песма вечи те пло вид бе // Омла ди на. 8 : 25 (17. 6. 1953).

96. После смр ти // Омла ди на. 8 : 39 (23. 9. 1953).

97. Сан у кишно про ле ће // Омла ди на. 8 : 12 (18. 3. 1953).

1954
98. Бес крај но // Омла ди на. 9 : 12 (17. 3. 1954).

99. Живот // Мла да кул ту ра. 3 : 25 (29. 4. 1954).

100. Мој брат гово ри голу бо ви ма // Омла ди на 9 : 34 (17. 8. 1954).

101. Оаза // Омла ди на. 9 : 7 (10. 2. 1954).

102. Три песме [: Болу јем ; Песма самих ; Киша] // Сусре ти (Цети ње). 
ISSN 03518981. 2 : 10 (1954) [721].

103. Човек је сре ћан // Мла да кул ту ра. 3 : 30 (7. 10. 1954).
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104. Шума .. / [са комен та ром Мла де на Ољаче] // Омла ди на. 9 : 37 (8. 9. 
1954).

1955
105. На кра ју // Омла ди на. (27. 7. 1955).

106. Pti ca // Ruko vet. ISSN 00359793.1: 3–4 (1955) 146.

107. Samo ća // Kori jen. 1: 3–4 (1955) 92.

108. Ste na // Ruko vet. ISSN 00359793.1: 3–4 (1955) 146–147.

109. Црно // Сло бо да (Мостар). ISSN 03504654. 10 : 36 (22. 9. 1955).

110. Шума // Вести. ISSN 03505014. 10 : 414 (26. 5. 1955) 6.

1956
111. Veli ki svet // Stu dent. ISSN 00392693. 19 : 1 (10. 12. 1956).

112. Запис зла том // Мла да кул ту ра. 5 : 42–43 (9. 2. 1956).

113. Pre se kav ši mesec // Delo. ISSN 00117935. 3 : 5 (1956) 531–532.

114. Сте на // Омла ди на. (15. 2. 1956).

115. Шума // Наш весник. 3 : 105 (6. 4. 1956).

1957
116. Epi taf za nedo noš če // Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 

8 : 48 (9. 8. 1957) 9.

117. Епи таф за тре ћи вод // Сту дент. ISSN 00392693. 20 : 14 (25. 5. 1957).

118. Епи та фи са каран ског гро бља // Види ци. ISSN 05068797. 5 : 32 
(decem bar 1957) [6].

119. Повра так зави ча ју // Види ци. ISSN 05068797. 5 : 27 (април 1957).

120. Pro log // Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 8 : 48 (9. 8. 
1957) 9.

1958
121. Vene ra i Ado nis : antič ka balet ska sce na // Види ци. ISSN 05068797. 6 : 

39 (децем бар 1958) [1].

122. Epi taf za tre ći vod // Napred. ISSN 00277843.12 : 532 (28. 11.1958).

123. Епи та фи ca каран ског гро бља // Сту дент ски лист. 13 : 13 (11. 11. 1958).

124. Лето // Вести. ISSN 03505014. 14 : 549 (16. 1. 1958) 5.
Има и у: Сту дент „58“. ISSN 00392693. 21 : 10 (15. 4. 1958).
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125. Reč leta // Види ци. ISSN 05068798. 6 : 35–36 (март–април 1958) [10].

1959
126. Budva 840 godi ne // Polja. ISSN 00323578. 5 : 39 (april–maj 1959) 7.

127. Van Gog // Kori jen. 5 : 3–5 (1959) 13.

128. Vatre / ilu stro vao Mihaj lo Pisa njuk // Stu dent „59“. ISSN 00392693. 22 : 
13 (22. 4. 1959).

129. Volu jač ki svi rač // Polja. ISSN 00323578. 5 : 42 (31. 10.1959) 10.

130. Gimnaziјska ele gi ja // Види ци. ISSN 05068798. 7 : 44–45 (мај–јули 
1959) [5].
Исто и у: Stu dent „59“. ISSN 00392693. 22 : 1415 –28. 4. 1959).

131. Gogen // Kori jen. 5 : 3–5 (1959) 13.

132. Дра га чев ско // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 135 : 384 : 5 
(1959) 326.

133. Đavo na selu [: 1. (Spa vam na tava nu šta le u košu lji beloj, u sla mi) ; 2. (I 
poto ke i dubi nu šuma i pred ve čer nja uzbu đe nja) ; 3. (Raz no si vetar sto
go ve sena, ona sad spa va)] / ilu stro vao Mihaj lo Pisa njuk // Delo. ISSN 
00117935. 5 : 5 : 4 (1959) 498–499.

134. Epi ta fi sa karan skog gro blja // Medi a la. 1 : 1 (1959) 9.

135. Запис зла том // Књи жев ност. ISSN 00232408. 22 : 29 : 11 (1959) 481–
483.

136. Krst // Види ци. ISSN 05068797. 7 : 44–45 (мај – јуни 1959) [5].

137. Leto // Polja. ISSN 00323578.5 : 40 (30. 6.1959) 12–13.

138. Moj brat govo ri golu bo vi ma // Pokret. ISSN 03540375. 5 : 8–9 (7. 11. 
1959).

139. Морав ска гро бља // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 135 : 
384 : 5 (1959) 326.

140. Pesma nere tljan skih gusa ra / ilu stro vao Mihaj lo Pisa njuk // Delo. ISSN 
00117935. 5:5:4 (1959) 499–500 : ilu str.

141. Pesme // Stu dent „59“. ISSN 00392693. 22 : 26 (10. 11. 1959).

142. Pija ni mono log ranje nog tru ba du ra oru žar ki koja ga je pri hva ti la // 
Polja. ISSN 00323578. 5 : 39 (1959) 7.

143. Popev ka // Polja. ISSN 00323578. 5 : 42 (31. 10. 1959) 10.

144. Rem bo // Mla dost. 4 : 136 (20. 5. 1959).
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145. Reno ar // Polja. ISSN 00323578. 5 : 39 (1959) 7.

146. Rodo lju bi va pesma // Види ци. ISSN 05068797. 7 : 44–45 (мај–јуни 
1959) [5].

147. Seo ske igre // Delo. ISSN 00323578. 6 : 12 (1959) 1422–1423.

1960
148. Van Gog // Stu dent ski list. 15 : 21 (14. 6. 1960).

149. Veče nad zemljom // Delo. ISSN 00117935. 6:7 : 2 (1960) 8–9.
Исто и у: Stu dent ski list. 15 : 18 (24. 5. 1960).

150. Vred nost pro me na / [sa beleš kom Milo ša Bandića] // Knji žev na tri bi na. 
26–27 (27. 5. 1960).

151. Гали ја // Види ци. ISSN 05068797. 51–52 (март–април 1960) [6].

152. Grad // Pute vi (Banja Luka). ISSN 05558190. 6 : 4–5 (1960) 285–286.

153. Drvo koje izgo va ram // Pute vi (Banja Luka). ISSN 05558190.6 : 4–5 
(1960) 285–286.

154. Епи та фи ca каран ског гро бља // Сту дент. ISSN 00392693. 23 : 7 (8. 
3. 1960).

155. Epi taf // Pute vi (Banja Luka). ISSN 05558190. 6 : 4–5 (1960) 285–286.

156. Iz „Anno domi ni“ 1747 // Delo. ISSN 00117935. 6 : 7 : 2 (1960) 8–9.

157. Leto // Pute vi (Banja Luka). ISSN 05558190. 6 : 4–5 (1960) 285–286.

158. Male drža ve // Delo. ISSN 00117935. 6 : 7 : 2  (1960) 8–9.

159. Mape // Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 117 (22. 4. 
1960) 10.

160. Мапе // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 136 : 386 : 5 (1960) 
360.

161. Moli tva // Delo. ISSN 00117935. 6 : 7 : 4  (1960) 338.

162. Морав ски гро бо ви // Види ци. ISSN 05068797. 51–52 (март–април 
1960) [6].

163. Pesma // Pute vi (Banja Luka). ISSN 05558190. 6 : 4–5 (1960) 285–286.

164. Post scrip tum epi ta fi ma sa karan skog gro blja // Delo. ISSN 00117935.  
6 : 7 : 2 (1960) 8–9.

165. Pre pi sa no sa kame na nava lje nog na grob Rado va na  Tr nav ca // Delo. 
ISSN 00117935. 6 : 7 : 2  (1960) 8–9.
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166. Pre pi sa no sa pre sli ce Spa se ni je Rogić iz Kara na // Delo. ISSN 00117935. 
6 : 7 : 2 (1960) 8–9.

167. Реци та тив // Мла дост. ISSN 00267031. 5 : 194 (14. 6. 1960).

168. Ста ри Сло ве ни лета 1959 // Мла дост. ISSN 00267031. (1. 1. 1960).

169. Tam na va // Delo. ISSN 00117935. 6 : 7 : 2  (1960) 8–9.

170. Три песме [: Пое ти ка епи та фа ; Ноћ песме ; Каран ски рукопис] // 
Књи жев ност. ISSN 00232408. 30 : 5–5 (1960) [392] –394.

171. Tužba li ca // Delo. ISSN 00117935. 6 : 7 : 2  (1960) 8–9.

1961
172. Весе ли гро бо ви // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 137 : 387 

: 4 (1961).

173. Море // НИН. ISSN 00276685. 568 (26. 11. 1961) 11.

174. Пре пи са но са пре сли це Спа се ни је Рогић из Кара на // Омла ди на. 
(8. 2. 1961).

175. Šle mo vi // Danas. ISSN 1450538Х. 13 (1961) 5.

176. Šuma na seve ru // Danas. ISSN 1450538Х. 13 (1961) 5.

1962
177. Jajin ci 1941–1944 // Delo. ISSN 00117935. 8 : 8 : 10 (1962) 1144–1145.

178. Kiša // Delo. ISSN 00117935. 8 : 8 :10 (1962) 1145–1146.

179. Pesma o Jajin ci ma [: 1. (U cve ću) ; 2. (Pro bu di ću te jati ma čav ki na pes
ku) ; 3. (Već grmi iz dubi na neba) ; 4. (Kiša koja se pro vla či kroz crne 
kostu re ske la)] // Vidi ci. ISSN 05068797. 71 (decem bar 1962) 15.

180. Pro bu di ću te // Delo. ISSN 00117935. 8 : 8 : 10 (1962) 1145.

181. Requ i em // Бео град ска неде ља. 2 : 31 (29. 4. 1962).

182. Requ i em [: 1. (Glas vode) ; 2. (Gro blje u veli kom pre de lu) ; 3. (Ovde 
se dani ma ne čuje niš ta sem vetra)] // Vidi ci. ISSN 05068797.10 : 71 
(decem bar 1962) 15.
Исто и у: Delo. ISSN 00117935. 8 : 8 : 10 (1962) 1146–1147.

183. Šle mo vi [: 1. (Zami sli te sobu s fote lja ma od pli ša) ; 2. (Lisna to sun ce 
na petelj ci fiti lja) ; 3. (Sti ho vi napi sa ni) ; 4. (Pišem ti iz rata) ; 5. (Da 
učim ovaj kamen izlo kan kao sun đer)] // Vidi ci. ISSN 05068798.10 : 71 
(decem bar 1962) 15.
Исто и у: Polja. ISSN 00323578. 8 : 61 (15.10.1962) 2.
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1963
184. Euri di ka, Eri ka // Polja. ISSN 00323578. 9 : 67 (20. 5. 1963) 2.

185. Јутро Шпа ни је // НИН. ISSN 00276685. 13 : 643 (5. 5. 1963) 9.
Исто и у: НИН. 13 : 669 (3. 11. 1963) 8.

186. More // Delo. ISSN 00117935. 9 : 9 : 8–9 (1963) [993] –995.

187. Nar ci si // Delo. ISSN 00117935. 9 : 9 : 8–9 (1963) 995–996.

188. Песма // Млад борец. 20 : 45 (26. 12. 1963).

189. Por tus regi us // Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 15 :211 
(29. 11. 1963) 6.

190. Cve će // Delo. ISSN 00117935. 9 : 9 : 8–9 (1963) 996.

191. Šest pesa ma iz knji ge ,,Posled nja zemlja“ [: Kra tak pre lu di jum ; Infer
no ; Vrt u Ulci nju : 1. (I nebo je zapuš te no u vrtu iza zida) ; 2. (Samo 
taj sused sedi, ćuti i pije) ; (Bla go sti, jesi li jesen, jesi li belo) ; Na Zla
ta ru ; Kale meg dan ska jesen ; Samoća] // Polja. ISSN 00323578. 9 : 70 
(25.10.1963) 4.

1964
192. Епи та фи ca каран ског гро бља // Гра дац. ISSN 03510379. 2 : 2 (1964) 

23–24.

193. Mope пред Соли на ма [: 1. (Пред ветром шума земљом поле гла) ; 
2. (Дрве ће на бре гу пред отво ре ним морем)] // НИН. ISSN 0027
6685.14 : 725 (29. 11. 1964) [10].

194. Нок тур но // Бор ба. 03507440. 308 (8. 11. 1964) 11.

195. Pesme sa puto va nja [: Olu ja ; Jed nog leta u Dubrov ni ku ; Kraš ka polja 
; Sami] // Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 16 : 223 (15. 
5.1964) 6.

196. Pesme uje sen [: Loba nja: 1. (Jedi ni dokaz, čvrst i nepo re civ) ; 2. (Gde 
je ono što su te kosti bra ni le) ; 3. (To više nije gla va, to je ono na šta se 
gla va svo di) ; 4. (Suš ti na je ta maska) ; More pred Soli na ma ; Kraš ka 
polja ; Pesme uje sen : 1. (Naj zad je sko ro vidljiv onaj vla žni dah) ; 2. (Sva 
vlak na vedri ne danas) ; 3. (Da gle daš ovo vla žno) ; 4. (Tu gde je više 
magle nego zemlje)] // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 10 : 20 : 10 (1964) 
262–267.

197. Путо ва ње поноћ ним возом од Чач ка до Ужи ца и кра так бора вак у 
Ужи цу // Књи жев ност. ISSN 00232408. 19 : 39 : 9 (1964) 176.
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198. Спо мен путо ва ња по доњим пре де ли ма Дуна ва // Књи жев ност. 
ISSN 00232408. 19 : 39 : 9 (1964) 175–176.

199. Šle mo vi [: 1. (Zami sli te sobu s fote ljom od pli ša) ; 2. (Šta je oko mene : 
polja raz ne se na) ; 3. (Ko je taj što me stre lja i kolje)] // Knji žev ne novi ne. 
ISSN 00232416. Nova seri ja. 16 : 234 (16. 10.1964) 6.

1965
200. Визан ти ја // Бео град ска неде ља. 5 : 224 (31. 12. 1965).

201. Гово ри Вукан из Радо ше ва // Бео град ска неде ља. 5 : 224 (31. 12. 
1965).

202. Запис // Види ци. ISSN 05068797. 13 : 94–95 (сеп тем ба р–ок то бар 
1965).

203. Запис Ино ка Иса и је // Бео град ска неде ља. 5 : 224 (31. 12. 1965).

204. Као вој ни ци неде љом попод не // Бор ба. ISSN 03507440. 230 (22. 8. 
1965) 9.

205. Кидон у Вене ци ји // Бео град ска неде ља. 5 : 224 (31. 12. 1965).

206. Оба ла Мели те // Поли ти ка. ISSN 03504395. 62 : 18407 (1, 2. i 3. janu
ar 1965) 22.

207. Осмех // Види ци. ISSN 05068797. 13 : 94–95 (сеп тем ба р–ок то бар 
1965).

208. Ostr va [: Olu ja ; More pred Soli na ma ; More pred Soli na ma, II ; Oba la 
Meli te ; Epi da u ros ; Kraš ka polja ; Pro no stik ; Soli ne ; Dve popo dnev ne 
beleš ke sa oto ka Sve tog Andri je ; Ostr vo] // Delo. ISSN 00117935. 11 : 
11 : 5 (1965) 613–618.

209. Писа ти песме [: 1,2] // Види ци. ISSN 05068797. 13 : 94–95 (сеп тем
ба р–ок то бар 1965).

210. Послед њи дани лета // Види ци. ISSN 05068797. 13 : 94–95 (сеп тем
ба р–ок то бар 1965).
Исто и у: Odjek. ISSN 00298387.18 :13 (1. 7. 1965).

211. Про ме теј у луци шипан ској // Поли ти ка. ISSN 03504395. 62 : 18734 
(28. 29. и 30. novem bar 1965) 14.

1966
212. Zapi si kova ča Vasi li ja // Tele gram. 7 : 306 (11. 3. 1966).

213. Kle tva // Tele gram. 7 : 306 (11. 3. 1966).
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214. Његош // НИН. ISSN 00276685. 16 : 784 (16. 1. 1966) 15.

215. Песма // Бор ба. 31 : 21 (23. 1. 1966) 11.

216. Šle mo vi: 4. (Da pomi slih: biće mrtav u nede lju) ; 5. (Zemlju će ovu 
napu sti ti tra va) ; 6. (Neka ti na trbuh vru ća voda curi) ; 7. (O, bože, da 
usta nem iz krva ve gli ne) ; 8. (Sad ovde u gor kim brdi ma) ; 9. (Da je lepo 
žive ti) ; 10. (Nevolj na vre me na sti go še oda svu da) ; 11. (Sad kad je tre ba 
doče ka ti) ; 12. (Kao voj ni ci nede ljom popod ne) ; 13. (Tebi, leto zaguš lji
vo) ; 14. (Pobe da će s nama pole te ti u pad!) ; 16. (U uhu mi uho da slu ša 
sve što čujem) // Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 18 : 
277 (11. 6.1966) 5.

1967
217. Бала да за Тео до ра кис // Млад борец. 24 : 33 (16. 11. 1967).

218. Kami va lom [: Kami va lom ; Leto 1967 ; Pogreb na lađa ; Školj ka ; Okto
bar ; Jesen ; Kami va lom, 2] // Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova 
seri ja. 19 : 315 (25. 11. 1967) 11.

219. Пре ла зак пре ко Дуна ва // Окто бар. ISSN 00301949. 2 : 18 (1967).

220. Пре ми нот пре ку Дунав // Совре ме ност. ISSN 00385972. 7–8 (1967) 
620.
Пре вод песме: Пре ла зак пре ко Дуна ва

221. Тра же ње речи // Сту дент. ISSN 00392693. 8 (14. 3. 1967).

1968
222. Зми ја, мрак и дру ге песме [: Здра ви ца ; Вра на ; Зми ја ; Чувар твр ђа

ве беде му ; Дрво се ча попу ; Гуслар нару чи о ци ма песа ма ; Дуна ву ; 
Ковач сво ме чеки ћу ; Гро бар игу ма ну ; Епи таф ; Пита ли це ; Овчар 
кне же ви ма ; Гро бар кне зу ; Мрак] // Књи жев ност. ISSN 00232408. 
23 : 47 : 11 (1968) 421–425.

223. Јовањ штак // Сту дент. ISSN 00392693. 24 (19. 11. 1968).

224. [Pe sme] [: Povra tak rat ni ka ; Sneg ; Krčag ; Sve to drvo ; Kiša ; Prva knji
ga Moj si je va, gla va tre ća ; Smrt pesni ko va ; Jabu ka] // Savre me nik. ISSN 
0036519Х. 28 : 8–9 (1968) 183–188.

225. Пору ка // Сту дент. ISSN 00392693. 24 (19. 11. 1968).

226. Сва то ви [: o сто го ди шњи ци рође ња Алек се Шантића] // Зора 
(Мостар). Поча сни број. (1968–1969) 121.

227. Смрт песни ко ва // НИН. ISSN 00276685. 18 : 903 (28. 4. 1968) 9.



Библиографија радова академика Љубомира Симовића                  | 87

228. Три песме [: Пре ла зак пре ко Дуна ва ; Глу во доба ; Вече у при пра ти 
све те Софи је Охридске] // Књи жев ност. ISSN 00232408. 23 : 46 (тј. 
47) ; 1 (1968) 10–11.

229. У сла ву дрво де ља ца // Сту дент. ISSN 00392693. 24 (19. 11. 1968).

230. Ухо ди // Сту дент. ISSN 00392693. 24 (19. 11. 1968).

1969
231. Епи та фи са каран ског гро бља // Рас ков ник. ISSN 04860187. 2 : 5 

(1969) 25–27.

232. [Pe sme] [: Lađa spa si te lji ca ; Jau ka li ca ; Ovčar Tadi ja ; Sužanj u Petro va
ra din skoj tvr đa vi ; Jesen u Sre mu ; Zapis sa ušća Save ; Beo grad] // Delo. 
ISSN 00117935. 15 : 15 :12 (1965) 1289–1294.

233. Седам песа ма [: Откри ве ње Јова но во, гла ва осма ; Укоп на лађа ; 
Кру на ; Нат пис на ула ску у моју зему ни цу ; Уз јед ну ,,Dan ce for lute“ ; 
Киша ; Пред зору Београдом] // Књи жев ност. ISSN 00232408. 24 : 
49 : 11 (1968) 440–443.

1970
234. Epi ta fi sa karan skog gro blja // Delo. ISSN 00117935.16 :16 :1 (1970) 

25–26.
(Temat ski broj: Novi je srp sko pesniš tvo / ured nik Milan Kom ne nić)

235. Iz „Por tus Regi us“ // Delo. ISSN 00117935. 16 :16 :1 (1970) 29–31.
(Temat ski broj: Novi je srp sko pesniš tvo / ured nik Milan Kom ne nić)

236. Iz ,,Šle mo va“ [: 3. (Šta je oko mene : polja raz ne se na) ; 16. (Puče kič ma 
zmi ji koju mi je brat) ; 17. (Tebi, leto zaguš lji vo) ; 20. Kraš ka polja (I sav 
život da živiš na nji vi manjoj od gro ba)] // Delo. ISSN 00117935.16 : 16 : 
1 (1970) 27–28.
(Temat ski broj: Novi je srp sko pesniš tvo / ured nik Milan Kom ne nić)

237. Kle tve // Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 22 : 365 (23. 5. 
1970) 7.

1971
238. Вас крс Њего шев // Умет ност. ISSN 00416320. 27–28 (1971) 266.

239. Voje va nje [: Semeg nje vo ; Pogled na svet ; Ognje ni dan] //Knji žev ne 
novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 23 : 388 (10. 4. 1971).

240. Voje va nje [: Seo ba Srbi je ; Peva nje o čudo tvor cu ; Voje va nje : 1. (Pogu
ren idem uz brza ke vatre) ; 2. (Šta ti sve nije bilo sa mnom) ; 3. (Na zmi
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ju se ustre mih, i na zmij sko klup ko) ; Sva to vi ; Buđe nje u pod zem nim 
kasar na ma] // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 16 : 33 : 2 (1971) 153–157.

241. Епи та фи са каран ског гро бља // Вести. ISSN 03505014. (10. 9. 1971) 7.

242. Из збир ке Уочитрећихпетлова [: Семег ње во ; Поглед на свет ; Топло 
јесе ње попод не ; На сечо реч ком гро бљу ; Моли тва мај ке лута ли
це све том Сте ва ну ветро ви том ; Ства ра ње кра ља ; Огње ни дан ; 
Попла ва ; Моли тва на дво ру ; Све том Јели се ју чији је дан заве тан 
боле сни ци ма од очи ју ; Пред суђе ње ; Моли тва све том Несто ру 
који је убио алу а из ње поста ли мише ви, гуште ри, зми је и дру га 
гамад ; Огње ни дан (2)] // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 
147 : 408 : 5 (1971) 432–444.

243. [Прелазак пре ко Дунава] [: Пре ла зак пре ко Дуна ва ; Гла сник ; 
Дола зак рат ни ка ; Виђе ње на Иван ков цу ; Сео ба Срби је ; Опет вој
на ; Бала да о војнику] // Кора ци. ISSN 04543556. 6 : 11–12 (1971) 
496–500.

244. Чудо са вином [: Ства ра ње вина ; Јесе ња сно хва ти ца ; Пева ње 
о кру на ма ; Рас пе ће ; Руга ли ца о вину ; Пре ли ва ње гро бо ва ; На 
сечо реч ком гро бљу ; Чудо на путовању] // Књи жев ност. ISSN 0023
2408. 26 : 52 : 2 (1971) 207–211.

245. Чудо са вином [: Ства ра ње вина ; Јесе ња сно хва ти ца ; Сва то ви ; 
Руга ли ца о вину ; На сечо реч ком гро бљу ; Пра зник вино гра да ; 
Чудо на путовању] // Вести. ISSN 03505014. (1. 1. 1971) 10.

1972
246. Епи та фи са каран ског гро бља // Нови је срп ско песни штво / избор, 

пред го вор и био граф ске напо ме не Милан Ком не нић. Бео град : 
Књи жев на омла ди на Срби је, 1972. Стр. 95–96.

247. Из „Por tus regi us“ // Нови је срп ско песни штво / избор, пред го вор 
и био граф ске напо ме не Милан Ком не нић. Бео град : Књи жев на 
омла ди на Срби је, 1972. Стр. 92–94.

248. Из „Шле мо ва“ [: 3. (Шта је око мене : поља раз не се на) ; 16. (Пуче 
кич ма зми ји коју ми је брат) ; 17. (Теби, лето загу шљи во) ; 20. Кра
шка поља] // Нови је срп ско песни штво / избор, пред го вор и био
граф ске напо ме не Милан Ком не нић. Бео град : Књи жев на омла ди
на Срби је, 1972. Стр. [89] –92.

249. Posle po noć ni ca // Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 24 : 
406 (1. 1. 1972) 4.
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1973
250. Субо та : пое ма // Књи жев ност. ISSN 00232408. 28 : 57 : 11 (1973) 

398–409.

251. Три нове после по ноћ ни це [: Кер мес ; Небе ски зна ци изнад Бео гра
да ; Вечера] // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 149 : 411 : 4 
(1973) 374–376.

1974
252. Авто вац / [са илу стра ци јом Мари ја Маскарелија] // Бор ба. ISSN 

03507440. 327 (27, 28. и 29. новем бар 1974) 11 [: 1] илу стр.

1975
253. А onaj sta ri rad nik obri sao је ruke [: iz Por tus Regi us] // Delo. ISSN 

00117935. 21: 21:1 (1975) [202] –204.

254. [Песме] [: Вече ра ; Небе ски зна ци изнад Бео гра да ; Авто вац ; Крај 
дру ма Фоча  Дубор ник ; Спасење] // Гра дац. ISSN 03510379. 2 : 2 
(1975) 6–9.

255. [Путовање у Грчку] [: Мике на ; Тра ва у Аси ни ; Коринт, Делфи] // 
Лето пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 151 : 416 : 6 (1975) 1088–
1090.

1976
256. Bala da о Stoj ko vi ći ma // Četvr ti jul. ISSN 0350896Х. 17 : 708 (13. 1. 

1976).

257. Три песме [: Пое ти ка епи та фа ; Ноће песме ; Каран ски рукопис] // 
Књи жев ност. ISSN 00232408. 21 : 62 : 1–2 (1976) 117–118.

1977
258. Lazi Kosti ću u času kad ga spa zih u nebu iznad mana sti ra Kru še do la // 

Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 29 : 529 (16. 2. 1977) 1.

1978
259. Vidik na dve vode // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 24 : 48 : 10 (1978) 

235–246.

260. Muve i cve će // Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 30 : 
552–553. (1. i 16. 2. 1978) 12.

261. На Зла та ру // Пое зи ја љуба ви и родо љу бља : иза бра не песме Алек се 
Шан ти ћа, Мила на Раки ћа, Вељ ка Петро ви ћа, Вас ка Попе, Бран ка 
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Миљ ко ви ћа и Љубо ми ра Симо ви ћа / избор и пого вор Сло бо дан 
Ж. Мар ко вић. Бео град : Нолит : Про све та ; Завод за уџбе ни ке и 
настав на сред ства, 1978. Стр. 108. (Лек ти ра за VIII раз ред основ не 
шко ле)

262. Небе ска земља // Пое зи ја љуба ви и родо љу бља : иза бра не песме 
Алек се Шан ти ћа, Мила на Раки ћа, Вељ ка Петро ви ћа, Вас ка Попе, 
Бран ка Миљ ко ви ћа и Љубо ми ра Симо ви ћа // избор и пого вор 
Сло бо дан Ж. Мар ко вић. Бео град : Нолит ; Про све та ; Завод за 
уцбе ни ке и настав на сред ства, 1978. Стр. 102. (Лек ти ра за VIII раз
ред основ не шко ле)

263. Nebe ski zna ci iznad Beo gra da // Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. 
Nova seri ja. 30 : 552–553 (1. i 16. 2. 1978) 12.

264. Шле мо ви [: 2. (Послед њи вој ни че у сто лет ној киши) ; 7. (Кра љу од 
сво је кра ље ви не већи) ; 8. (Ко може сво јој побе ди да суди) ; 19. (Вој
ни ци! Узми мо у руке сво је одсе че не ноге) ; 20 Кра шка поља] // Пое
зи ја љуба ви и родо љу бља : иза бра не песме Алек се Шан ти ћа, Мила
на Раки ћа, Вељ ка Петро ви ћа, Вас ка Попе, Бран ка Миљ ко ви ћа и 
Љубо ми ра Симо ви ћа / избор и пого вор Сло бо дан Ж. Мар ко вић. 
Бео град : Нолит ; Про све та ; Завод за уџбе ни ке и настав на сред
ства, 1978. Стр. 103–107. (Лек ти ра за VIII раз ред основ не шко ле)

1979
265. [Вешала на Жит ној пија ци у Ужицу] [: Веша ла на Жит ној пија

ци у Ужи цу ; Коман дант 18. армиј ског кор пу са ; Бежа ни ја ; Пре ко 
Повле на ; Сол да ту ша ; Звер ; Видик у Аушвицу] // Лето пис Мати це 
срп ске. ISSN 00255939. 155 : 433 : 5 (1979) 809–812.

266. Веша ла на Жит ној пија ци у Ужи цу // Поли ти ка. ISSN 03504395. 76 
: 23739 (27. 10. 1979) 17.

267. Видик на две воде [: Европ ска ноћ ; Поди за ње веша ла на зла ку шкој 
рам пи на пру зи Поже га – Ужи це ; У реду пред каза ном јав не куј
не на Цари ни ; Тај на вече ра ; Глад ; Видик у слут њи ; Видик при 
бек ству из Косто је ви ћа ; Напу шта ње Срби је ; Јере ми ја ; Пазар ни 
дан у Ужи цу ; Опту жба ; Чесма на Пашној рав ни ; Мишу ; Снег на 
Медвед ни ку ; Под Чиготом] // Књи жев ност. ISSN 00232408. 34 : 64 
: 10 (1979) 1543–1548.

268. Kri la ta godi na // Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 31: 
593 (3. 11. 1979) 5.

269. [Pe sme] [: Ribo lov ; Sun ce nad Gle dić kim pla ni na ma ; Lazi Kosti ću u 
času kad ga spa zih u nebu iznad mana sti ra Krušedola] // Dome ti. ISSN 
03510425. 17 (1979) 53–54.
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1980
270. Jesen posle rata: Među dne vič ko sun ce ; Jag nje ; Sve dok ; Jesen posle rata ; 

Jedi na vra ta ; Oblak nad vrho vi ma brda i pla ni na ; Save ti za zimu // 
Savre me nik. ISSN 0036519X. 26 : 52 : 11 (1980) 331–334.

271. Лази Кости ћу у часу кад гa спа зих у небу изнад мана сти ра Кру ше
до ла // Песнич ке нови не. ISSN 03514099. 4 : 1–3 (1980) 1.

272. Саве ти за зиму // Бор ба. ISSN 03507440. 316 (15. 11. 1980) 11.

273. Сун це над Гле дић ким пла ни на ма // Днев ник. ISSN 03507556. 39 : 
12052 (22. 5. 1980).

274. Tra že nje reči: // Anto lo gi ja i komen ta ri savre me ne jugo slo ven ske misa
o ne poe zi je / Vito Mar ko vić. Beo grad : Gra fos, 1980. Str. 266–[261].
Садр жи: Povo dom pesme / Vito Mar ko vić

1981
275. Још јед но сто но... // Днев ник. ISSN 03507556. 40 : 12384 (23. 4. 1981).

1982
276. Видик на две воде // Поли ти ка екс прес. ISSN 03504395. (16. 1. 1982).

277. При ја те љу Мило шу Мар ко ви ћу, ТВ репор те ру, ухап ше ном 3. 6. 
1982. у селу Гој бу ља // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 11 : 191 (25. 6. 
1982) 15.

278. Ум за морем [: Сун че ви ћи ; Пре вер ни ци ; Балач ко вој во да ; 
Розбрат на ; Храст ; Суд њи дан] // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 11 
: 185 (25. 3. 1982) 1.

1983
279. Ђаво на селу // Песнич ке нови не. ISSN 03514099. 7 : 4–6 (1983) 29.

1984
280. Бала да о Стој ко ви ћи ма // Савре ме на пое зи ја југо сло вен ских наро

да и народ но сти / избор Тио дор Росић. Бео град : Про све та ; Нолит ; 
Завод за изда ва ње уџбе ни ка, 1984. Стр. 260–261.
(Лек ти ра за II годи ну сред њег усме ре ног обра зо ва ња)

281. Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској // Анто ло
ги ја срп ског песни штва / при ре дио Мио драг Павло вић. 5. допу ње
но изд. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1984. Стр. 343–344.
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Има и у: Анто ло ги ја срп ског песни штва : (XI–XX век) / Мио драг Павло
вић, прир. Нови Сад : Изда вач ни цен тар Мати це срп ске, 2010. Стр. 376–
377. (Десет веко ва срп ске књи жев но сти : 110).

282. Дру ги јадац // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 13 : 238–240 (1984).

283. Зве зда пут ни ца // Анто ло ги ја срп ског песни штва / при ре дио 
Мио драг Павло вић. 5. допу ње но изд. Бео град : Срп ска књи жев на 
задру га, 1984. Стр. 340.
Има и у: Анто ло ги ја срп ског песни штва : (XI–XX век) / Мио драг Павло
вић, прир. Нови Сад : Изда вач ни цен тар Мати це срп ске, 2010. Стр. 373. 
(Десет веко ва срп ске књи жев но сти : 110).

284. Јадац // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 13 : 238–240 (1984).

285. Лази Кости ћу, у часу кад га спа зих у небу изнад мана сти ра Кру ше
до ла // Савре ме на пое зи ја југо сло вен ских наро да и народ но сти / 
избор Тио дор Росић. Бео град : Про све та ; Нолит ; Завод за изда ва
ње уџбе ни ка, 1984. Стр. 262–263.
(Лек ти ра за II годи ну сред њег усме ре ног обра зо ва ња)

286. Моли тва све том Несто ру, који је убио алу а из ње поста ли мише ви 
гуште ри зми је и дру га гамад // Савре ме на пое зи ја југо сло вен ских 
наро да и народ но сти / избор Тио дор Росић. Бео град : Про све та ; 
Нолит ; Завод за изда ва ње уцбе ни ка, 1984. Стр. 261–262.
(Лек ти ра за II годи ну сред њег усме ре ног обра зо ва ња)

287. [Pe sme] [: Rodo lju bi va pesma ; Sol da tu ša ; Gozba ; Gali ja ; Por tus regi us 
(odlom ci) ; Epi ta fi sa karan skog gro blja (odlo mak)] // „100 pesni ka knji
žev no sti jugo slo ven skih naro da“ / Vlat ko Pavle tić. Zagreb : Mla dost, 
1984. Str. 739–745.

288. Сео ба Срби је // Анто ло ги ја срп ског песни штва / при ре дио Мио
драг Павло вић. 5. допу ње но изд. Бео град : Срп ска књи жев на 
задру га, 1984. Стр. 341–342.
Има и у: Анто ло ги ја срп ског песни штва : (XI–XX век) / Мио драг Павло
вић, прир. Нови Сад : Изда вач ни цен тар Мати це срп ске, 2010. Стр. 374–
375. (Десет веко ва срп ске књи жев но сти : 110).

289. Спо мен путо ва ња по доњим пре де ли ма Дуна ва // Савре ме на пое
зи ја југо сло вен ских наро да и народ но сти / избор Тио дор Росић. 
Бео град : Про све та ; Нолит ; Завод за изда ва ње уџбе ни ка, 1984. 
Стр. 259–260.
(Лек ти ра за II годи ну сред њег усме ре ног обра зо ва ња)
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1985

290. Пита ли це пред сли ка ма Мла де на Срби но ви ћа // Књи жев на реч. 
ISSN 03504115. 14 : 253 (25. 3. 1985) 15.

291. Пче ла Све то за ра Саму ро ви ћа // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 14 : 
253 (25. 3. 1985) 15.

1986
292. La pie ta // Repu bli ka. ISSN 03501337. 42 : 3–4 (1986).

293. Под зем на // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 15 : 277 (15. 4. 1986) 12.

294. Све том Јоа ни ки ју Девич ком // Пра во сла вље. ISSN 05550114. 20 : 
468 (15. 9. 1986).

295. Три века у Обре нов цу // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 15 : 277 (25. 
4. 1986) 12.

296. Ходо ча шће све том Сави // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 15 : 277 
(25. 3. 1986) 12.

1987
297. Вага Вука Кара џи ћа // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 16 : 300 (25. 5. 

1987) 27.

298. Визан тиј ски тего ви // Поли ти ка. ISSN 03504395. 26447 (23. 5. 1987).

299. Запис на мана сти ри шту у Врут ци ма // Поли ти ка. ISSN 03504395. 
26629 (21. 11. 1987).

300. Мере и тего ви [: На све то и лињ ској пија ци ; Репа ти ца ; Заго нет ка ; 
Тег из Месо по та ми је ; Визан тиј ски тего ви ; Вага Вука Кара џи ћа ; 
Пита ли ца под хра сто ви ма ; Пред згра дом Окру жног суда ; Дру га 
пита ли ца под хра сто ви ма ; Бачва ; Руке Бого ро ди це вождо вач ке ; 
Прах и пепео] // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 761 (15.10.1987) 
11–12.

301. Палеж // Пра во сла вље. ISSN 05550114. 21: 477 (1. 2. 1987).

302. Песма // Поли ти ка. ISSN 03504395. 26667 (31. 12. 1987) 17.

303. Песме из Грч ке и Пер си је : 1974–1976 [: Тра ва у Аси ни ; Ручак у 
Ара хо ви ; Коза ри с Пар на са ; Оди сеј пред Кир ки ним свињ цем ; 
Оди сеј на оба ли Схе ри је ; Коринт ; Про ро чи ше у Дел фи ма ; Мике
на ; Уби ство у Мике ни ; На путу за НакшиРустам ; Персеполис] // 
Међај. ISSN 03516451. 13–14 (1987) [3]–13.
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1988
304. Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској // Хилан

дар [: ката лог изло жбе графика] / Вељ ко Михај ло вић. Ваље во : 
Народ ни музеј, 1988. Стр. 2–3.

305. Јарац // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 749–750 (1. 3. 1988) 11.

306. Нова срп ска писме ни ца // Заду жби на. ISSN 03532739. 3 (1988) 7.

307. Пита ли ца о јези ку // Заду жби на. ISSN 03532739. 3 (1988) 7.

308. Уче ње у мра ку // Књи жев на реч. ISSN 03504115.17 : 325–326 (1988) 4.

309. Ходо ча шће Све то ме Сави // Венац Све тог Саве. Шабац : Глас 
цркве, 1988.

1989
310. Видик у Аушви цу // Пове ља. ISSN 03527751. 3–4 (1989) 68–72.

311. Гроб у Сту де ни ци // Бра ни че во. ISSN 00069140. 1–2 (1989) 28–29.

312. Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској // Пове ља. 
ISSN 03527751. 3–4 (1989) 68–72.

313. Заштит ник Тера зи ја // Поли ти ка. ISSN 03504395. 27273 (9. 9. 1989).
Исто и у: Пове ља. ISSN 03527751. 3–4 (1989) 68–72.

314. Лика // Поља. ISSN 00323578. 369 (1989) 417.

315. Палеж // Теме љи : нова срп ска пое зи ја о Косо ву / избор и пред го
вор Павле Зорић. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1989. Стр. 
58–69. (Мала библи о те ка / СКЗ)

316. Поврт њак Све тог Саве // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 779–
780 (1. 7. 1989) 8.

317. Пре ве ри ци // Теме љи : нова срп ска пое зи ја о Косо ву / избор и 
пред го вор Павле Зорић. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1989. 
Стр. 58–69. (Мала библи о те ка / СКЗ)

318. Пред сли ка ма Стра шно га суда у мана сти ру Деча ни // Теме љи : нова 
срп ска пое зи ја о Косо ву / избор и пред го вор Павле Зорић. Бео град : 
Срп ска књи жев на задру га, 1989. Стр. 58–69. (Мала библи о те ка / 
СКЗ)

319. Про ро ци на Косо ву пољу // Теме љи : нова срп ска пое зи ја о Косо
ву / избор и пред го вор Павле Зорић. Бео град : Срп ска књи жев на 
задру га, 1989. Стр. 58–69. (Мала библи о те ка / СКЗ).
Исто и у : Једин ство. ISSN 00215775. 326 (28. 11. 1989)
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320. Розбрат на // Теме љи : нова срп ска пое зи ја о Косо ву / избор и пред
го вор Павле Зорић. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1989. Стр. 
58–69. (Мала библи о те ка / СКЗ)

321. Све ти Сава на Ато су // Бра ни че во. ISSN 00069140. 1–2 (1989) 28–29.

322. Све ти Симе он // Бра ни че во. ISSN 00069140. 1–2 (1989) 28–29.

323. Све том Јоа ни ки ју Девич ком // Теме љи : нова срп ска пое зи ја о 
Косо ву / избор и пред го вор Павле Зорић. Бео град : Срп ска књи
жев на задру га, 1989. Стр. 58–69. (Мала библи о те ка / СКЗ)

324. Суд њи дан // Теме љи : нова срп ска пое зи ја о Косо ву / избор и пред
го вор Павле Зорић. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1989. Стр. 
58–69. (Мала библи о те ка / СКЗ)

325. Сун че ви ћи // Теме љи : нова срп ска пое зи ја о Косо ву / избор и 
пред го вор Павле Зорић. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1989. 
Стр. 58–69. (Мала библи о те ка / СКЗ)

326. Ходо ча шће Све то ме Сави // Теме љи : нова срп ска пое зи ја о Косо
ву / избор и пред го вор Павле Зорић. Бео град : Срп ска књи жев на 
задру га, 1989. Стр. 58–69. (Мала библи о те ка / СКЗ)
Има и у: Пове ља. ISSN 03527751. 3–4 (1989) 68–72.

327. Храст на Повле ну // Анто ло ги ја југо сло вен ског песни штва о биљ
ка ма од Заха ри ја Орфе ли на до данас / Мило рад Р. Бле чић. Бео
град : Књи жев на зајед ни ца „Зве зда ра“, 1989. Стр. 157–159.

1990
328. Гла сник // Косов ски бој у срп ској књи жев но сти / Воји слав Ђурић. 

Бео град : СКЗ, 1990. Стр. 567.
(Косов ска спо ме ни ца 1389–1989)

329. Одла зак Раст ка Нема њи ћа на Све ту Гору // Гра ди на. ISSN 0436
2616. 1–2 (1990) 6.

330. Повра так Све том Сави // Поли ти ка. ISSN 03504395. 27409 (27. 1. 
1990) 11.

331. Пре ли ва ње гро бо ва // Косов ски бој у срп ској књи жев но сти / Воји
слав Ђурић. Бео град : СКЗ, 1990. Стр. 567.
(Косов ска спо ме ни ца 13891989)

332. Све том Јоа ни ки ју Девич ком // Књи жев ност. ISSN 00232408. 89 : 5 
(1990) 844.
Исто и у: Косов ски бој у срп ској књи жев но сти / Воји слав Ђурић. Бео
град : СКЗ, 1990. Стр. 568. (Косов ска спо ме ни ца 1389–1989)
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333. Сео ба Срби је // Косов ски бој у срп ској књи жев но сти / Воји слав 
Ђурић. Бео град : СКЗ, 1990. Стр. 566.
(Косов ска спо ме ни ца 13891989)

1991
334. Гла сник // Врхо ви : Мио драг Павло вић ; Љубо мир Симо вић ; Мати

ја Бећ ко вић / Павле Зорић. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 
1991. Стр. 174.

335. Запис // Врхо ви : Мио драг Павло вић ; Љубо мир Симо вић ; Мати ја 
Бећ ко вић / Павле Зорић. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1991. 
Стр. 177.

336. Јесе њи Крстов дан // Поли ти ка. ISSN 03504395. 28824 (10. 10. 1991) 
17.

337. Јесе њи пре део са живи ном, дрен ком и шипур ком // Поли ти ка. 
ISSN 03504395. 28824 (10. 10. 1991) 17.

338. Моли тва све том Несто ру, који је убио алу а из ње поста ли мише ви 
гуште ри зми је и дру га гамад // Врхо ви : Мио драг Павло вић ; Љубо
мир Симо вић ; Мати ја Бећ ко вић / Павле Зорић. Бео град : Срп ска 
књи жев на задру га, 1991. Стр. 175–176.

339. Поглед на свет // Врхо ви : Мио драг Павло вић ; Љубо мир Симо
вић ; Мати ја Бећ ко вић / Павле Зорић. Бео град : Срп ска књи жев на 
задру га, 1991. Стр. 172–173.

340. Пред ска за ње // Поли ти ка. ISSN 03504395. 28824 (10.10.1991) 17.

341. Пре ли ва ње гро бо ва // Здра ви ца : вино у срп ском песни штву / при
ре дио Раша Перић. Нови Сад : Књи жев на зајед ни ца Новог Сада, 
1991. Стр. 105–106.

342. Руга ли ца о вину // Здра ви ца : вино у срп ском песни штву / при
ре дио Раша Перић. Нови Сад : Књи жев на зајед ни ца Новог Сада, 
1991. Стр. 137–138.

343. Сабо ри ште // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 827 (1. 10. 1991) 
8–9.

344. Све та земља [: 1. (Крај коле на ми се кови ље) ; 2. (Да л је то пче
ла) ; 3. (Сева горе пре ма Субје лу)] // Врхо ви : Мио драг Павло вић ; 
Љубо мир Симо вић ; Мати ја Бећ ко вић / Павле Зорић. Бео град : 
Срп ска књи жев на задру га, 1991. Стр. 178–180.

345. Сео ба Срби је // Врхо ви : Мио драг Павло вић ; Љубо мир Симо
вић ; Мати ја Бећ ко вић / Павле Зорић. Бео град : Срп ска књи жев на 
задру га, 1991. Стр. 170–171.
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346. Тра же ње речи // Врхо ви : Мио драг Павло вић ; Љубо мир Симо
вић ; Мати ја Бећ ко вић / Павле Зорић. Бео град : Срп ска књи жев на 
задру га, 1991. Стр. 168–169.

1992
347. Зелем баћ // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 21 : 393–394 (1992) 1.

348. Гост из обла ка [: са запи сом о песми / М. П.] // Десет песа ма – десет 
раз го во ра / [приредили и раз го вор водили] Сло бо дан Зуба но вић, 
Михај ло Пан тић. Нови Сад : Мати ца срп ска, 1992. Стр. 127–129. 
(Библи о те ка Доку мент)

349. Доњи град [: Узи ма ње Ужи ца ; Пита ли ца о зељу ; Пра зник у Доњем 
гра ду ; Све до че ње о ужич ком затво ру ; Геор ги не ; Све до че ње о 
јабу ци ; Ваве де ње ; Вест ; Јесе њи пре део са живи ном, дрен ком и 
шипур ком ; Пред ска за ње ; Јесе њи Крстов дан ; Моли тва ; Сава код 
Бео гра да ; Напу шта ње Ужи ца ; Пита ли ца из пепе ла ; Све до че ње 
са Кра ље ве воде ; Све до че ње са Боро ве гла ве ; Све до че ње о Нем
ци ма ; Поги би ја капе та на Шуља ги ћа ; Запев ка на гро бу капе та на 
Шуља ги ћа ; Кантарџиница] // Књи жев ност. ISSN 00232408. 97 : 
1–2 (1992) 2–12.

350. Зим ска муња // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 449 : 2 
(1992) 172–177.

351. Јутро на Међу реч ју // Поли ти ка. ISSN 03504395. 28174 (14. 3. 1992) 
12.

352. Пче ла Све то за ра Саму ро ви ћа // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 
399 (1992) 13.

1993
353. Бубе у гла ви [: Ауто пор трет са буба ма у гла ви ; Ђур ђев дан ; Ивањ

дан ; Пред вин ским и ракиј ским подру мом бра ће Тодо ро вић ; Куј
на и оста ва ; Жижак ; Ауто пор трет са шкор пи јом ; Смр ди бу ба ; 
Вашке ; Муња оси ца ; Јеле нак ; Про тив буба у глави] // Књи жев не 
нови не. ISSN 00232416. 871 (1.10.1993) 7.

354. Кван та шка пија ца // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 871 (1. 10. 
1993) 1.

355. Петро леј ка [: О духо ви ма дрве ћа ; Коња ни ку ; Пита ње с коња ; 
Бла го ве сти ; Свад ба ; Лет ње попод не код Обреновца] // Источ ник. 
ISSN 03542114. 7–8 (1993) 170–172.

356. Потом ци Све то га Саве // Венац сла ве Све то га Саве / [изабрао и 
при ре дио Јан ко Симовић]. 2. изд. Нови Сад : Зна ње, 1993. Стр. 79.
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1994
357. Веша ла на Жит ној пија ци у Ужи цу // Послед њи гост : песме срп

ских песни ка о смр ти / иза брао и при ре дио Сто јан Тре ћа ков. Нови 
Сад : Мати ца срп ска, 1994. Стр. 295.

358. Лази Кости ћу у часу кад га спа зих у небу изнад мана сти ра Кру ше
до ла / Све та гора срем ска : фру шко гор ски мана сти ри у срп ском 
песни штву / при ре дио Раша Перић. Нови Сад : Папи рус, 1994. 
Стр. 69–70. (Еди ци ја Срп ска сабор ност ; 9)

359. На сечо реч ком гро бљу // Послед њи гост : песме срп ских песни ка о 
смр ти / иза брао и при ре дио Сто јан Тре ћа ков. Нови Сад : Мати ца 
срп ска, 1994. Стр. 292.

360. Нул та песма // Заду жби на. ISSN 03532739. 26 (1994) 8.
Исто и у: Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 881 (1. 3. 1994) 1 ; Књи жев
ност. ISSN 00232408. 98 : 456 (1994) 318–321.

361. Pesme [: 1. (Roba je sve gora, i sve sku plja) ; 2. (Napi ši) ; 3. (Doći će nam, 
bra ćo, takvi dani) ; 4. (Grom ne čujem, seva nje ne vidim) ; Kvan taš ka 
pija ca ; Nul ta pesma // Dani ca : srp ski narod ni ilu stro va ni kalen dar za 
godi nu 1995. ISSN 03544974. (1994) 246–251.

362. Сре ско место на пру зи Бео град – Бар // Освит. 11 (1994).

363. Часо ви рачу на [: 1. (Роба је све гора, и све ску пља) ; 2. (Напи ши) ; 
3. (Доћи ће нам, бра ћо, такви дани) ; 4. (Гром не чујем, сева ње не 
видим) ; Кван та шка пија ца ; Бакал ни ца ; Нул та песма // Књи жев не 
нови не. ISSN 00232408. 98 : 456 (1994) 318–321.

1995
364. Видик при бек ству из Косто је ви ћа // Бор ба. ISSN 03507440. 138 (18. 

5. 1995) 3.

365. Јере ми ја // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 904 (15. 3. 1995) 12.

366. Неде ља [: одло мак из пое ме ,,Субо та“] // Сед ми дан : неде ља у срп
ском песни штву / [приредио] Раша Перић. Вршац : Зајед ни ца 
ауто ра Угао, 1995. Стр. 7. (Библи о те ка Угао ; 11)

367. Сам са мише ви ма // Поли ти ка. ISSN 03504395. (7. 1. 1995).

368. Сео ба Срби је // Песни ци о Срби ји / при ре дио Раша Перић. Нови 
Сад : Папи рус, 1995. Стр. 179–180. (Еди ци ја Срп ска сабор ност ; 14)

369. Сно хва ти ца у киши / Љ. Симо но вић [тј.] Симо вић // Месе чев бал
кон : избор из срп ског љубав ног песни штва / при ре ђи вач Вучи на 
Шће кић. Зре ња нин : Тури стич ка орга ни за ци ја, 1995. Стр. 76.
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1996
370. Вашке // Демо кра ти ја. ISSN 03536629. (20–21. 9. 1997).

371. Гра шак // Књи жев ност. ISSN 00232408. 49 : 9–10 (1996) 958–960.

372. Гроб у Сту де ни ци // Бра ни че во. ISSN 00069140. 1–2 (1996) 74.

373. Мртва при ро да са тре шња ма и сиром Луи са Мелен де са // Књи жев
на реч. ISSN 03504115. 490–491 (25 – 4. 1997) 17.

374. Општин ска кла ни ца // Књи жев ност. ISSN 00232408. 94 : 9–10 
(1996) 956–957.
Исто и у: Сту дент. ISSN 00392693. 65 (1. 12. 1996).

375. Пеј за жи са кла ни ца ма и пла ни на ма, и са мрва ма хле ба на кра ју 
[: Општин ска кла ни ца ; Послед њи суд ; Два сусре та са шара ном ; 
Три сту ди је јаје та ; Капе ; Маске ; Там ни вила јет ; Исти на о ексе ри
ма ; Исти на о планинама] // Пое зи ја. ISSN 0354–8562. (8. 12. 1997).

376. Песма са пра га // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 931932 (1–15. 
6. 1996) 1.

377. Праг Бео гра да // Књи жев не нови не. ISSN 00232416.  931932 (1–15. 
6. 1996) 10–11.

378. Три песме о пото пу [: Ауто пор трет са сто но гом ; Укр ца ва ње у 
Нојев ков чег код Бео гра да ; Моли тва из потопа] // Пове ља. ISSN 
03527751. Нова сери ја. 1 (1996) 5–7.

379. Тро је ру чи це, луко и уте хо // Срп ски Сион. ISSN 0354253X. 5 : 2–3 
(1996) 55.

1997
380. „Мртва при ро да са тре шња ма и сиром“ Луи са Мелен де са // Књи

жев на реч. ISSN 03504115. 26 : 490–491 (1997) 9.

381. [Песме] // Анто ло ги ја срп ског песни штва [: од XI до XX века] / 
саста вио Мио драг Павло вић. [8. изд]. Бео град : Срп ска књи жев на 
задру га, 1997. (Анто ло ги је / СКЗ)
Из садр жа ја: Зве зда пут ни ца ; Сео ба Срби је ; Десет обра ћа ња Бого ро ди ци 
Тро је ру чи ци.

1998
382. Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци [хиландарској] // Дани

ца. ISSN 03544974. 5 (1998) 58–59.
Песнич ки венац о Хилан да ру : темат ски блок пово дом 800 годи шњи це 
Хилан да ра / при ре дио Мио драг Павло вић.
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Исто и у: Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 103 : 10 (1998) 1171 ; Рачан ски 
збор ник. ISSN 03549356. 3 (1998) 187–188 ; Срп ски Сион. ISSN 0354253X. 
107 : 4 (1998) 46–47.

383. Наслед ни ку чама ца и ала та Андри је и Симо на Петра, риба ра гали
леј ских // Глас / САНУ. Оде ље ње јези ка и књи жев но сти. ISSN 0351
7365. 385 : 17 (1998) 21–22.

384. О поди за њу стра но при јем ни це у Хилан да ру // Књи жев ност. ISSN 
0036519Х. 1171. 103 : 10 (1998) 1171.

385. Одла зак Раст ка Нема њи ћа на Све ту Гору // Књи жев ност. ISSN 
0036519Х. 1170. 103 : 10 (1998) 1170.

386. Осло бо ђе ње сре за рачан ског или Песма о седлу са два на ест бакар
них алки // Срп ска вила (Бије љи на). ISSN 03547116. 4 : 9 (1998) 63–
64.

387. [Песме] // Анто ло ги ја срп ског песни штва [: од XI до XX века] / 
саста вио Мио драг Павло вић. [9. изд]. Бео град : Про све та, 1998. 
Стр. 364 –370. (Сабра на дела Мио дра га Павло ви ћа)
Из садр жа ја: Зве зда пут ни ца ; Сео ба Срби је ; Десет обра ћа ња Бого ро ди ци 
Тро је ру чи ци

388. Поглед пре ма Бео гра ду са десне оба ле Дуна ва // Поли ти ка. Ново
го ди шњи дода так. ISSN 03504395. Ново го ди шњи дода так. (31. 12. 
1998 – 1, 2. и 3. 1. 1999)

389. (Пуче кич ма зми ји коју ми је брат) [: из збир ке „Шле мо ви“] / при
ре дио Перо Зубац // Алма нах. ISSN 14506165. (1998) 250.

390. Сло во о све тло сти // Срп ска вила. ISSN 03547116. 4 : 9 (1998) 62.

1999
391. Ауто пор трет са Дуна вом и вра на ма // Све ске (Пан че во). ISSN 0353

5525. 11 : 48–49 (1999) 5–7.
Садр жај : Поглед по куј ни, поглед кроз про зор и поглед у будућ ност ; 
Мит ска сли ка над Дуна вом ; Чудо са јаји ма ; Под кишом пла ме на и леда.

392. Бала да о Стој ко ви ћи ма // Све ске (Пан че во). ISSN 03535525. 11 : 47 
(1999) 103–104.

393. Бешти ја риј // Лето пис Мати це срп ске (Нови Сад). ISSN 00255939. 
175 : 464 : 6 (децем бар 1999) 806–808.
Садр жај: I Поглед пре ма Бео гра ду, са десне оба ле Дуна ва ; II Пита ли ца 
међу каве зи ма. – Све ча на све ска ЛМС пово дом 175годи шњи це часо пи са.

394. Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци // Кул ту ра 011 (Мла де
но вац). ISSN 03546845. 4 : 8–9 (1999) 10.
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395. Јесе ња сно хва ти ца / при ре дио Сто јан Бер бер // Алма нах. ISSN 
14506165. (1999) 192–193.

396. Kopi lu ša // Knji ge (Beo grad) : spe ci jal no izda nje. ISSN 14507765. 2 : 4 
(avgust 1999) 36.

397. Пером и масти лом // Чети ри вече ри са Љубо ми ром Симо ви ћем / 
раз го ва рао Милош Јев тић. Ужи це : Арт, 1999. б. п. [факсимили 
рукописа] (Колек ци ја Одго во ри ; књ. 60).
Садр жај: Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској (1983) ; 
Све том Јоа ни ки ју Девич ком (1985) ; Ходо ча шће Све то ме Сави (1986).

398. [Песме] // Срп ско рели ги о зно песни штво XX века / избор и пред
го вор Павле Зорић. Бео град : Про све та, 1999. Стр. 139–152.
Из садр жа ја: На сто лу хлеб и вино [: из „Боја на Косо ву“] ; Све том Јоа ни
ки ју Девич ком ; Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској ; 
Руке Бого ро ди це вождо вач ке ; Мали отач ник : (1) Све ти Сава на Ато су ; 
(2) Све ти Симе он ; (3) Гроб у Сту де ни ци ; О поди за њу стра но при јем ни це 
у Хилан да ру ; Домен ти јан ; Петро па влов ска твр ђа ва ; Пита ли ца о пра зни
ку ; Ходо ча шће св. Сави (1–4) ; Прах и пепео ; Пра зник у Доњем Гра ду 
(1–3).

399. Посма тра чи „Мртве при ро де са калај ном посу дом“ Пите ра Кла са у 
Ста рој пина ко те ци у Мин хе ну // Срп ска вила. ISSN 03547116. 5 : 10 
(1999) 41–42.

2000
400. Бала да о Стој ко ви ћи ма / при ре дио Сто јан Бер бер // Алма нах. ISSN 

14506165. (2000) 238–239.

401. Нул ти језик : на мол бу „Гла са јав но сти“, ака де мик Љубо мир Симо
вић, екс клу зив но за наше чита о це уочи Божи ћа, напи сао је ову 
песму // Глас јав но сти. ISSN 14507218. (6. јану ар 1999).

402. Песме 1999–2000 // Рачан ски збор ник. ISSN 03549356. 5 (2000)
Садр жај: Поглед по куј ни, поглед кроз про зор и поглед у будућ ност ; Мит
ска сли ка над Дуна вом ; Пита ли ца међу каве зи ма ; Поглед пре ма Бео гра ду 
са десне оба ле Дуна ва (1,2) ; Нул ти језик ; Чизме.

403. Čizme [: pesma napi sa na 21. maja 2000. posle inter ven ci je poli ci je pro
tiv demon stra na ta na uli ca ma Beo gra da] // Danas. ISSN 1450538X. 
Van red no izda nje. (28. мај 2000) 1.

2001
404. Ауто пор трет са шкор пи јом [: песма у прози] // Срп ске про за и де : 

анто ло ги ја песа ма у про зи / саста ви ла Боја на Сто ја но вићПан то
вић. Бео град : Нолит, 2001. Стр. 163–164. (Библи о те ка Гра ди на)



102 |                                 Светлана СимоновићМандић

405. Дочек и кру ни са ње осло бо ди о ца пред црквом и рибар ском крч
мом у Слан ка ме ну // Алфа. ISSN 1451043X. 1 (2001) 19.

406. Коша ва // Књи жев ни мага зин. ISSN 14510421. 1 : 1 (јул 2001) 21.

407. Мили ћу од Мачве у јесен 1985. годи не када је осли ка вао Вождо
вач ку цркву // Помак. ISSN 14505207. 6 : 19 (2001) 10.

408. Нове песме // Липар (Кра гу је вац). ISSN 14508338. 3 : 2 (про ле ће 
2001).
Садр жај: Мртва при ро да са пра зним тањи ром ; Рас пра ва пред сли ком ; 
Нул ти језик ; Чизме.

409. Раза ра ње тач ке // Сло ве са (Бања Лука). ISSN 14512947. 2 (2001).
Садр жај: Сам са мише ви ма ; Нул ти језик ; Мртва при ро да са пра зним 
тањи ром ; Рас пра ва пред сли ком ; Раза ра ње тач ке ; Чизме ; Вели ка зима.

2002
410. Гор ње куће // Поли ти ка. ISSN 03504395. Дода так: Кул ту ра, умет

ност, нау ка. 44 : 28 (19. 10. 2002) I

411. Као на оба ли Саве код Обре нов ца // Наше ства ра ње (Леско вац). 
ISSN 04659503. 50 : 4 (2003) 120.

412. Мртва при ро да са шара ном // Поли ти ка. Божић ни дода так. ISSN 
03504395. (5. 1. 2002)

413. Сли кар Радо мир Рељић испод у небо одла зе ћег аеро пла на дво
крил ца // Књи жев ни лист. ISSN 14512122. 2 : 5–6 (1. 12. 2002 – 1. 1. 
2003) 3.

2003
414. Бој на Косо ву // Поли ти ка. ISSN 03504395. 100 : 32345 (22. 11. 2003) 

V1.

415. Лази Кости ћу у часу кад га спа зих у небу изнад мана сти ра Кру
ше до ла // Наш траг (Вели ка Пла на). ISSN 0354575X. 10 : 4 (2003) 
204–208.

416. Пет песа ма из нове Тач ке // Кора ци. ISSN 04543556. 36 : 33 : 1–2 
(2003) 5–7.
Садр жај: Мртва при ро да са шара ном ; Воће и повр ће ; Из чаше и тањи ра ; 
Гете : Фауст. Пред град ском капи јом ; Гра ђа ни Зему на доче ку ју на оба ли 
риба ра који се с Дуна ва вра ћа с вели ком рибом.

417. Поглед по куј ни, поглед кроз про зор и поглед у будућ ност // Вечер
ње ново сти. ISSN 03504999. (16. 10. 2003)
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418. Три песме // Наше ства ра ње (Леско вац). ISSN 04659503. 50 : 1–2 
(2003) 7–10.
Садр жај: Као на оба ли Саве код Обре нов ца ; Поглед пре ма Бео гра ду са 
десне оба ле Дуна ва ; Раз го вор крај три про зо ра.

419. Сли кар Радо мир Рељић испод у небо одла зе ћег аеро пла на дво
крил ца // Поли ти ка. ISSN 03504395. 100 : 32139 (26–28. 4. 2003) V.

2004
420. Видик на две воде // Гра ди на (Ниш). ISSN 04362616. 4 (2004) 263–

265.

421. Гор ње куће // Поли ти ка. ISSN 03504395. 101 : 32527 (29. 5. 2004) VI.

422. Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци // Заду жби на „Десан
ка Мак си мо вић“ : 1993 – 2003 / уред ни ци Сло бо дан Мар ко вић, 
Милош Јев тић, Радо ван Попо вић. Бео град : Заду жби на „Десан ка 
Мак си мо вић“ : Народ на библи о те ка Срби је, 2004. Стр. 23–24.

423. Обла ци изнад при град ске пија це // Вечер ње ново сти. ISSN 0350
4999. Дода так : Књи ге. (17. 3. 2004)

424. Про ро ци на Косо ву пољу : из збир ке Источ ни це, Сабра не песме, I, 
„Сту бо ви кул ту ре“, Бео град, 1999 // Поли ти ка. Дода так: Кул ту ра, 
умет ност, нау ка. ISSN 03504395. 46 : 13 (27. 3. 2004) В1.

2005
425. Ајку ла ма // Нова Зора (Биле ћа). ISSN 15129918. 2 : 5 (2005)

426. Нецви је ће // Поли ти ка. ISSN 03504395. Дода так : Кул ту ра, умет
ност, нау ка. 47 : 28 (22. 10. 2005) 2.

427. Пером и масти лом // Руко пис вре ме на / раз го ва рао Милош Јев тић. 
Бео град : Бео град ска књи га ; [Ваљево : Кеј], 2005. Стр. [153 – 162] : 
фак си ми ли (Колек ци ја Одго во ри ; књ. 150).
Из садр жа ја: Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској 
(1983) ; Све том Јао ни ки ју Девич ком (1985) ; Ходо ча шће Све то ме Сави 1–4 
(1986)

428. Вече ра у кафа ни „Ари ље“, која се, после бур не рас пра ве, завр ша
ва морем крви // Књи жев ни мага зин. ISSN 14510421. 5 : 50 (август 
2005) 9 [: 1] фот.

2006
429. Жене Ста рог заве та // Пове ља (Кра ље во). ISSN 03527751.36 : 1 

(2006) 5–7.
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430. [Из дра ме „Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић“] [: фрагменти] // На 
кри ли ма Тали је : анто ло ги ја пое зи је надах ну те позо ри штем / при
ре ди ла Еми ли ја Церо вић Мла ђа. Бео град : Нолит, 2006. Стр. (1) 335 
– 336, (2) 104, (3) 104–105.
Садр жај: (1) Међу и гра [: изме ђу IV и V слике] ; (2) (У овом све ту) [: из 
IV слике] ; (2) Међу и гра [: изме ђу VI и VII слике]. – Љубо мир Симо вић 
(1935) : напо ме не о ауто ри ма : стр. 168. – Мото уз I оде љак анто ло ги је : 
„бес крај на десет ква дра та“ из прве стро фе Међу и гре [између IV и V сли
ке] : стр. [13].

431. [Pe sme] // Nebo lom stvo : pano ra ma srp skog pesniš tva kra ja XX veka / 
[pri re di la] Boja na Sto ja no vić Pan to vić. Zagreb : Hrvat sko druš tvo pisa
ca : Duri e ux, 2006. Str. 42–47. (Moder na poe zi ja)
Iz sadr ža ja: Čudo na Kobi ljoj gla vi ; Veče ; Auto por tret sa gla vom na sto lu ; 
Čizme ; (Da li ovu tač ku Sizif poku ša va) ; Gor nje kuće ; (Pogled na Dunav u 
vre me viso kog vodo sta ja)

432. Пла во црве ног // Поли ти ка. ISSN 03504395. Дода так : Кул ту ра, 
умет ност, нау ка. 50 : 2 (22. 4. 2006) 3.

2007
433. Две испо ве сти из књи ге „Пла во црве ног“ [: Испо вест о жаби ; 

Испо вест о змији] // Књи жев ност. ISSN 00232408. 62 : 1 (2007)

434. Опту жба лов ца на жарпти це про тив песни ка Шар ла Бодле ра // 
Песнич ке нови не : лист за пева ње и мишље ње. ISSN 14524902. 3 
(2008) 56.

435. Посма тра чи „Мртве при ро де са калај ном посу дом“ Пите ра Кла
са у Ста рој пина ко те ци у Мин хе ну // Алма нах. ISSN 14506165 
(2006/2007) 212.

436. Trg od oruž ja [: iz neo bja vlje nog ruko pi sa] // Blic. ISSN 03549283. 
Sajam ski doda tak : Knji ga. (22. 10. 2007) 11.
Исто и у: Књи жев ни лист. ISSN 14512122. (1. 7 – 1. 8. 2007)

2008
437. Зим ско рачу на ње вре ме на // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 0025

5939. 184 : 481 : 4 (april 2008) 471–475.
Садр жај: Про да вац купу са ; Сео ски дућан ; Кло шар ски трак тат о хлад но
ћи и топло ти ; Чудо са водом ; Ведар дан ; Мишо лов ка.

438. Пред рај ским вра ти ма (1–5) : песнич ки руко пис // Поли ти ка. ISSN 
03504395. Дода так : Кул ту ра, умет ност, нау ка. 51 : 40 (12. 1. 2008) 2 
[: 1] фот.
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Обја вље не песме: 1 (Расте ли још у рају оно дрво?) ; 2 (У чека о ни ци пред 
рај ским вра ти ма) ; 3 (Чки ље ли у рају уве че бир цу зи) ; 4 (Ако се деси да у 
рај ском врту) ; 5 (Хва ла вам).

2009
439. Бео град ски лет њи фести вал // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 0025

5939. 185 : 484 : 4 (окто бар 2009) 411–414.

440. Дочек рибар ских чама ца који уз оба лу Дуна ва при ста ју с вели ком 
рибом // НИН. ISSN 00276685. (17. сеп тем бар 2009) 53.

441. Јутро на Кале ни ћа пија ци ; Сео ски дућан ; Кло шар ски трак тат о 
хлад но ћи и топло ти ; Ведар дан ; Мишо лов ка // Анто ло ги ја : часо
пис анто ло гиј ске пое зи је. ISSN 18212549. 1 (2009) 187–190.
Садр жи и беле шку о писцу, стр. 186.

442. Оба ла Дуна ва код Вин че // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. Дода
так Кул ту ра. (5. август 2009).

443. Пиће са шан ке ри цом // Поли ти ка. ISSN 03504395. Дода так : Кул
ту ра, умет ност, нау ка. (7. новем бар 2009) 4.
Обја вље не песме: Пред рај ским вра ти ма: 1 (Расте ли још у рају оно дрво?) ; 
2 (У чека о ни ци пред рај ским вра ти ма) ; 3 (Чки ље ли у рају уве че бир цу зи) ; 
4 (Ако се деси да у рај ском врту) ; 5 (Хва ла вам)

444. Свет ски дан пое зи је : из циклу са „Сугра ђа ни“ // Поли ти ка. ISSN 
03504395. Дода так : Кул ту ра, умет ност, нау ка. (21. март 2009) 4.
Обја вље не песме: Пиће с лов цем ; Пиће са шан ке ри цом ; Пиће с поли цај
цем ; Рас пра ва пред кафа ном „Бани ја“ после фај рон та ; Јутар ње пиће с 
Алек сан дром.

445. Суд њи дан [= Судный день] // Анто ло ги ја срп ског песни штва / 
[састављач и уред ник Андреј Бази лев ски ; уред ник срп ског изда
ња Давор Милићевић]. – Бео град ; Торон то : Источ ник, 2009. Стр. 
777–822.
Садр жај: Мрак ; Бала да о обич ном чове ку ; Мале држа ве ; Поглед на свет ; 
Шле мо ви, 9 ; Пита ли це ; Пре ли ва ње гро бо ва ; Вече ра ; Субо та, одло мак ; 
Оку па ци ја Ужи ца ; На зајед нич кој сла ми ; Из коно па ца ; Мишу ; Посве та 
пра ху оца Срби је ; Пре ве ри ци ; Заве то ва ње ; Суд њи дан ; Por tus regi us, 5, 6 ; 
Коман дан ту ша ; Про ро ци на Косо ву пољу ; Домо др жни це ; Десет обра ћа
ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској ; Бачва ; Про зор ; Домен ти јан ; 
Пахо ми је ; Две при ли ке у сте пи ; Чел ник ; Рас по де ла у мра ку ; Пред ска за
ње ; Крч ма на Кон де ру, 9, 10, 11 ; Рас пра ва у гла ди и зими ; Прах и пепео ; 
Потом ци Све то га Саве ; Ходо ча шће Све то ме Сави, 1–4 ; Све до че ње о 
ужич ком затво ру ; Моли тва ; Уче ње Све то га Саве ; Пита ли ца о кљу че ви
ма ; Вече ; Дел фи ; Чудо код дрво де ље ; Узи ма ње Ужи ца ; Геор ги не ; Зим ска 
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зора ; Чудо на Коби љој гла ви ; Кван та шка пија ца ; Нул та песма ; Вашке ; 
Баја ли ца про тив леп ти ра ; Сло во о све тло сти ; Песма вој ни ка из Новог 
брда ; Песма вој ни ка из Помо ра вља и Под ри ња (из дра ме Бој на Косо ву) ; 
Лет ње јутро са чашом и тањи ром ; Облач но јесе ње вече са чудо ви штем ; 
Сци ла и Хариб да ; Чизме ; Трг од оруж ја ; Пред рај ским вра ти ма, 1–5 ; 
Мишо лов ка ; Ауто пор трет са гла вом на сто лу ; Пита ли ца међу каве зи ма ; 
Дете у зоо ло шком врту ; Ајку ла ма ; Упо ри шна тач ка.

2010
446. Бео град ски лет њи фести вал // Анто ло ги ја : часо пис анто ло гиј ске 

пое зи је ISSN: 18212549. 2 (2010) 225–230.

447. Оба ла Дуна ва код Вин че // Анто ло ги ја : часо пис анто ло гиј ске пое
зи је ISSN: 18212549. 2 (2010) 225–230.

448. Пред рај ским вра ти ма (1–5) : песнич ки руко пис // Дани Раче украј 
Дри не : 1995–2010 / [Слободан Рогић, ур. и прир.]. Баји на Башта : 
Фон да ци ја Рачан ска башти на, 2010. Стр. 66–68.
Обја вље не песме: 1 (Расте ли још у рају оно дрво?) ; 2 (У чека о ни ци пред 
рај ским вра ти ма) ; 3 (Чки ље ли у рају уве че бир цу зи) ; 4 (Ако се деси да у 
рај ском врту) ; 5 (Хва ла вам).

2011
449. Монт Еве рест // Књи жев ни мага зин : месеч ник Срп ског књи жев

ног дру штва. ISSN 14510421. 11 : 115/116/117 (2011) 2–3.
Исто и у: Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. Дода так Кул ту ра. (7. април 
2011).

450. Пита ли це / беле шку напи сао Саша Радој чић // Књи жев ни мага
зин : месеч ник Срп ског књи жев ног дру штва. ISSN 14510421. 11 : 
124/125 (2011) 65.

2012
451. [Песме] [: Оба ла Дуна ва код Вин че ; Дочек рибар ских чама ца који 

уз оба лу Дуна ва при ста ју с вели ком рибом] // Mons Aure us : часо
пис за књи жев ност, умет ност и дру штве на пита ња. ISSN 14513846. 
10 : 37 (2012) 15–18.

452. [Песме] [: Поглед на свет ; Попла ва ; Косци ма ; Из гво жђа ; Осло бо
ђе ње и буђе ње ; Храст на Повле ну ; Дору чак ; Чизме ; Гост из обла
ка ; Буђе ње ; Син гер ; Шва ља ; Нул та песма] // Иза / Бран ко Кукић. 
Бео град : Слу жбе ни гла сник, 2012. 308 стр. (Библи о те ка Књи жев не 
нау ке. Колек ци ја Тера зи је).
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453. Све том Јоа ни ки ју Девич ком // Спо ме ни ца сто го ди шњи це осло
бо ђе ња Ста ре Срби је : 1912–2012 / Сла вен ко Тер зић, ур. Бео град : 
Дру штво срп ских дома ћи на, 2012. Стр. 286–287.

2013
454. Грмља ви на // Дисо во про ле ће. ISSN 03510417. 44 (2013) 29.

455. Дола зак у рај // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (16. окто бар 
2013).

2014
456. Вага Вука Кара џи ћа // Вук наш насу шни / Мило ван Вите зо вић. 

Нови Сад : Пра во слав на реч, 2015. Стр. 450.

457. Дола зак у рај // Поли ти ка. ISSN 03504395. Дода так : Кул ту ра, умет
ност, нау ка. (9. август 2014) 3.
Исто и у: Срп ски књи жев ни лист. ISSN 23346000. 7/112 (јану ар –март 
2014) 4.

458. Пут у рај // Наш траг. ISSN 0354575X. 1–2 : 63–64 (јул 2014) 7–17.
Садр жај: Зим ско вече: Рађа ње топо но ма сти ке ; Ства ра ње Монт Еве ре ста ; 
Пита ње за мили он ; Народ нај ста ри ји ; Оглас са штам пар ском гре шком ; 
Дола зак у рај.

459. Риба са два репа // Кора ци. ISSN 04543556. 49 : 7–9 (2015) 7–26.
Садр жај: 1. (Хва ла Богу, који ме од бла та) ; 2. (Мој однос пре ма Руси ји) ; 
3. (Ја ћу јаг ње ће, ако има те пот плећ ку!) ; 4. (Одав де се, погле дај, види 
Небој ша кула!) ; 5. (Јелов ник вам је богат, сва ка част!) ; 6. (Ко о чему, ови 
о риба ма!) ; 7. (Сли ка се, пред „Москвом“, с кри глом пива) ; 8. (Шта су ти 
ово сер ви ра ли?) ; 9. (Јеси ли ти чуо шта онај каже?) ; 10. (Зашто сома, у 
чијем желу цу нађу) ; 11. (Знам да си учио!) ; 12. (Шта онај човек ради са 
оном рибом?) ; 13. (Гле дам како сива Сава у Дунав) ; 14. (Ја бих и сли ка ре 
убро јао у риба ре!) ; 15. (Гле да ју ћи је како ти се оду пи ре) ; 16. (Пре те ми да 
ће ме шче па ти репа ти) ; 17. (Наја ви ли су да се са оба ле Дуна ва).

Про зни и драм ски тек сто ви

1958

460. Писма Бабе ти Милу ти на М. Уско ко ви ћа // Вести. ISSN 03505014. 
578–581 (31. 7. – 21. 8. 1958).
Део (1) – (4): 31. 7. ; 7. 8. ; 14. 8. ; 21. 8.
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461. Шет ња са ста рим песни ком [: раз го вор са Добри шом Цесарићем] // 
Вести. ISSN 03505014. 589 (16. 10. 1958) 6.

1959
462. Буд на пое зи ја : Бла жо Шће па но вић, Иви цом земље зми ја, Бео град, 

1958 [: приказ] // Види ци. ISSN 05068797. 42–45 (мај –ју ни 1959) 
[15].

463. Dva Diso va oka [: есеј о сли ци Песник Дис Бошка Рисимовића] // 
Види ци. ISSN 05068797. 40–41 (јану ар –фе бру ар 1959) [9].

464. Ежен Јоне ско, Сто ли це // Наша сце на. 140 (1959) 10.

465. Igra među težom i lako ćom [esej o Antu nu Bran ku Šimiću] // Polja. 
ISSN 00323578. 5 : 41 (27. 9. 1959) 14–15.

466. Како тра ја ти у умет но сти [: о умет нич ком ства ра ла штву А. Ками ја 
и Е. Јонеска] // Сту дент. ISSN 00392693. 23 : 6 (3. 3. 1959).

467. Марин Држић и зако ни коме ди је // Наша сце на. 142–143 (1959) 3.

468. О pesni ku Јаmе [: esej о Iva nu Gora nu Kovačiću] // Види ци. ISSN 
05068797. 46–47 (окто бар –но вем бар 1959) [14].

469. Prvi Stra ži lov ski susret [: odlom ci iz raz go vo ra] / uće stvo va li Lj. Simo
vić... [et all.] // Polja. ISSN 00323578. 5 : 42 (31. 10. 1959) 6.

470. Рат на пое зи ја и њени ауто ри [: pisa no Bra il leovom azbu kom]. // 
Наш весник (Кума но во). ISSN 03516164. 4 (1959) 22–28.

471. Сте ван Раич ко вић, Песма тиши не, Бео град, 1959 [: приказ] // Сту
дент. ISSN 00392693. (28. 10. 1959) 24.

472. Sukob logi ke i isti ne [: povo dom Sar tro ve dra me Iza zatvo re nih vra ta] // 
Polja. ISSN 00323578. 40 (април –мај 1959) 17.

473. У сла ву кера ми ке [: приказ] // Сту дент. ISSN 00392693. (21. 10. 1959) 
23.

474. Flu id ni pro stor pesme: povo dom Roko va poe zi je Mio dra ga Pavlo vi ća // 
Види ци. ISSN 05068797. 42–43 (мар т–а прил 1959) [13].

1960
475. Днев ник o Црњан ском : ecej // Види ци. ISSN 05068797. 49–50 (јану

ар –фе бру ар 1960) [1–2].

476. Импре си ја по Монеу : есеј // Види ци. ISSN 05068797. 51–52 (мар т–
а прил 1960) [11].
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1961
477. Andri ćev most [: povo dom dode le Nobe lo ve nagra de] // Види ци. ISSN 

0506 8797. 62–63 (окто бар –но вем бар 1961) 1.

478. Iz Sve ske koja putu je // Види ци. ISSN 05068797. 60–61 (april –maj 
1961).

479. Sve ska koja putu je [: Pismo u Cri kve ni cu une to ovde kao Uvod na beleš
ka ; 2. Pate tič ni odlo mak iz jed ne zablu de ; 3. Pro ve ra va nje otpo ra u 
jed noj koli bi na Kalu đer skim bara ma : (pismo) ; 4. Vari ja ci ja besmi sla ; 
5. Šta je neo p hod no da pišem ; 6. Knji ga od koje se ne raz dva jam ; 7. 
Gra ni ca ; 8. Dve beleš ke sa Sv. Ste fa na] // Delo. ISSN 00117935. 7 : 10 
(1961) 1223–1233.

1962
480. Јастуч ни ца Вели ми ра Хљеб ни ко ва [: одломак] // Види ци. ISSN 

0506 8797. 66 (1962).

481. Odgo vor nost i tra di ci ja [: raz go vor 15.12.1961. u redak ci ji Vidi ka] // 
Vidi ci. ISSN 05068797. 64–65 (janu ar –fe bru ar 1962) 1, 3–6.

482. Pita nja [: I–II I] [: odlom ci iz pove sti o Andri ji Kovilj cu] // Polja. ISSN 
00323578. 8 : 62–63 (15. 12. 1962) 10–11.

483. Piši kao što sanjaš [: odlom ci iz Snev ni ka : 26. okto bar 1961 ; 11. novem
bar ; 21. novem bar ; 24. novem bar ; 31. decem bar 1961., posled nji san u 
ovoj godi ni ; 12. avgust 1962 // Види ци. ISSN 05068797. 69 (1962) 3.

484. Сре ћан сам увек кад имам про бле ма [: интервју] / раз го ва рао 
Милој ко П. Ђоко вић // Вести. ISSN 03505014. 18 : 772 (17. 5. 1962) 6.

485. Три хро но ло шка есе ја о пое зи ји // Види ци. ISSN 05068797. 67–68 
(1962).

1963
486. Kome zvo no zvo ni [: o knji zi Budil nik Vla de Bula to vi ća Viba] // Gle diš

ta. ISSN 00171166. 9–10 (1963) 104–107.

487. Magla [: 4, 5] [: iz pove sti o Andri ji Kovilj cu] // Polja. ISSN 00323578. 
71 (31. 12. 1963) 6–7.

1964
488. Без пра ве оце не [: о Милу ти ну Уско ковићу] // Поли ти ка. ISSN 0350 

4395. 61 : 18285 (30. 7. 1964) 17.

489. Mavro Vetra no vić // Polja. ISSN 00323578. 5 (1964).
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1965
490. Uvre đe no slo vo O // Male novi ne. ISSN 04608550. 441 (4. 1. 1965).

1966
491. Пое зи ја Ђуре Јак ши ћа [: поговор] // Песме / Ђура Јак шић ; избор и 

пого вор Љ. Симо вић. Бео град : Мла до поко ле ње, 1966. Стр. 56–63.

1967
492. Кљу че ви Све тог Вла ха : позо ри шна сце на // Књи жев ност. ISSN 

0023 2408. 44 : 2 (1967) 126–144.

493. Ovo go diš nje Struš ke veče ri poe zi je // Knji žev ne novi ne. ISSN 0023
2416. Nova seri ja. 309 (2. 9. 1967) 9.

494. Сло бо да та e соста вен дел на кре а тив ни от чин [: изла га ње на Стру
шким вече ри ма поезије] // Совре ме ност. ISSN 00385972. 7–8 (1967) 
626–627.

1968
495. Бори во је Марин ко вић, Срп ска гра ђан ска пое зи ја, Бео град, 1966 [: 

приказ] // Књи жев ност. ISSN 00232408. 46 : 5 (1968) 473–474.

496. Вла де та Кошу тић, Цвет ник срп ских сеља ка песни ка, Бео град, 1966 
[: приказ] // Књи жев ност. ISSN 00232408. 46 : 4 (1968) 376–377.

497. Густав Крклец, Лист на вје тру, Загреб, 1967 [: приказ] // Књи жев
ност. ISSN 00232408. 46 : 2 (1968) 187–188.

498. Петар Гудељ, Пас, пса, псу, Бео град, 1967 [: приказ] // Књи жев ност. 
ISSN 00232408. 46 : 3 (1968) 282–283.

499. Петар Пајић, Песме, Бео град, 1967 [: приказ] // Књи жев ност. 
ISSN00232408. 46 : 3 (1968) 283.

500. Ратом се човек уки да као људ ско биће [: раз го вор о настан ку збир
ке Шлемови] / забе ле жио Мило рад Р. Бле чић // НИН. ISSN 0027
6685. 919 (18. 8. 1968) 12.

501. Сте ван Раич ко вић, Вар ке, Нови Сад, 1967 [: приказ] // Књи жев
ност. ISSN 00232408. 46 : 5 (1968) 475–476.

502. Tri zapi sa na mar gi na ma Јame [: povo dom 23godiš nji ce smr ti Iva na 
Gora na Kovačića] // Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 
326 (27. 4. 1968) 9.
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1969
503. Дани јел Дра го је вић, Неври је ме и дру го, Загреб, 1968 // Књи жев

ност. ISSN 00232408. 48 : 1 (1969) 98–100.

504. Песни ков пут [: о песми Љубе зни Тана си је Бран ка В. Радичевића] // 
Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 352 (26. 4. 1969) 9.

505. Чети ри неза па же не песме из про шлог века [: о песма ма : Љубов / 
Васи ли је Субо тић ; Мушиц ко му / Миха и ло Вит ко вић ; Бојак пред 
Бео гра дом / Ђ. В. ; Пеци, Лаза ру и Бог да ну / Г. Бакаловић] // Књи
жев ност. ISSN 00232408. 48 : 5 (1969) 508–511.

1970
506. Pismo jeda na e sto ri ce pesni ka ,,Poli ti ci“ // Delo. ISSN 00117935.16 : 3 

(1970) 383–384.

1971
507. Гра ђе ви на од зву ка и јези ка [: о песми San ta Maria del la Salu te Лазе 

Kocтића] // Књи жев ност. ISSN 00232408. 52 : 2 (1971) 137–139.

508. О savre me noj srp skoj poe zi ji [: anke ta: Obli ci i moguć no sti izra za] // 
Savre me nik. ISSN 0036519X. 33 : 5 (1971) 420–457.

1972
509. Бит ка на гра ни ци неста ја ња [: о пое зи ји Мио дра га Павловића] // 

Књи жев ност. ISSN 00232408. 54 : 2 (1972) 94–124.
Има и у: Вели ка Ски ти ја и дру ге песме / Мио драг Павло вић. Бео град : 
Срп ска књи жев на задру га, 1972. Стр. VII –VI II.

510. Ино ва ци је су могу ће на осно ву оно га што је већ учи ње но [: анке та : 
Тра ди ци ја и иновација] // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 418 
(1. 7. 1972) 4.

1973
511. Беле шке о Лази Кости ћу [: 1] // Књи жев ност. ISSN00232408. 56 : 3 

(1973) 240–257.

512. Беле шке о Лази Кости ћу [: 2] // Књи жев ност. ISSN 00232408. 56 : 4 
(1973) 390–406.

513. Песник на рас кр сни ци [: поговор] // Пред о се ћа ње будућ но сти / 
Бра ни слав Петро вић. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1973.

514. Пут до зре ло сти није један [: интервју] // Поли ти ка. ISSN 03504395. 
21360 (24. 3. 1973) 22.
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515. Реч при ли ком при ма ња Зма је ве награ де // Лето пис Мати це срп ске. 
ISSN 00255939. 411 : 4 (1973) 440–441.

1974
516. Кри ти ча ри су нам добри само кад лепо пишу о нашим књи га ма  

[: анке та : Кри ти ка и ства ра о ци / Видан Арсенијевић] // Бор ба. 
ISSN 03507440. 355 (28. 12. 1974) 9.

517. Сва ка исти на има сво је вре ме [: интервју] / раз го ва рао Радо ван 
Попо вић // НИН. ISSN 00276685. 24 : 1232 (18. 8. 1974) 30–31.

518. Hasa na gi ni ca [: dra ma] // Sce na. ISSN 00365734. 10 : 2 : 6 (1974) 93–
127.

1975
519. Где нема ни наде почи ње рад пое зи је [: интервју] // Гра дац. 

ISSN0351379. 2 (1975) 10–13.

520. „Смет ње на веза ма“ Ива на В. Лали ћа [: поговор] // Смет ње на веза
ма / Иван В. Лалић. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1975. Стр. 
107–117. (Савре ме ник)

1976
521. Dram ski pisci govo re [: anke ta] // Sce na. ISSN 00365734. 1 : 2 (1976) 

42–47.

522. Епске пое ме Мати је Бећ ко ви ћа [: поговор] // Међа Вука Мани то га 
/ Мати ја Бећ ко вић. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1976. Стр. 
255–269. (Савре ме ник ; н. с. 15)

523. Čudo u „Šar ga nu“ [: 1] // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 43 : 2 (1976) 
129–168.

524. Čudo u „Šar ga nu“ [: 2] // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 43 : 3 (1976) 
225–302.

525. Čudo u „Šar ga nu“ [: 3] // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 43 : 4 (1976) 
361–396.

1977
526. Чудо у „Шар га ну“ // Анто ло ги ја савре ме не дра ме / Сло бо дан Селе

нић. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1977. Стр. 498–645. (70. 
коло / СКЗ ; 469)

1978
527. [Bran ko V. Radičević] [: kri ti ka] // Iza bra na dela Bran ka V. Radi če vi ća / 

ured nik Vojin Ančić. Beo grad : Vuk Kara džić, 1978. Str. 424.
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1979
528. [Ђура Јак шић] // Лир ске песме / Ђура Јак шић. Бео град : Сло во 

љуб ве, 1979. (Exli bris ; l. коло ; 8)
Аутор ски наслов: Пое зи ја Ђуре Јак ши ћа

529. Епске пое ме Мати је Бећ ко ви ћа [: поговор] // Међа Вука Мани то га / 
Мати ја Бећ ко вић. 2. изд. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1979. 
Стр. 255–269. (Поно вље но изда ње)

1980
530. Беле шке о пое зи ји Мом чи ла Наста си је ви ћа [: 1] // Књи жев на реч. 

ISSN 03504115.152 (10.10.1980) 12.

531. Беле шке о пое зи ји Мом чи ла Наста си је ви ћа [: 2] // Књи жев на реч. 
ISSN 03504115.153 (25.10.1980) 15.

532. Poe zi ja Đor đa Mar ko vi ća Kode ra // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 51 : 
3–4 (1980) 144–157.
Аутор ски наслов: Спе во ви Ђор ђа Мар ко ви ћа Коде ра.

1981
533. Песме Фили па Вишњи ћа // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 71 : 5–6 

(1981) 962–977.

534. Пишем не оче ку ју ћи ни од кога ништа [: интервју] / раз го вор водио 
Бра ти слав Мила но вић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416.23 : 623 
(2. 4. 1981).

1982
535. Zma je va poe zi ja // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 56 : 7 (1982) 31–48.

Исто и у: Иза бра не песме / Јован Јова но вић Змај. Бео град : Срп ска књи
жев на задру га, 1982. Стр. VII–X XXVI II. (75. коло / СКЗ ; 497)

536. О poe zi ji Voji sla va Ili ća // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 55 : 3 (1982) 
207–216.
Аутор ски наслов: О реа ли стич ким песма ма Воји сла ва Или ћа.

537. Први ути сци нај ду же тра ју... [: интер вју пово дом награ де „Бран ко 
Миљковић“] // Вести. ISSN 03505014. 1804 (29. 1. 1982) 6.

1983
538. Злат не коп че [: Мио драг Павло вић, Анто ло ги ја лир ске народ не 

пое зи је, Бео град, 1982] // Поли ти ка. ISSN 03504395. 24897 (29. 1. 
1983) 17.
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539. Crna pre di va Desi mi ra Bla go je vi ća // Knji žev na reč. ISSN 03504115. 
11 :205 (1983).

1985
540. О јед ној гра ни срп ског сим бо ли зма // Срп ски сим бо ли зам : типо

ло шка про у ча ва ња. Бео град : САНУ, 1985. Стр. 321–326. (Науч ни 
ску по ви / САНУ ; 22. Оде ље ње јези ка и књи жев но сти ; 4)

541. Putu ju će pozo riš te Šopa lo vić // Sce na. ISSN 00365734. 2: 4 (1985) 
258–280.

1986
542. Eks plo ziv na kuti ja šibi ca [: inter vju] / raz go va ra la Vesna Kesić // Stu dio 

(Zagreb). (13. 7.1986).

543. Забо ра вље ни драм ски писци [: темат ски блок : Јесмо ли исто 
позориште ] // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 713–714 (1–15. 7. 
1986) 15.

544. Завет на песма Мило ша Црњан ског // Књи жев ност. ISSN 0036
519Х. 80 : 10 (1986) 1606–1610.

545. Koji је to mile ni jum napo lju [: inter vju] / raz go va rao Dušan Cicva rić // 
Stu dent. ISSN 00392693. (26. 11. 1986).

546. Неза мен љи ва уло га Позор ја [: интервју] / раз го вор водио Вла до 
Мићу но вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 83 : 26102 (6. 6. 1986).

547. Сло во о позо ри шту [: изго во ре но на про мо ци ји моно гра фи је 
Народ но позо ри ште Тито во Ужи це 1945–1985] // Међај. ISSN 0351
5451. 11–12 (1986) 155–157.

548. У пое зи ји може да има оно ли ко поли ти ке коли ко у поли ти ци има 
тра ге ди је // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 277 (25. 4. 1986) 15.

549. ,,U dže la ti ma se nikad ne osku de va“ // Delo. ISSN 00117935. 32 : 1–2 
(1986) 1–2.

1987
550. Две Вуко ве мисли [: изго во ре но на Малом Вуко вом сабо ру, Мокра 

Гора, 23. маја 1987] // Међај. ISSN 03516451. 15–16 (1987) [9]–11.

551. Ђаци или ђаво ло ви шегр ти [: предговор] // Мокра Гора : антро по
ге о ло шка и етно ло шка истра жи ва ња / Мили ја Н. Бешлић. Тито во 
Ужи це : Народ ни музеј, 1987. Стр. 11–14.

552. Косов ски јези ци [: увод но изла га ње на про тест ној вече ри „О Косо
ву – за Косо во“, 20. маја 1987, у Фран цу ској 7] // Књи жев не нови не. 
ISSN 00232416. (1. 6. 1987).
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553. Наша једи на домо ви на [: интервју] / пита ња поста вља ли Сло бо
дан Зуба но вић и Михај ло Пан тић // Књи жев не нови не. ISSN 0023
2416. 740 (15. 10. 1987) 1, 9.

554. О bala di „Smrt voj vo de Pri je zde“ // Књи жев не нови не. ISSN 0023
2416.728 (15. 3. 1987) 1.

555. О срп ској пое зи ји данас [: анке та Пое зи ја данас] // Књи жев ност. 
ISSN 0036519Х. 85 : 7–8 (1987) 1212–1219.

556. Поно во о пое зи ји Мио дра га Павло ви ћа // Гра ди на. ISSN 04362616. 
22 : 5–6 (1987) 5–30.

557. Похва ла зана ту : над песмом „Зида ње Мана си је“ // Књи жев на реч. 
[Додатак]: „Пое ти ка срп ске књи жев но сти“. ISSN 03504115. 16 : 294 
(10. 2. 1987) 4–5.

1988
558. Груп ни пор трет са Чмин том : Мати ја Бећ ко вић, Кажа, Бео град, 

1988 [: приказ] // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 319 (10. 4. 1988) 6.

559. Зма је ва поли тич ка пое зи ја [: про чи та но на ску пу у САНУ о 
150годи шњи ци Зма је вог рођења] // Књи жев на реч. ISSN 0350
4115. 316 (25. 2. 1988) 1, 6.

560. Кутак као космос [: о пое зи ји Мом чи ла Тешића] // Међај. ISSN 
03516451. 17–18 (1988) 33–36.

561. Мирис ружа и забо ра ва [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла 
Јеле на Про тић // Баг да ла. ISSN 00053880. 352–353 (1988) 1–2.

562. Похва ла зана ту : над песмом Зида ње Мана си је // Пое ти ка изу ча ва
ња књи жев ног насле ђа. Бео град : Инсти тут за књи жев ност и умет
ност : Науч на књи га, 1988. Стр. 111–115. (Пое ти ка срп ске књи жев
но сти, Сери ја D ; 1

563. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић // Савре ме на дра ма / при ре дио 
Вла ди мир Ста мен ко вић. Бео град : Нолит, 1988. Књ. 1. Стр. 415–
487. (Библи о те ка Срп ска књи жев ност. Дра ма ; 20)

564. Ста бил но и при род но : пред лог писа ца Срби је за осно ва ње Музе ја 
књи жев но сти // Заду жби на. ISSN 03532739. 4 (1988) 4.

565. Тра ге ди ја која тра је [: интер вју пово дом дра ме „Бој на Косо ву“] / 
раз го ва рао Мило Гли го ри је вић // НИН. ISSN 00276685. 1970 (2. 10. 
1988) 34–46.

566. Три песме о рође њу [: о песма ма Десан ке Мак си мо вић Час пре 
мене, Неза пи са на и Неко ће тек бити ja] // Поли ти ка. ISSN 0350
4395. 26797 (14. 5. 1988) 17.
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567. Чудо у „Шар га ну“ // Савре ме на дра ма / при ре дио Вла ди мир Ста
мен ко вић. Бео град : Нолит, 1988. Књ. 1. Стр. 343–414. (Библи о те ка 
Срп ска књи жев ност. Дра ма ; 20)

1989
568. Бој на Косо ву : беле шке за раз го во ре са глум ци ма // Књи жев ност. 

ISSN 00232408. 88 : 1–2 (1989) 2–5.

569. Ведри на изнад Косо ва [: о песма ма Косов ског циклуса] // НИН. 
ISSN 03504115. Спе ци јал ни дода так. 2008 (25. 6. 1989) XIII.

570. Dove е Ser bia // L’uma na avven tu ra (Mila no) (1989).

571. Доси теј на коњу Беле ро фон то вом [: о књи зи Живот и при кљу че
ни ја Доси те ја Обрадовића] // Књи жев ност. ISSN 00232408. 88 : 3 
(1989) 311–323.
Исто и у: Живот и при кљу че ни ја / Доси теј Обра до вић. Бео град : Нолит, 
1989. Стр. 207–223. (Срп ска књи жев ност. Мемо а ри, днев ни ци, ауто би о
гра фи је ; 2)

572. Нацрт о Косов ском боју // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 785 
(1. 11. 1989) 11.

573. Не саго ре ти у при вре ме ним побе да ма [: интервју] / Љ. Симо вић ; 
раз го вор води ла Рада Сара тлић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 27369 
(4. 11. 1989) 17.

574. Писмо Вла ди ми ру Стан ко ви ћу уред ни ку часо пи са „Школ ски час“ 
// Школ ски час. ISSN 03521338. 3 (1989).

575. При бе ле шке на мар ги на ма иде о ло шке пое зи је // Нови ја срп ска 
књи жев ност и кри ти ка иде о ло ги је. Бео град : САНУ, 1989. Стр. 103–
105. (Науч ни ску по ви / САНУ ; 46. Оде ље ње јези ка и књи жев но сти 
; 10)

576. Про шлост није ни мртва, ни непро мен љи ва [: интервју] / Љ. Симо
вић ; раз го вор води ла Олга Кур јакПави ће вић // Интер вју. ISSN 
03520307. (4. 8. 1989).

577. Све те трав чи це Мило ва на Даној ли ћа // Књи жев ност. ISSN 0023
2408. 88 : 11–12 (1989) 1732–1746.

578. Суд би на у чаши жучи [: интер вју пово дом дра ме Бој на Косову] 
/ Љ. Симо вић ; раз го вор води ла Весна Рога но вић // Бор ба. ISSN 
03507440. (23. 5. 1989).

579. Тра го ви песни ка [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го вор води ла Бран
ка Чуљић // Ново сти 8. ISSN 03526801 (23. 2. 1989).



Библиографија радова академика Љубомира Симовића                  | 117

580. Ou est mon pays : la ver ti ca le qui ava it ele ve la con sci en ce du peu ple, 
tro u vant son symbo le dans le cho ix de Koso vo, se tro u ve aujo urd ’hui 
con dam ne et reje te // L’aven tu re huma i ne (Mila no). (hiver 1989) 5–7.

581. „Хтео бих у огром ност, кући“ [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го
ва рао Милан Жива но вић // Днев ник (Нови Сад). ISSN 03507556. 
15292 (28. 5. 1989).

1990
582. Бој на Косо ву [: одломци] // Косов ски бој у срп ској књи жев но сти 

/ [приредио Воји слав Ђурић]. Бео град : СКЗ, 1990. Стр. 568–576. 
(Косов ска спо ме ни ца 13891989)

583. Дани ло Киш : 1935–1989 [: некролог] // Годи шњак САНУ за 1989. 
ISSN 03500336. 96 (1990) 551–554.

584. Епске пое ме Мати је Бећ ко ви ћа // Међа Вука Мани то га / Мати ја 
Бећ ко вић. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1990. Стр. 248–266. 
(Сабра не песме / Мати ја Бећ ко вић ; 3)

585. Маши на за бло ки ра ње Срби је [: интервју] / Љ. Симо вић // Поли ти
ка екс прес. ISSN 00323381. (15. 5. 1990).

586. Ни оти ћи, ни оста ти [: одго вор на анке ту Да ли ће се Југо сла ви ја 
распасти] // НИН. ISSN 00276685. (28. 9. 1990).

587. О ства ра њу и мења њу топо ни ма // Поли ти ка. ISSN 03504395. 27428 
(17. 2. 1990) 21.

588. Песнич ке и дру ге исти не [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла 
М. Лучић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 27575 (14. 7. 1990) 18.

589. Повра так забо ра вље не исто ри је [: предговор] // Ужи це са ста рих 
раз глед ни ца / Сте ван Игњић. Тито во Ужи це : Кул тур нопро свет на 
зајед ни ца, 1990.

590. Пое зи ја се бра ни сама [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао Петру 
Крду // Днев ник. ISSN 03507556. 15710 (25. 7. 1990) 7.

591. Раз го вор на Ниша ви [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го вор водио 
Саша Хаџи Тан чић // Гра ди на. ISSN 04362616. 4 (1990) 27–39.

592. „Рат ни дру го ви“ Ста ни сла ва Вина ве ра // Књи жев но дело Ста ни
сла ва Вина ве ра / уре дио Гој ко Тешић. Бео град : Инсти тут за књи
жев ност и умет ност ; Пожа ре вац : Бра ни че во, 1990. Стр. 229–234. 
(Посеб на изда ња / Инсти тут за књи жев ност и умет ност ; 11)

593. Уби ја ње Ужи ца [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао Или ја Миса
и ло вић // Вести. ISSN 03505014. (9. 11. 1990).
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1991
594. Беле шке о Лази Кости ћу // Песме / Лаза Костић. Нови Сад : Мати

ца срп ска, 1991. Књ. 1. Стр. 63–87.

595. Гле да ју ћи реке избе гли ца // Поли ти ка. ISSN 03504395. (16. 11. 1991)

596. Кров на Лов ће ну [: одго вор на анк ету] // Побје да. ISSN 03504379. 
(30. 1.1991).

597. Народ ној скуп шти ни Репу бли ке Срби је [: пово дом држав них сим
бо ла : грба и химне] / Љ. Симо вић... [и др.] // Књи жев не нови не. 
ISSN 00232416. 828 (15. 10. 1991) 2.

598. О јур ња ви у раз ли чи тим прав ци ма која нас води у судар // Поли
ти ка екс прес. ISSN 00323381. (3. 1. 1991).

599. Оку пи ра ни Бео град [: бесе да про чи та на 13. маја 1991. на про тест
ној вече ри у Фран цу ској 7] // Поли ти ка. ISSN 03504395. 27816 (16. 
3. 1991) 15.

600. Песни ци о Лази Кости ћу [: пово дом сто пе де се то го ди шњи це песни
ко вог рођења] / Љ. Симо вић... [и др.] ; иза брао Павле Жива нов. [2. 
допу ње но изд.]. Нови Сад : Кул тур но про свет на зајед ни ца Вој во
ди не, 1991.
Избор из тек ста Беле шке о Лази Кости ћу.

601. Поја ва новог све та [: пово дом демон стра ци ја 9. 3. 1991, у Београду] 
// Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 816 (15. 3. 1991) 1.

602. Пут до Лазе Кости ћа // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 829 (1. 
11. 1991) 1.

603. Пут у стран пу ти цу [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао Мио драг 
Мило је вић // Погле ди (Нови Сад). ISSN 03527964. (11. 1. 1991).

604. Путо ва ње са крсто ви ма или Рас кр шће са липом и ора хом [: есеј о 
ваја ру Небој ши Митрићу] // Освит (Леско вац). ISSN 03540952. 1 
(1991) 10–14.

605. Сли ке и кошни це [: изло жба сли ка и црте жа Све то за ра Саму ро
ви ћа : Рани пери од, 1959–1979, у Модер ној гале ри ји у Ваљеву] // 
Поли ти ка. ISSN 03504395. 27774 (2. 2. 1991) 16.

1992
606. Једи на одбра на Срби је [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Рада 

Сара тлић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 28215 (26. 4. 1992) 20.

607. Лав у мишо лов ци [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Весна 
Рога но вић // Бор ба. ISSN 03507440. (6–7. јуни 1992).
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608. Мука са про ме на ма [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао Сло бо
дан Костић // Бор ба. ISSN 03507440. (25. 11. 1992).

609. Наша једи на домо ви на [: интервју] / Љ. Симо вић // Десет песа ма – 
десет раз го во ра / [приредили и раз го вор водили] Сло бо дан Зуба
но вић, Михај ло Пан тић. Нови Сад : Мати ца срп ска, 1992. Стр. 131–
[146]. (Библи о те ка Доку мент)

610. Пое зи ја сања језик као биће [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао 
Алек сан дар Јова но вић // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 406 (10. 
12. 1992) 1, 12.

611. Позо ри ште у рату : реч на отва ра њу 37. Сте ри ји ног позор ја, 26. маја 
1992. // Сце на. ISSN 00365734. 2 : 4–5 (1992) 3.

612. Поро дич ни језик : реч при ли ком доде ле награ де „Иси до ра Секу
лић“ Миро сла ву Мак си мо ви ћу 27. маја 1992 // Књи жев не нови не. 
ISSN 00232416. 843 (тј. 842) (1. 6. 1992) 4.

613. Рато ва ње на реч [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Сла ви ца 
Лазић // Срп ска реч. ISSN 03542963. (17. 2. 1992).

614. Свет под поклоп цем [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го вор водио 
Вла ди мир Ста мен ко вић // НИН. ISSN 00276685. 2190 (18. 12. 1992) 
38–40.

615. Сло во о Лаза ру [: беседа] // Поли ти ка. ISSN 03504395. 28284 (4. 7. 
1992) 12.

1993
616. Дра ма Јова на Дучи ћа [: бесе да пово дом пола века од смр ти песни

ка, на КНУ 6. 4. 1993] [: одломак] // Поли ти ка. ISSN 03504395. 28556 
(10. 4. 1993) 17.

617. Гол го та Срби је [: говор на Вели кој скуп шти ни Демо крат ске стран
ке у цен тру „Сава“ 28. 2. 1993] // НИН. ISSN 00276685. 2201 (5. 3. 
1993) 29–30.

618. Запад није с нама : доку мен та срп ског Пенцен тра о миров ним и 
анти ми ров ним акци ја ма и актив но сти ма у одбра ни људ ских пра
ва и гра ђан ских сло бо да // НИН. ISSN 00276685. 2228 (10. 9. 1993) 
39–40.

619. О песни ца ма и вили ца ма [: про чи та но на про тест ној вече ри у 
Фран цу ској 7, 13. 6. 1993] // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 867–
868 (1. 7 – 15. 7. 1993) 3.
Исто и у: НИН ISSN 00276685. 2216 (18. 6. 1993) 38.
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620. Одла зак у Бран ко ви ну [: у спо мен Десан ки Максимовић] // Књи
жев ност. ISSN 00232408. 94 : 5–6 (1993) 608–609.

621. Реше ње за све – репре си ја // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 857 
(1. 2. 1993) 2.

622. Три даске пре ко два буре та [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао 
Феликс Пашић // Лудус. ISSN 03543137. (5. 2. 1993).

623. У „Башти сље зо ве боје“ // Поли ти ка. ISSN 03504395. 28770 (13. 11. 
1993).

624. Цео један век [: о Десан ки Максимовић] // Поли ти ка. ISSN 0350
4395. 28500 (13. 2. 1993) 17.

1994
625. Десан ка Мак си мо вић : 1898–1993 [: некролог] / Миро слав Пан тић, 

Љ. Симо вић // Годи шњак САНУ за 1993. ISSN 03510336. 100 (1994) 
471–476.

626. Добро до шла катар за [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Мил
ка Лучић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 28954 (28. 5. 1994) 15.

627. О ужич ким име ни ма и надим ци ма или О томе како Ужи ча ни 
схва та ју однос изме ђу речи и ства ри, о ужич ким пла жа ма [: одло
мак из рома на Ужи це са вранама] // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 
450–451 (10 – 25. 12. 1994) 9.

628. О ужич ким пија ца ма [: одло мак из рома на Ужи це са вранама] // 
Бор ба. ISSN 03507440. (25. 10. 1994) 13.

629. Одла зак у сли ку : запис о Божи да ру Кова че ви ћу // Поли ти ка. ISSN 
03504395. 28901 (2. 4. 1994) 16.

630. Пред спу ште ном заве сом // Милош Жутић / при ре ди ли Сло бо
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Аутор ски наслов: Песник није песник зато што не може да буде краљ.

708. Slon pod tepi hom [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz go va ra le Sve tla na Lukić i 
Sve tla na Vuko vić // Vre me. ISSN 03538028. (11. 4. 1998)
Раз го вор из еми си је „Усред сре ђи ва ње сре дом“ у циклу су „Ћута ње о Косо
ву“, Радио Б92, 1. април 1998.
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709. Тешко и на јави а камо ли у сно ви ма [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз
го ва ра ла Деја на Вуко вић // Глас јав но сти. ISSN 14507218. (23. 10. 
1998) 12.

710. Тра гом рачан ских калу ђе ра // Мило сав Тешић, песник [: зборник] 
/ уред ник Алек сан дар Јова но вић. Кра ље во : Пове ља, 1998. (Библи
о те ка Пре о бра же ње ; књ. 2)

711. U lju sku od jaje ta, ume sto u Nojev kov čeg [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz
go va ra la Mili ca Purić // Demo kra ti ja. ISSN 03536629. (31. 3. 1998)
Аутор ски наслов: Љуска од јаје та као Нојев ков чег.

712. У чијој тор би [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао Дра ган Богу
то вић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (16. 3. 1998)

713. Уби ти два пут [: предговор] // Ака дем ски сли кар Миха и ло Мило
ва но вић : живот и дело : 1879–1941 / Ђор ђе Пил че вић. Ужи це : Арт, 
1998. Стр. 8–9.

714. Чита ју ћи Иси до ру данас [: бесе да изго во ре на при ли ком при ма ња 
награ де „Иси до ри ја на“ за књи гу „Ужи це са вра на ма“ 23. 3. 1997] // 
Иси до ри ја на. ISSN 03548767. 4 (1998) 37–41.
Аутор ски наслов: Упа лив ши лам пу над јед ном рас пра вом Иси до ре Секу лић.

1999
715. Ажда ја која се хра ни руко пи сом // Бра ни слав Петро вић, песник 

: збор ник [радова са књи жев нокри ти чар ског ску па о пое зи
ји Бра ни сла ва Петровића] / уред ни ци Дра ган Хамо вић, Ради во је 
Микић. Кра ље во : НБ „Радо слав Веснић“, 1999. Стр. 11–18. (Библи
о те ка Пре о бра же ње ; књ. 3)

716. Апел Вла ди Репу бли ке Срби је и рек то ру Бео град ског уни вер зи те
та пово дом доно ше ња Зако на о уни вер зи те ту (21. 7. 1998) / пот пи
сни ци : 18 чла но ва Оде ље ња за језик и књи жев ност // Годи шњак 
Срп ске ака де ми је за нау ку и умет ност за 1998. ISSN 03510336. 
(1999) 202–203.
Буду ћи да није сти гао одго вор од над ле жних вла сти, Оде ље ње је у цели ни 
изда ло ново зајед нич ко саоп ште ње 17. новем бра 1998 : стр. 203.

717. Veru jem u katar zič nu moć poe zi je [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz go vao 
Zoran Pano vić // Danas. ISSN 1450538X. (6–7. 3.1999)
Аутор ски наслов: И сан је ствар ност и смрт је живот.

718. Два пита ња на Тргу Репу бли ке [: пору ка коју је про чи тао Петар 
Краљ 26.9.1999 на шестој про те сној вече ри Саве за за промене] // 
Про ме не : бил тен гра ђан ског про те ста (Штам па ри ја ABC Gra fi ka). 
(8. 10. 1999)
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719. Дух отпо ра [: чла нак у окви ру темат ског бло ка : Срп ски писци о 
агре си ји НАТО на Југославију] // Књи жев ност. ISSN 00232408. 53 : 
5 (1999) 630.
Исто и у: Књи жев не нови не. ISSN 00232416. Рат но изда ње (1) / уред ник 
Пре драг Р. Дра гић Кијук ... [и др. ]. 1 (5. 4.1999).

720. Због песа ма у Сибир [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Деја на 
Вуко вић // Глас јав но сти. ISSN 14507218. (13–14. 2. 1999)
Аутор ски наслов: Ста нов ни ци гор њих и доњих гра до ва.

721. И Иса ко вић за сме ну Мило ше ви ћа [: изја ва пово дом листе 45 срп
ских ака де ми ка, пот пи сни ка зах те ва да пред сед ник СРЈ под не се 
оставку] / Љ. Симо вић ; забе ле жио М. Тео до ро вић // Глас јав но сти. 
ISSN 14507218. (4. 10. 1999)

722. Izja va povo dom osu de novi na ra „Dnev nog tele gra fa“ Slav ka Ćuru vi je, 
Srđa na Jan ko vi ća i Zora na Luko vi ća na zatvor ske kazne // Evro plja nin 
(Pod go ri ca). ISSN 14506149. 1 : 20 (18 – 31. 3. 1999)

723. Кuda ide Srbi ja [: govor na sku pu koji su Gru pa 17 i Pakt za sta bil nost 
Srbi je odr ža li 9. 9. 1999 u Veliкoj dvo ra ni Doma sin di ka ta u Beo gra du] 
// Vre me. ISSN 03538028. 10 : 454 (18. 9. 1999) 18.

724. Lam pi o ni i meša li ca za beton [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz go va ra la 
Nata ša Jan ko vić // Blic. ISSN 03549283. (25. 4. 1999)
Аутор ски наслов: Два лам пи о на пред кине ским ресто ра ном у Јевреј ској 
ули ци : стр. 138–140.

725. Milo še vi će va ostav ka spre ča va nove nesre će [: izja va povo dom liste pot
pi sni ka iz SANU] / Lj. Simo vić ; zabe le žio Z. Pano vić // Danas. ISSN 
1450538X. (5. 10. 1999) 12 [: 1] fot.

726. Мир гро бо ва и сру ше них гра до ва [: срп ски писци о агре си ји 
НАТО на Југо сла ви ју, про чи та но 5. 4. 1999 на три би ни „Фран цу ска 
7“] // Књи жев не нови не. ISSN 0023 – 2416. Рат но изда ње (3) / уред
ник. Пре драг Р. Дра гић Кијук ... [и др. ]. (18. 4. 1999)

727. Mora mo spre či ti gra đan ski rat // Nedelj ni tele graf (Beo grad). ISSN 
03548899. (30. 6. 1999)

728. Неу га сло брат ство Рача на [: бесе да изго во ре на при ли ком при ма ња 
„Рачан ске пове ље“ у мана сти ру Рача на Дри ни, 9. 10. 1999] // Поли
ти ка. ISSN 03504395. 96 : 30885 (16. 10. 1999) 23.
Аутор ски наслов: Чам ци пуни књи га.

729. Паме ти нам тре ба [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао Душан 
Стан ко вић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (13. 2. 1999)
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730. Pesni ku stal no gori pod noga ma [: iz ruko pi sa „Četi ri veče ri s Lju bo
mi rom Simo vi ćem“ koji će biti obja vljen u Par te no nu] / Lj. Simo vić ; 
raz go va rao Miloš Jev tić // Knji ge : spe ci jal no izda nje (Beo grad : Pai de ia 
d.o.o.). ISSN 14507765. 1 : 3 (1999) 20 [: 1] fot.

731. Писмо глум ци ма о мосто ви ма [: напи са но за коме мо ра ци ју сру
ше ним ново сад ским мосто ви ма, која је на сце ни Срп ског народ
ног позо ри шта у Новом Саду, одр жа на 7. 4. 1999] // Поли ти ка. ISSN 
03504395. (17. 4. 1999)
Исто и у: Мосто ви Новог Сада : мосто ви Новог Сада у про шло сти и сада
шњо сти / уред ник Зоран Колун џи ја. Нови Сад : Про ме теј, 1999. Стр. 91 – 
93; LUDUS : pozo riš ni list (Beo grad). ISSN 03543137. 8 : 4 (april 1999) 5.

732. [Питање није „ко је“ него „шта је алтер на ти ва“] [: рас пра ва „Сада
шње при ли ке и поло жај срп ског наро да“] // Скуп шти на Срп ске 
ака де ми је нау ка и умет но сти : 24. јуни 1999. годи не / Сте ван Коич
ки, ур. Бео град : Срп ска акде ми ја нау ка и умет но сти, 1999. Стр. 
35–37. (Изда ња Пред сед ни штва / САНУ. Годи шње скуп шти не ; 1).
У рас пра ви је уче ство ва ло 17 чла но ва САНУ и овде су обја вље ни пот пу
ни, ауто ри зо ва ни тек сто ви свих изла га ча.

733. Побе ђи ва ти тре ба и сутра [: интервју] / Љ. Симо вић // Мачван ске 
нови не (Бога тић : Кул тур нообра зов ни цен тар). 3 : 53 (20. 5. 1999)

734. Пору ка ака де ми ка Љубо ми ра Симо ви ћа // Позо ри ште (Нови Сад). 
ISSN 0352907X. 67 : 1–4 (сеп тем бар – децем бар 1999) 33.

735. После ди це ће бити неса мер љи ве [: изјава] / Љ. Симо вић // Глас јав
но сти. ISSN 14507218. (30. 3. 1999)

736. После ди це ће бити неса мер љи ве [: изјава] / Љ. Симо вић // НИН. 
ISSN 0027 – 6685. 2518 (1. 4. 1999)

737. Рат на земљи, куле у вазду ху [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва
ра ла Зори ца Кор дић // ТВ ново сти (Бео град). ISSN 03507467 (5. 5. 
1999)

738. Све се поки да ло [: изјава] // Поли ти ка. ISSN 03504395. (13. 5. 1999)

739. Срби на кра ју миле ни ју ма [: скра ће на вер зи ја интервјуа] / Љ. 
Симо вић ; раз го ва рао Мило Гли го ри је вић // НИН. ISSN 0027 – 
6685. 2505 (31. 12. 1999) 46–49.
Аутор ски наслов: Срби на кра ју миле ни ју ма или Ватер по ли сти на кошар
ка шком првен ству (инте грал ни текст).

740. Ста ње у срп ској пое зи ји кра јем XX века [: одго во ри на анк ету] // 
Иси до ри ја на. ISSN 03548767. 6–7 (1999) 56–57, 97–98, 128, 161–163, 
211.
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741. Судар све то ва у Срби ји [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла 
Олга Нико лић // Глас јав но сти. ISSN 14507218. (12. 12. 1999)
Аутор ски наслов: Сре зо ви репу бли ке

742. Тело глу ме [: поговор] // Тело глу ме / Гој ко Шан тић. Бео град : Дра
га нић, 1999. Стр. 61 – 62.

743. Тра гич не заблу де забо ра ва [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла 
Анђел ка Цви јић // Поли ти ка. ISSN 03504395. (3. 4. 1999)
Аутор ски наслов : Дрве ни чанак и пор цу лан из Севра.

744. Уби ти два пут [: Миха и ло Мило ва но вић (1879–1941), Бран ко Попо
вић (1892–1944)] // Међај (Ужи це). ISSN 03515451. 43 (1999) 35–36.

745. Учи тељ Дунав [: бесе да изго во ре на при ли ком при ма ња Вели ке 
базја шке пове ље, у мана сти ру Базјаш у Руму ни ји, 18. авгу ста 1999] 
// Књи жев не нови не. ISSN 0023 – 2416. 52 : 100010011002 (1, 15. 11 
и 1. 12. 1999) 14.

2000
746. Запис о Попи [: бесе да про чи та на при ли ком при ма ња награ де 

„Вас ко Попа“, у Вршцу 1. 7. 2000] // Књи жев не нови не. ISSN 0023
2416. 53 : 1017–1018 (1. и 15. 9. 2000) 7.
Аутор ски наслов: Ћута ње дру гог.

747. Magi čar malih čuda : esej pro či tan na otva ra nju izlo žbe crte ža i paste la 
Mar ka Čele bo no vi ća, u gale ri ji „Haos“, 20.11.2000 // Danas. ISSN 1450
538X . (2–3. 12. 2000)
Аутор ски наслов: Око које види јабу ку коју гле да.

748. Мар ко Челе бо но вић // Мар ко Челе бо но вић [: каталог] / уред ник 
Бор ка Божо вић. Бео град : Гале ри ја Хаос, 2007.
Упо ред ни текст на енгле ском јези ку. – Изло жбу је отво рио ака де мик Љ. 
Симо вић.

749. Песме, дра ме, огле ди, живот мој // Лесков ча нин (Бео град). ISSN 
03549739. Н.с. 5 : 12 (2000) 5.

750. Писа ти живу пое зи ју [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао Ненад 
Мило ше вић // Репор тер (Бања Лука). (19. 7. 2000)

751. Пје сник слу ша све јези ке [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао 
Жив ко Мале ше вић // Репу бли ка (Бања Лука). (30. 3. 2000)
Аутор ски наслов: Песник слу ша све јези ке.

752. Пре те нам, биће мо ућут ка ни [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва
ра ла Оли ве ра Ђур ђе вић // Глас јав но сти. ISSN 14507218. (1. 7. 2000) 
[1] фот.



Библиографија радова академика Љубомира Симовића                  | 131

Аутор ски наслов: Лонац, каши ка и кључ.

753. Riba koja se hva ta na istog crva [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz go va ra
la Tatja na Nje žić ; foto S. Mari čić // Blic. ISSN 03549283. 1074 (28. 1. 
2000) 1,11 [: 3] fot.
Na naslov noj stra ni: Lju bo mir Simo vić za „Blic“ : Nadam se da ćemo izbe ći 
novi rat.

754. Циљ позо ри шта је да буде позо ри ште [: интервју] / Љ. Симо вић ; 
раз го ва рао Зоран Мишић // Неза ви сна све тлост (Кра гу је вац). ISSN 
03547868. (17. 2. 2000)

755. Чам ци пуни књи га [: бесе да изго во ре на при ли ком при ма ња 
„Рачан ске пове ље“ у мана сти ру Рачи, Баји на Башта, 9. 10. 1999] // 
Рачан ски збор ник. ISSN 03549356. 5 (2000)
Љубо мир Симо вић је при мио награ ду „Рачан ска пове ља“ (Фон да ци ја 
Рачан ска башти на) за 1998. годи ну на мани фе ста ци ји „Дани Раче украј 
Дри не“ у Баји ној Башти.

2001
756. Бесе да при ли ком доде ле награ де „Коза ра“ // Сло ве са (Бања Лука). 

ISSN 14512947. 1 : 2 (2001)
Љубо мир Симо вић је при мио награ ду „Коза ра“ (Мати ца срп ска РС, Орга
ни за ци о ни одбор Књи жев них сусре та на Коза ри) у При је до ру 30. сеп тем
бра 2000. – Аутор ски наслов: Луди и мрач ни ветро ви.

757. Narod se može leči ti jedi no isti nom [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz go va
ra la Tatja na Nje žić // Blic. ISSN 03549283. (30. 10. 2001)
Аутор ски наслов: Лаже и пара ла же.

758. Nepod noš lji va lako ća defor mi sa nog živo ta [: inter vju] / Lj. Simo vić ; 
raz go va ra la Tatja na Nje žić // Blic. ISSN 03549283. (2. 3. 2001)
Аутор ски наслов: Вожња са коч ни цом.

759. Ни јед на власт не слу ша народ [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го
ва ра ла Иван ка Коса нић // Народ не нови не (Ниш). ISSN 03507572. 
(23. 10. 2001)

760. Nije se još dogo di lo to [: интервју] / Lj. Simo vić ; raz go va ra la Lidi ja 
Lakić // Glas Crno go ra ca (Pod go ri ca) (26. 9. 2001)
Аутор ски наслов: Срби ја и Црна Гора.

761. Ника ко да дође шести окто бар [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва
ра ла Весна Вукај ло вић // Екс прес (бео град ско изд.) ISSN 14510758. 
(31. 12. 2001 – 1. и 2. 1. 2002)
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762. О Лази Кости ћу [: одло мак есе ја „Беле шке о Лази Кости ћу“ из 1972] 
// Свет ска ружа / Лаза Костић ; при ре дио Дра ган Лаки ће вић. Бео
град : Срп ска књи жев на задру га, 2001. Стр. 105–114. (Мала библи о
те ка / СКЗ)

763. Повра так стре ља них сли ка ра [: изло жба Миха и ла Мило ва но ви ћа 
у Народ ном музе ју у Београду] // Поли ти ка. ISSN 03504395. Дода
так: Кул ту ра, умет ност, нау ка. 44 : 35 (8. 12. 2001) II
Прет ход но обја вље но под насло вом Уби ти два пут.

764. Подр шка и охра бре ње [: изја ва о пре во ду и пре ми је ри „Путу ју ћег 
позо ри шта Шопа ло вић“ у Јужној Кореји] // НИН. ISSN 00276685. 
2646 (13. 9. 2001) 6 [: 1] фот.
Рубри ка: Људи.

765. С каме ном о вра ту [: бесе да изго во ре на при ли ком при ма ња награ
де „Одзи ви Фили пу Вишњи ћу“, Мари ће ви ћа јару га, 15. фебру ар 
2001] // Поли ти ка. ISSN 03504395. 98 : 31366 (24. 2. 2001) III.
Има и у: Обе ћа на земља (2007) : стр. 41–43; Срп ски поли тич ки говор 
модер ног доба / Дејан А. Милић. Бео град : Слу жбе ни Гла сник, 2011. Стр. 
716–718.

766. Сло во о позо ри шту // Алма нах. ISSN 14506165. (2001) 104–107.

767. Strel v petem deja nju [: inter vju] / Lj. Simo vić ; bese dil Niko la Mir kov // 
Delo (Lju blja na) ISSN 03507521. (9. 5. 2001).
Pre vod naslo va: Pucanj u petom činu.

768. У вртло гу само об ма на [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Рада 
Сара тлић ; сни мио Миша Муста пић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 
Ускр шњи дода так (14, 15 и 16. 4. 2001) III [: 1] фот.
Аутор ски наслов: Оку пи ра ни после побе де.

769. У јед ној песми сва тра ди ци ја [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао 
Дра ган Богу то вић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (20. 3. 2001).
Аутор ски наслов: При ча ње у три сме не.

770. У све ту пеј са жа и пред ме та : скулп ту ра Олге Јеврић [: сло во на 
отва ра њу изло жбе у Гале ри ји САНУ 25. 4. 2001] / Љ. Симо вић // 
Поли ти ка. ISSN 03504395. 98 : 31431 (5. 5. 2001) II–I II
Аутор ски наслов: Скулп ту ра у све ту пред ме та и пеј са жа.

771. Šibi ce u dže pu [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz go va ra la Sonja Ćirić // Vre
me. ISSN 03538028. (8. 3. 2001)
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2002
772. Бори слав Радо вић је сло жен песник // Пое зи ја Бори сла ва Радо ви

ћа : збор ник радо ва (Десан ки ни мај ски раз го во ри, Бео град, Ваље
во, 2000) / при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. Бео град : Заду жби на 
Десан ка Мак си мо вић, 2002. (Десан ки ни мај ски раз го во ри ; књ. 15)

773. Dve godi ne čeka mo da osva ne 6. okto bar [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz
go va ra la Tatja na Nje žić // Blic. ISSN 03549283. (27. 11. 2002)

774. Илу зи ја одав но немам [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Јеле
на Коса но вић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (20. 1. 2002)

775. Јован Хри стић (1933 – 2002) // НИН. ISSN 0027 – 6685. 2687 (27. 6. 
2002)
Исто и у: Tea tron. ISSN 03517500. 119–120 (2002) 207–209.

776. Повра так стре ља них сли ка ра [: Мило ва но вић, Миха и ло (1879–
1941), Попо вић, Бран ко (1892–1944) – изложбе] // Међај (Ужи це). 
ISSN 03515451. 32 : 52 (2002) 14–17.
Прет ход но бја вље но под насло вом Уби ти два пут.

777. Прах [: „Дупло дно“ : одло мак из тек ста „Ажда ја се хра ни руко пи
сом“, 1993, 1996] // Књи жев ни лист. ISSN 14512122. 1 : 4 (1. 11. 2002) 5.
Темат ски блок: О Бра ни сла ву Петро ви ћу (1957–2002) пишу Бог дан А. 
Попо вић, Љубо мир Симо вић, Бори слав Радо са вље вић.

778. Pred impe ra ti vom refor mi [: disku si ja na Ste ri ji nom pozor ju u Novom 
Sadu] / disku tan ti Lj. Simo vić… [i dr.] // Sce na. ISSN 00365734. 38 : 1 
(2002) 61–86.

779. С Бра ном одла зи и део нас : на вест о смр ти Бра не Петро ви ћа // 
Глас јав но сти. ISSN 14507218. (28. 9. 2002)

780. Сами смо кри ви за сво ју суд би ну [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз
го ва ра ла Јасми на Ана // Екс прес (бео град ска изд.). ISSN 14510758. 
(15–16. 6. 2002)

781. Седам витра жа Мла де на Срби но ви ћа : 1 – 2 / Љ. Симо вић // Поли
ти ка. ISSN 03504395. (2. и 3. 11. 2002)
Насло ви наста ва ка: (1) Посве ће ни про стор (2. 11. 2002) ; (2) Коли ко ста
кло воли боје (3. 11. 2002). Обја вље но и под насло вом: Све тост про фа ног.

782. Stal no zave ja ni lanj skim sne go vi ma [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz go va
ra la Tatja na Nje žič // Blic. ISSN 03549283. (20. 2. 2002)

783. Тра ге ди је као коме ди је [: Душан Кова че вић, „Дра ме“]. – [Sum mary] 
: Tra ge di es as Come di es // Глас (Бео град : САНУ). ISSN 03517365. 
394 : 19 (2002) 55–62.
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Има и у: Дра ме / Душан Кова че вић. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 
2002. Стр. VII –XIX ( Коло 94 / СКЗ ; књ. 625); Сабир ни цен тар : збор ник / 
аутор дра ме Душан Кова че вић ; при ре ђи ва чи Жељ ко Хубач, Божи дар 
Ђуро вић. Бео град : Народ но позо ри ште, 2002. Стр. 32–34.

2003
784. Апел и зулум [: апел пово дом про те ри ва ња Срба са Косо ва упу

ћен Скуп шти ни СФРЈ и Скуп шти ни СР Срби је 21. јану а ра 1986] / 
пот пи сни ци Љ. Симо вић... [и др.] // Књи жев не нови не. ISSN 0023 
– 2416. 55 : 1074–1077 (15. 1–15. 3. 2003) 6–9.

785. Boj na Koso vu [: dra ma] // Tea tron. ISSN 03517500.121 –122 (febru ar 
2003) 149–184.

786. Вође без визи је [: одго вор на пита ње „Шта ће бити с нама?“ сада 
када се обе ле жа ва тро го ди шњи ца петог окт о бра] // Вечер ње ново
сти. ISSN 03504999. (16. 10. 2003)
Аутор ски наслов: „Шта ће бити с нама?“

787. [Градилиш те] : напо ме не // Гра ди ли ште : иза бра не и нове песме / 
Бра ни слав Петро вић ; Љ. Симо вић, ур. Бео град : Заду жби на 
„Десан ка Мак си мо вић“ : Народ на библи о те ка Срби је : Срп ска 
књи жев на задру га, 2003. Стр. 181–184.
(Награ да „Десан ка Мак си мо вић“ ; књ. 7)

788. Danas knji ge pišu i oni koji ne ume ju da čita ju [: inter vju] / Lj. Simo vić ; 
raz go va rao Milan Mitić // Sve dok. ISSN 14508133. (18. 2. 2003)

789. Živo ogle da lo ili Narod za sto kraj ca ra [: o „Rodo ljup ci ma“ Jova na Ste
ri je Popovića] // Tea tron (Beo grad). ISSN 03517500. 123 (jun 2003) 11–
16.

790. Из прве руке [: Пре драг Пала ве стра, „Некро по ље“] // Књи жев ни 
мага зин. ISSN 14510421. 3 : 24 (2003) 34–37.
Аутор ски наслов: Пала ве стри не књи жев не теме.

791. Изме ђу јаве и сна [: поговор] // Там на ва [: поезија] / Миљ ко Митро
вић. Бео град : Про све та , 2003 Стр. 119. (Савре ме на пое зи ја 2003)

792. Језик дели суд би ну сво га наро да [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го
ва рао Миле та Аћи мо вић Ивков // Глас југа (При шти на). ISSN 1451
4206. (јану ар 2003)

793. Лали ће во фило зоф ско путо ва ње у Холан ди ју. – [Sum mary]: Lalic’s 
Phi lo sop hi cal Jour neys to Hol land. – [У]: Спо ме ни ца Ива на В. Лали
ћа / уред ник Пре драг Пала ве стра. Бео град : САНУ, 2003. Стр. [85] 
– 89. (Науч ни ску по ви / САНУ ; књ. 100. Оде ље ње јези ка и књи
жев но сти ; књ. 15)
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794. Леген да у очи ма обич них људи [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва
ра ла Мила Мило са вље вић // Наша ћири ли ца. ISSN 14516721. 1 : 4 
(6. 12. 2003)

795. Ми и Мек си ко : о нашем теа тру // Поли ти ка. ISSN 03504395. (12. 4. 
2003)
Аутор ски наслов: Изгу бив ши воз на путу за Истам бул Еми лио Кар ба
љи до се непла ни ра но задр жа ва у Бео гра ду : про чи та но 3. апри ла 2003. у 
гале ри ји „Цеп тер“, на про мо ци ји часо пи са Tra moya. Про мо ци ја одр жа на 
пове дом све ске 73 (окто бар/децем бар 2002), у којој су обја вље ни пре во
ди: El tea tro iti ne ran te Sho pa lo vich / Liu bo mir Simo vich ; El doc tor zapa te ro / 
Dus han Kovac he vich ; Histo ria de fami liaBel gra do, Bilja na Srblja no vich ; El 
tea tro yugo sla vo en la encru ci ja da del mile nio / Alek san dar Milo sa vlje vic ; El 
tea tro yugo sla vo de hoy / Jovan Ciri lov ; Tres tea tros yugo sla vos / Zori ca Jevre
mo vic.

796. Na vest o ubi stvu Zora na Đin đi ća [: izja va] // Blic. ISSN 03549283. (13. 
3. 2003)

797. Na kra ju sva ke bit ke uvek je više pobed ni ka nego što je u njoj bilo bora
ca : inter vju / Lj. Simo vić ; raz go va ra la Sanja Doma zet // Danas. ISSN 
1450538X (1. – 2. 2. 2003)

798. Незна ње и неспо соб ност [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао 
М. Мила но вић // Ужич ка неде ља (Ужи це). ISSN 18204546. (25. 10. 
2003)

799. Нови „Бој на Косо ву“ [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао Ново 
Томић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (6–7. 1. 2003)

800. О ужич ким микро то по ни ми ма, о пре тва ра њу Жит не пија це у 
Трг пар ти за на, и о про бле му садр жа ја град ског сре ди шта // Вести. 
ISSN 03505014. (11. 10. 2003)
Има и у: Ужич ка неде ља (Ужи це). ISSN 18204546. (11. 10. 2003)

801. Опет то [: интер вју о ужич ким микро то по ни ми ма ] / Љ. Симо вић ; 
раз го ва рао Милан Мила но вић // Ужич ка неде ља (Ужи це). ISSN 
18204546. (25. 10. 2003)

802. „Pute vi ma Mek si ka“ u Beo gra du [: deo govo ra odr ža nog na pro mo ci
ji knji ge i pozo riš nog časo pi sa Tra moya] / Lj. Simo vić ; zabe le žio J. S. 
Jova no vić // Danas. ISSN 1450538X (8. 4. 2003)
Аутор ски наслов: Изгу бив ши воз на путу за Истам бул Еми лио Кар ба љи
до се непла ни ра но задр жа ва у Бео гра ду.

803. Сам, пред сво јим папи ром // Поли ти ка. ISSN 03504395. 100 : 32303 
(11. 10. 2003) VI
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804. Tre ba lo bi da se leči mo od ina ta [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz go va ra la 
Tatja na Nje žić //Blic. ISSN 03549283. (26. 10. 2003)

805. Uvod u čita nje novog „Boja na Koso vu“ // Tea tron. ISSN 03517500.121 
–122 (febru ar 2003) 185–189.

806. Чита ње сли ка : међу моза и ци ма и витра жи ма Мла де на Срби но
ви ћа у Све ча ној дво ра ни кру ше вач ке општи не // Лето пис Мати це 
срп ске. ISSN 00255939. 179 : 471 : 6 (јун 2003) 861–867.

2004
807. Апел Срп ског књи жев ног дру штва Народ ној скуп шти ни и вла ди 

Репу бли ке Срби је : башти на у пла ме ну (Бео град, 7. април 2004) / 
Љ. Симо вић... [и др.] // Књи жев ни мага зин. ISSN 14510421. 4 : 24 
(2004) 2–3.

808. Батин пор трет Жике Стој ко ви ћа // Бата и при ја те љи [: моно гра
фи ја сли ка ра Мило ра да Бате Михаиловића] / уред ни ци Ката ри
на Гајин, Алек сан дра Ђор ђе вић. Бео град : Карић фон да ци ја, 2004. 
Стр. 180.

809. Бра ни слав Петро вић : напо ме не // Жеже ва си он / Бра ни слав 
Петро вић ; [Љ. Симо вић, прир.]. Бео град : НИН, 2004. Стр. 95–104. 
(Библи о те ка Дело)

810. „Гра ди ли ште Бра не Петро ви ћа“ : о пост хум но обја вље ном избо ру 
песа ма Бра не Петро ви ћа у библи о те ци добит ни ка награ де „Десан
ка Мак си мо вић“ // НИН. ISSN 00276685. 2777 (18. 3. 2004) 48.

811. Дво стру ки повра так : Бран ко Попо вић [: 1882 – 1944] // НИН. ISSN 
0027 – 6685. 2779 (1. 4. 2004) 38–39.
Текст је про чи тан на про мо ци ји књи ге „Ликов не кри ти ке, огле ди и сту
ди је“ Бран ка Попо ви ћа, коју је при ре дио Вла ди мир Розић у изда њу ужич
ке Град ске гале ри је. Про мо ци ја је одр жа на у Све ча ној сали Скуп шти не 
општи не Ужи це 23. мар та 2004. Исте вече ри је отво ре на изло жба сли ка 
Бран ка Попо ви ћа у постав ци Љуби це Миљ ко вић, а изло жбу је отво рио 
ака де мик Љуби мир Симо вић.

812. Зави де само непи сме ни [: изја ва пово дом про да је књи га на 
киосцима] / Љ. Симо вић ; забе ле жи ла Дра га на Мато вић // Вечер ње 
ново сти. ISSN 03504999. Дода так : Кул ту ра. (23. 6. 2004) IV–V [: 1] 
фот.

813. Знак на Цркви ни [: бесе да изго во ре на при ли ком при ма ња награ де 
„Јован Дучић“, Тре би ње, 16. 10. 2004] // Поли ти ка. ISSN 03504395. 
Дода так: Кул ту ра, умет ност, нау ка. 48 : 43 (23. 10. 2004) I
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814. Кра љев ски живот и пасја смрт сер да ра Јова на Мићи ћа [: одло мак из 
дела „Ужи це са вра на ма“] / Љ. Симо вић ; при ре дио Мио драг Мак
си мо вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. (15. 8. 2004)[непагинирано]
Рубри ка: Из наше про шло сти.

815. Нај бо ље годи не нашег живо та // Књи жев ност и радио [: зборник] / 
Ђор ђе Мала вра зић. Бео град : Радио Бео град, 2004. Стр. 174–182.
Обја вље но пово дом 80 годи на Радио Бео гра да.

816. Неве сте Сун ца и Месе ца : интер вју / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла 
Деја на Вуко вић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (19. 5. 2004)

817. Песнич ка „дра ма тур ги ја“ : књи жев ни дога ђај [: про мо ци ја књи ге 
песа ма „Жеже ва си он“ из зао став шти не Бра ни сла ва Петро ви ћа у 
гале ри ји „Арт гет“] // НИН. ISSN 00276685. 2805 (29. 9. 2004) 48–49.
У цели ни обја вље но у књи зи: Жеже ва си он, под насло вом Бра ни слав 
Петро вић : напо ме не.

818. Повра так у Бран ко ви ну (11. 2. 1993) // Заду жби на „Десан ка Мак си
мо вић“ : 1993–2003 / уред ни ци Сло бо дан Мар ко вић, Милош Јев
тић, Радо ван Попо вић // Бео град : Заду жби на „Десан ка Мак си мо
вић“ : Народ на библи о те ка Срби је, 2004. Стр. 11–12.

819. Пое зи ја Бра ни сла ва Петро ви ћа // Пое зи ја Бра ни сла ва Петро ви ћа : 
збор ник радо ва (Десан ки ни мај ски раз го во ри, Бео град, Ваље во, 
Бран ко ви на, 2001) / при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. Бео град : 
Заду жби на Десан ке Мак си мо вић, 2004. (Десан ки ни мај ски раз го
во ри ; књ. 13)

820. Пору ка из дале ка : интер вју / Љ. Симо вић ; раз го ва рао Дра ган 
Хамо вић // Књи жевн мага зин. ISSN 1451 – 0421. 4 : 31–32 (јану ар –
фе бру ар 2004) 12–15 [: 1] фот.

821. Реч на доде ли награ де „Десан ка Мак си мо вић“ 1994. годи не (Бран
ко ви на, 16. маја 2004) // Заду жби на „Десан ка Мак си мо вић“ : 1993 – 
2003 / уред ни ци Сло бо дан Ж. Мар ко вић, Милош Јев тић, Радо ван 
Попо вић // Бео град : Заду жби на „Десан ка Мак си мо вић“ : Народ на 
библи о те ка Срби је, 2004. Стр. 26–28.
Љубо мир Симо вић је био први лау ре ат награ де „Десан ка Мак си мо вић“ 
1994. годи не. Бесе да је обја вље на под насло вом „Сло во у Бран ко ви ни“ у 
књи зи „Уче ње у мра ку“, Бео град, СКЗ, 1995.

822. Сим бол тра ја ња и вели чи не : сло во пово дом доде ле награ де Фон
да за афир ма ци ју ства ра ла штва „Мића Попо вић“ реди те љу Јаго шу 
Мар ко ви ћу // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (20. 6. 2004)
Аутор ски наслов: Мића Попо вић и Јагош Мар ко вић.
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823. Sko va na „Kovač ni ca“ [: izja va o novom izda nju „Kovač ni ce na Čako vi
ni“ data na pro mo ci ji u gale ri ji Arget 12. 10. 2004] // Kurir. ISSN 1451
5458. (13. 10. 2004)15.

824. Сло во о Јефи ми ји // Јефи ми ја. ISSN 0354 – 2629. 14 (2004) 12–15.

825. Srbi jo, ski ni šmin ku [: inter vju] / Lj. Simo vić // Kurir. ISSN 14515458. 
(13. 4. 2004).

826. Tač ka u zoni sumra ka [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz go va ra la Tatja na 
Nje žić // Blic. ISSN 03549283. (6. 5. 2004)

827. Хилан дар у пла ме ну // НИН. ISSN 00276685. 2776 (11. 3. 2004) 46 – 
47 [: 1] фот.

828. Чисто, бело, Ота ше ви ће во дело [: ретро спек тив на изло жба Душа
на Ота ше ви ћа у Музе ју савре ме не умет но сти, Бео град, 2003] // 
Лето пис Мати це срп ске (Нови Сад). ISSN 00255939. 180 : 474 : 3 
(сеп тем бар 2004) 308–319.

2005
829. Ака де ми ци XXI века : увод на реч //Ака де ми ци XXI века : сли ка ри 

и ваја ри САНУ и ЦАНУ / уред ник Мом чи ло Тодо ро вић. Бео град : 
гале ри ја „Ради о ни ца душе“, 2005. Стр. 6–9.
У „Еуро цен тру“ је у децем бру 2005. орга ни зо ва на изло жба дела сли ка ра и 
ваја ра засту пље них у овој моно гра фи ји.

830. Бесе да изго во ре на на отва ра њу Сај ма књи га // Књи жев не нови не. 
ISSN 00232416 (1. 12. 2005)
Има и у: Поли ти ка. ISSN 03504395. (26.10.2005) 1, 17; Глас јав но сти. ISSN 
14507218. (26. 10. 2005); Водич (Бео град ски сајам). 1 (26. 10. 2005).

831. Бри га за књи гу и језик [: одло мак сло ва изго во ре ног на отва ра њу 
50. међу на род ног сај ма књига] / Љ. Симо вић ; забе ле жи ли М.В, Ј.Н. 
// Поли ти ка. ISSN 03504395. (26. 10. 2005) 1, 17 [: 1] фот.
Има и у: Књи жев не нови не. ISSN 00232416 (1.12. 2005); Глас јав но сти. 
ISSN 14507218. (26.10.2005); Поли ти ка. ISSN 03504395. (26. 10. 2005); Во
дич (Бео град ски сајам). 1 (26. 10. 2005).

832. Вели ка ради о ни ца [: изја ва пово дом отва ра ња изло жбе сли ка Мла
де на Срби но ви ћа у Гале ри ји САНУ] // Поли ти ка. ISSN 03504395. 
(29. 11. 2005) 17.

833. Вера у књи гу : песник Љ. Симо вић отво рио 50. Међу на род ни бео
град ски сајам књи га [: одло мак сло ва изго во ре ног н отва ра њу ] / 
Љ. Симо вић ; забе ле жио Т. Ч. // Глас јав но сти. ISSN 14507218. (26. 
10. 2005)
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Има и у: Поли ти ка. ISSN 03504395. (26.10.2005) 1, 17; Књи жев не нови не. 
ISSN 00232416 (1.12. 2005); Водич (Бео град ски сајам). 1 (26. 10. 2005).

834. Вул кан Мира Тра и ло вић // Траг (Врбас). ISSN 14519437. 1 : 1 (март 
2005) 119–124.
Бесе да на све ча но сти 22. јану а ра 2014. годи не, на којој је Вели ка сцне на 
Ате љеа 212 доби ла име Мире Тра и ло вић

835. Гете, ко су ови Нем ци [: одлом ци из днев ни ка „Гуске у магли“] // 
НИН. ISSN 0027 – 6685. 2830 (24. 3. 2005) 84–87.

836. Гуске у магли (1 – 12 ) [: одлом ци из дневника] // Вечер ње ново сти. 
ISSN 03504999. (25. 3–5. 4. 2005)
Рубри ка: Фељ тон. – Насло ви наста ва ка: (1) Рат на опа сност (25. 3. 2005) ; 
(2) Лица без стра ха (26. 3. 2005) ; (3) Обо ре ни соко (27. 3. 2005) ; (4) Пое
тич не кам па ње (28 .3. 2005) ; (5) Сру ше ни мосто ви (29. 3. 2005) ; (6) Сви 
Срби у јед ном (30. 3. 2005) ; (7) Људи нај ма ње важни (31. 3. 2005) ; (8) 
Зов крви (1. 4. 2005) ; (9) „Мало“ ште не (2. 4. 2005) ; (10) Позив на линч 
(3. 4. 2005) ; (11) Логи ка и буни ке (4. 4. 2005) ; (12) Олу ја као прав да (5. 
4. 2005)

837. Зла то у оку : из речи на отва ра њу изло жбе сли ка Мла де на Срби но
ви ћа у Гале ри ји САНУ // Поли ти ка. ISSN 03504395. Дода так : Кул
ту ра, умет ност, нау ка. 49 : 34 (3. 12. 2005) 9.
Ретро спек тив на изло жба „Мла ден Срби но вић, сли ке 1985–2005“ је одр
жа на у Гале ри ји САНУ од 29. новем бра до 31. децем бра 2005. Изло жбу је 
отво рио ака де мик Симо вић. Овај текст је одло мак из есе ја „Срби но вић“ 
обја вље ног у про прат ној моно гра фи ји (Гале ри ја / САНУ, књ. 108).

838. Masken bal u magli [: inter vju povo dom knji ge „Guske u magli“] / Lj. 
Simo vić ; raz go va ra la Tatja na Nje žić // Blic. ISSN 03549283. (29. 3. 2005)

839. Нај бо љи лек је исти на [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Вио
ле та Вуче тић // Пра во сла вље. ISSN 05550114. 918 (15. 6. 2005)

840. Од отва ра ња руд ни ка никла корист би била мала и при вре ме на, а 
ште та огром на и веч на // Вести. ISSN 03505014. (12. 3. 2005)
Редак циј ски наслов. – Обја вље но уз текст „Саоп ште ње Извр шног одбо
ра Пред сед ни штва Срп ске ака де ми је нау ка и умет но сти пово дом могу ћег 
кори шће ња тери то ри је Мокре Горе за рудар скогео ло шке свр хе“.

841. Павле Зорић : сећа ње // Књи жев ни мага зин. ISSN 14510421. 5 : 45 
(март 2005) 52 – 53.
Аутор ски наслов: Павле Зорић : 1934–2005.

842. Pesnik gor ke srp ske isti ne / Lj. Simo vić ; raz go va ra la Tatja na Nje žić // 
Blic. ISSN 03549283. (31. 12. 2005 –1. i 2. 1. 2006)
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843. Пре те ћи, као пре су да [: одло мак из књи ге „Гуске у магли“ : днев
ник поне де љак, 12. април 1999] // Поли ти ка. ISSN 03504395. Дода
так : Кул ту ра, умет ност, нау ка. 46 : 66 (26. 3. 2005) 2.

844. Путу ју ће позо ри ште [: изја ва пово дом отва ра ња изло жбе „Путу
ју ће позо ри ште Љубо ми ра Симо ви ћа“ у Музе ју позо ри шне умет
но сти 9. 5. 2005] / Љ. Симо вић ; забе ле жио М. В. // Поли ти ка. ISSN 
03504395. (9. 5. 2005)

845. Реч на отва ра њу 50. међу на род ног сај ма књи га у Бео гра ду // Водич 
(Бео град ски сајам). 1 (26. 10. 2005) 1, 17.
Део и под насло вом: Бесе да изго во ре на на отва ра њу Сај ма књи га. Види 
биб. бр. 830, 831, 833, 847.

846. Родо љу би ва срп ска прса [: из књи ге раз го во ра „Руко пис вре ме на“] 
/ Љ. Симо вић ; раз го ва рао Милош Јев тић // Вечер ње ново сти. ISSN 
03504999. Дода так : Сајам књи га. (24. 10. 2005) III [: 1] фот.

847. Синоћ отво рен 50. међу на род ни бео град ски сајам књи га [: део 
гово ра који је одр жао при ли ком отва ра ња сајма] // Поли ти ка. ISSN 
03504395. (26. 10. 2005)
Има и у: Књи жев не нови не. ISSN 00232416 (1.12. 2005); Глас јав но сти. 
ISSN 14507218. (26.10.2005); Водич (Бео град ски сајам). 1 (26. 10. 2005).

848. Сна га љуба ви и зна ња : интер вју / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла 
Анђел ка Цви јић // Поли ти ка. ISSN 03504395. (30. 4 – 1. и 2. 5. 2005)
Аутор ски наслов: Десет месе ци од Бео гра да до Теме ри на.

849. Срби но вић : I – III = Srbi no vić I – III // Мла ден Срби но вић / аутор 
изло жбе и постав ке Мла ден Срби но вић. Бео град : САНУ, 2005. 
Стр. 7–13, 145–148 (Гале ри ја САНУ ; књ. 108)
Садр жај: I Све тост про фа ног (2002) = I The San ctity of the Pro fa ne (2002). 
– Стр. 7–13, 145–148. II Чита ње сли ка (2003) = II The Rea ding the Ima ge 
(2003) Стр. 14–21, 148–152. III Зла то у оку (1999–2005) = III Gold in the Eye 
(1999–2005). – Стр. 22–38, 153–161.
Изло жба Мла ден Срби но вић, сли ке 1985–2005. одр жа на је у Гале ри
ји САНУ од 29. 11. 2005. до 31. 12. 2005. Изло жбу је отво рио ака де мик  
Љ. Симо вић.

850. Dži no vi još posto je (2) : Guske u magli : (intrer vju) / Lj. Simo vić ; raz go
va rao Mar ko Krstić // Danas. ISSN 1450538X. (26. 3. 2005)

2006
851. Apo ka lip sa iz super mar ke ta : izlo žba aka de mi ka Duša na Ota še vi ća u 

užič koj gale ri ji [: odlo mak slo va izgo vo re nog na otva ra nju] / Lj. Simo vić ; 
zabe le žio N. Kova če vić // Danas. ISSN 1450538X. (13. 10. 2006)
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Има и у: Вести. ISSN 03505014. (14. 10. 2006); Поли ти ка. ISSN 03504395. 
Дода так : Кул ту ра, умет ност, нау ка. 50 : 27 (14. 10. 2006) 11.

852. Бесе да на про сла ви јуби ле ја ужич ке Народ не библи о те ке [: пово
дом 150 годи на од оснивања] // Вести. ISSN 03505014. (26. 8. 2006)

853. Вер ме ро ва „Вези ља“, Тито и сла до лед [: сло во изго во ре но на отва
ра њу изло жбе сли ка Душа на Ота ше ви ћа у Град ској гале ри ји у 
Ужи цу, 10. 10. 2006] // Вести. ISSN 03505014. (14. 10. 2006)

854. Вечи ти галоп на пуже ви ма [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла 
Татја на Њежић // Ста тус. 41 (2006)

855. Volim male i snab de ve ne knji ža re [: inter vju povo dom 51. među na rod
nog beo grad skog saj ma knji ga] / Lj. Simo vić ; raz go va rao N. Kova če vić 
// Danas. ISSN 1450538X. (21. 10. 2006)

856. Дела Вла де Велич ко ви ћа [: изја ва пово дом изло жбе Вла ди ми ра 
Велич ко ви ћа у Град ској гале ри ји у Ужицу] / Љ. Симо вић ; забе ле
жио Б. П. // Поли ти ка. ISSN 03504395. (22. 8. 2006)

857. Дру га чи ји срп ски гла со ви [: изја ве ака де ми ка Љубо ми ра Симо ви
ћа и Алек сан дра Деспи ћа у окви ру члан ка „Косо во и Мето хи ја у 
све тлу дома ћег и међу на род ног пра ва“] // Гла сник Косо ва и Мето
хи је (Бео град). 7 : 221–222 (јун 2006) 8 [: 1] фот.

858. Зла то у оку [: сло во изго во ре но на отва ра њу изло жбе сли ка Мла
де на Срби но ви ћа у Гале ри ји ново сад ског Огран ка САНУ апри ла 
2006] // Ана ли Огран ка САНУ у Новом Саду. ISSN 1452 – 4112. 2 
(2006) 53–54 [: 1] илу стр.

859. Како писци пишу [:одго вор на анк ету] // Како писци пишу [: 
зборник] / уред ник Сла ви ша Лекић. Бео град : Слу жбе ни гла сник, 
2006.

860. Лага ња и над ла ги ва ња [: сло во изго во ре но на отва ра њу 51. Сте ри
ји ног позор ја у Новом Саду, 26. 5. 2006] // Поли ти ка. ISSN 0350
4395. Дода так: Кул ту ра, умет ност, нау ка. 50 : 7 (27. 5. 2006) 7.

861. Лир ски песник и иску ше ња сати ре // Сећа ња на Мио дра га Ста
ни са вље ви ћа [: 1941–2005] / Ибра хим Хаџић, ур. ; ауто ри тек сто
ва Љ. Симо вић... [и др.] Бео град : Репу бли ка : Инфор ма ти ка, 2006. 
(Сабра на дела / Мио драг Ста ни са вље вић ; књ 5)

862. Мери ти висо ком мером [: пет деце ни ја Поли ти ки ног додат ка за 
културу] // Поли ти ка. ISSN 03504395. Дода так : Кул ту ра, умет
ност, нау ка. 50 : 4 (6. 5. 2006) 2 [: 1] фот.

863. Може ли се спа си ти свет [: одло мак сло ва изго во ре ног на отва ра њу 
изло жбе Вла ди ми ра Велич ко ви ћа у Град ској гале ри ји у Ужицу] / 
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Љ. Симо вић ; забе ле жио Р. Андрић // Вечер ње ново сти. ISSN 0350
4999. (23. 8. 2006) 26 [: 1] фот.

864. Мудрост кине ских фило зо фа : реч на отва ра њу изло жбе сли ка 
Душа на Ота ше ви ћа у Град ској гале ри ји у Ужи цу, 10. 10. 2006 // 
Поли ти ка. ISSN 03504395. Дода так : Кул ту ра, умет ност, нау ка. 50 : 
27 (14. 10. 2006) 11.
Аутор ски наслов: Вер ме ро ва Вези ља, Тито и сла до лед

865. Награ да за „Буђе ња“ [: изја ва пово дом при ма ња награ де „Мића 
Попо вић“ у гале ри ји Хаос 12. јуна 2006] / Љ. Симо вић ; забе ле жио 
Д. Б. М // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (13. 6. 2006) 30 [: 1] фот.

866. О пеша ци ма и кра ље ви ма : интер вју / раз го ва рао Зоран Јере мић // 
Вести. ISSN 03505014. (28. 1. 2006).

867. О срп ској пое зи ји данас (фебру ар 1987) [: тема бро ја: „Токо ви и 
прoмене“ пово дом шест деце ни ја од обја вљи ва ња часописа] // 
Књи жев ност. ISSN 00232408. 61 : 116 : 3–4 (2006) 337–344.

868. Овај народ спа ва [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао Ново 
Томић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (17. 5. 2006) 26 [: 1] фот.

869. Ори ги на ли [: сло во изго во ре но на отва ра њу изло жбе сце но гра фи ја 
Мио дра га Табач ког „Ори ги на ли“ у Новом Саду, 2. 10. 2006] // Ана
ли Огран ка САНУ у Новом Саду. ISSN 1452 – 4112. 2 (2006) 57 – 59 
[: 1] илу стр.

870. Pesni ko vo čita nje sli ka [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz go va ra la Tatja na 
Nje žić // Blic. ISSN 03549283. (15. 11. 2006)

871. Poli ti ka se za kul tu ru inte re su je ono li ko koli ko poli tič ke kori sti može 
od nje da oče ku je [: inter vju] = Poli ti ken bryr sig on kul tu ren så länge 
nean kan ha poli tisk nytta av den / Lj. Simo vić ; raz go va rao Mar ko 
Lopu ši na // Dija spo ra : časo pis za kul tu ru = Dia spo ra : tid skrift om kul
tur (Šved ska). ISSN 14029308. 9 : 51 (2006)
Tekst na šved skom štam pan u obr nu tom sme ru.

872. Поно во о Сте ри ји : лага ња и над ла ги ва ња [: сло во изго во ре но на 
отва ра њу 51. Сте ри ји ног позор ја у Новом Саду, 26. 5. 2006] // 51. 
Сте ри ји но позор је [: каталог]. Нови Сад : Сте ри ји но позор је, 2006.
Аутор ски наслов: Сте ри ја у аеро пла ну.

873. Путе ви до сли ка // Ака де ми ци – ликов ни умет ни ци : Град ска гале
ри ја Ужи це, 22. август – 28. сеп тем бар 2006 / уред ник Душан Стар
че вић. Ужи це : Град ска гале ри ја ; Бео град : САНУ, 2006.

874. Рат ни днев ник у коме се раз ми шља о про из вод њи сире ва [: 
предговор] // Днев ник : (1915–1919) / Бори сав Мали ша Ата нац ко
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вић ; уред ник Или ја Миса и ло вић. Ужи це : Исто риј ски архив, 2006. 
Стр. 9–14.

875. Сло во при ли ком при ма ња награ де „Мића Попо вић“ у гале ри ји 
„Хаос“ 12. јуна 2006 // НИН. ISSN 0027 – 6685. 2895 (22. 6. 2006)
Аутор ски наслов: Овај народ спа ва.

876. Smeš ne tra ge di je i krva ve kome di je [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz go va
ra la Tatja na Nje žić // Blic. ISSN 03549283. (4. 4. 2006)

877. Спа ва ње је наша стра те ги ја и так ти ка [: интер вју пово дом награ де 
„Мића Попо вић“] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Рад ми ла Стан ко вић 
// НИН. ISSN 0027 – 6685. 2895 (22. 6. 2006)
Аутор ски наслов: Спа ва ње као стра те ги ја и так ти ка.

878. Срби но вић [: одлом ци из есе ја обја вље ног у књ. 108 Гале ри је 
САНУ, Бео град, 2005] // Мла ден Срби но вић, сли ке : Град ска гале
ри ја Ужи це, 14. март – 12. април 2006 / уред ник Душан Стар че вић. 
Ужи це : Град ска гале ри ја ; Бео град : САНУ, 2006.
Ака де мик Симо вић је отво рио изло жбу.

879. Уни вер зал на тужба ли ца [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла 
Сла ви ца Вуч ко вић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (27. 5. 2006)

880. Чаро вит свет [: награ да „Десан ка Мак си мо вић“ у 2006. годи ни 
доде ље на песни ку Але ку Вука ди но ви ћу за цело куп но песнич ко 
дело] [: изјава] / Љ. Симо вић ; забе ле жио Б. Ђ. // Вечер ње ново сти. 
ISSN 03504999. (5. 5. 2006)
Љубо мир Симо вић је пред сед ник жири ја за доде лу награ де Заду жби не 
„Десан ка Мак си мо вић“

881. Чисто, бело, Ота ше ви ће во дело : одло мак из књи ге „Чита ње сли
ка“ // Црте жи и објек ти Душа на Ота ше ви ћа, окто бар 2006 / уред
ник Душан Стар че вић. Ужи це : Град ска гале ри ја ; Бео град : САНУ, 
2006.
Ака де мик Симо вић је отво рио изло жбу.

882. Човек који бежи [: сло во изго во ре но на отва ра њу изло жбе сли ка 
Вла ди ми ра Велич ко ви ћа у Град ској гале ри ји у Ужицу] // Поли ти
ка. ISSN 03504395. Дода так : Кул ту ра, умет ност, нау ка. 50 : 19 (19. 
8. 2006) 7.
Ака де мик Симо вић је отво рио изло жбу. Има и у: Вести. ISSN 03505014. 
(16.8. 2006); Вла ди мир Велич ко вић, сли ке : Град ска гале ри ја Ужи це, 22. ав
густ – 28. сеп тем бар 2006 / уред ник Душан Стар че вић. Ужи це : Град ска 
гале ри ја ; Бео град : САНУ, 2006.

883. „Šta je za vas doga đaj 2006“ [: anke ta] // Blic. ISSN 03549283. (31. 12. 
2006 – 2. 1. 2007)
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2007
884. Апла уз за два биса [: изја ва пово дом тре ће бео град ске постав

ке „Путу ју ћег позо ри шта Шопа ло вић“ у режи ји Томи ја Јане жи ча 
на Вели кој сце ни „Ате љеа 212“] / Љ. Симо вић ; забе ле жио Ј. П. // 
Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (28. 10. 2007) 19.

885. Веза песме и сли ке [: есеј] / Љ. Симо вић // Бест се лер. ISSN 1452
421Х (3. 8. 2007)

886. Видик за Тошу : уме сто епи ло га / Љ. Симо вић // Тоша [: зборник] / 
уред ник Мир ко Тодо ро вић. Поже га : Књи жев но дру штво „Раз ви
гор“ ; Изда вач ка ради о ни ца Сви так ; Хер цег Нови : Алтра Тодо ро
вић ; Бео град : Алтра Софи ја, 2007. Стр. 203–222.
Посве ће но Тодо ру Ђури ћу

887. Vre me bez obe ća ne zemlje : inter vju / Lj. Simo vić ; raz go va ra la Tatja na 
Nje žić // Blic. ISSN 03543137. Sajam ski doda tak : Knji ga. (22. 10. 2007) 
10–11 [: 1] fot.
Pri log uz inter vju: „Trg od oruž ja“ (pesma iz neo bja vlje nog ruko pi sa)

888. Живот уз ком ши је лаво ве [: интер вју о ули ци Таде у ша Кошћу шка 
] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Алек сан дра Мар ко вић // Поли ти ка. 
ISSN 03504395. 104 : 33791 (3. 12. 2007) 24 [: 1] фот.
Рубри ка: Ули ца коју волим.

889. Заве шта ња : на исти ни ства ра ти мен та ли тет сво га наро да : шта 
су нам као при лог „срп ском покре ту“ оста ви ли да раз ми шља мо и 
данас ака де ми ци Јован Сте ри ја Попо вић, Јован Цви јић и Све то зар 
Радој чић / Љ. Симо вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. Дода так : Кул
ту ра, умет ност, нау ка. 51 : 33 (24. 11. 2007) 2–3.
Сло во на обе ле жа ва њу Дана Ака де ми је, 19. новем бра 2007. – Извор цита
та: Пред го вор за „Родо љуп це“ / Јован Сте ри ја Попо вић ; Беле шка о одго
вор но сти јав них рад ни ка и инте лек ту а ла ца пред соп стве ним наро дом / 
Јован Цви јић ; Пред го вор из моно гра фи је „Хилан дар“ / Све то зар Радој
чић. Има и у: Гла сник Косо ва и Мето хи је (Бео град). ISSN 14511266. 7 : 245 
– 246 (23. и 30. 11. 2007) 11–12.

890. Закло њен поглед [: изја ва пово дом нове постав ке „Путу ју ћег позо
ри шта Шопа ло вић“ на сце ни „Ате љеа 212“] / Љ. Симо вић ; забе ле
жи ла Вуки ца Стру гар // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (27. 10. 
2007) 18.

891. Иде о ло шке коми си је и данас раде [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз
го ва рао Зоран Ради са вље вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 44 : 
33654 (19. 7. 2007)1, 17 [: 2] фот.

892. Jedin stvo živo ta i umet no sti [: odlo mak slo va izgo vo re nog na otva ra
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nju izlo žbe Rado mi ra Relji ća u užič koj Grad skoj gale ri ji] / Lj. Simo vić ; 
zabe le žio N. Kova če vić // Danas. ISSN (12. 11. 2007)

893. Kako pisci pišu / Lj. Simo vić... [и др.] // Kako pisci pišu [: Bra je vo pis
mo] / ured nik Sla vi ša Lekić. Beo grad : Slu žbe ni gla snik, 2007. (Edi ci ja 
Pri ruci : svet knji ge)

894. Кина : чита ње спа ље них књи га : лето и јесен 2006 / Љ. Симо вић // 
Књи жев ност. ISSN 00232408. 62 : 118 : 3 (2007) 47–70.
Рубри ка: Путо пис.

895. Кине ска кухи ња [: одло мак из нео бја вље ног путо пи са „Кина: 
чита ње спа ље них књи га“] / Љ. Симо вић // Вечер ње ново сти. ISSN 
03504999. Дода так: Кул ту ра. (5. 9. 2007) I.

896. Кле шта и пишко те [: сло во изго во ре но на отва ра њу изло жбе 
Недељ ка Гво зде но ви ћа у Град ској гале ри ји у Ужицу] / Љ. Симо вић 
// Вести. ISSN 03505014. (7. 4. 2007)
Изло жба „Сли кар ство Недељ ка Гво зде но ви ћа од 1960. до 1985“, Град ска 
Гале ри ја Ужи це, април 2007.

897. Мафи ја пока зу је да је јача од држа ве [: интервју] / Љ. Симо вић ; 
раз го ва ра ла Биља на Дико вић // Ужич ка неде ља. ISSN 18204546. 
634 (28. 9. 2007)

898. Мио драг Бата Кне же вић [: сло во изго во ре но на отва ра њу изложбе] 
/ Љ. Симо вић // Мио драг Бата Кне же вић : ката лог / уред ник Бор ка 
Божо вић. Бео град : Гале ри ја Хаос, 2007.
Аутор ски наслов: Пешча ник без песка. Упо ред ни текст на енгле ском јези
ку / пре вод Нада Сто ја но вић. – Изло жба, посве ће на Дану Евро пе и уби
је ном пре ми је ру Зора ну Ђин ђи ћу, одр жа на је у Гале ри ји Хаос од 7. до 27. 
маја 2007.

899. Нај ве дри ји Сајам до сада [: изја ва пово дом 52. међу на род ног сај ма 
књига] / Љ. Симо вић ; забе ле жио М. Вули ће вић // Поли ти ка. ISSN 
03504395. Дода так : Кул ту ра, умет ност, нау ка. 50 (25. 10. 2007) 17 
[: 1] фот.

900. Nas je naša loše nau če na isto ri ja zaro bi la i blo ki ra la [: inter vju] / Lj. 
Simo vić ; raz go va ra la Iva na Mati je vić // Danas. ISSN 1450538X. (9–10. 
6. 2007) [1] fot.

901. Песник и „дру ги“. – [Sum mary] : A Poet and the „Others“ / Љ. Симо
вић // Глас / САНУ. Оде ље ње јези ка и књи жев но сти. ISSN 0351
7365. 408 : 23 (2007) [9]–16.
Есеј о пое зи ји Сте ва на Раич ко ви ћа (1928–2007), про чи тан на коме мо ра
ци ји пре ми ну лом песни ку, у орга ни за ци ји Оде ље ња јези ка и књи жев но
сти САНУ 20. јуна 2007.



146 |                                 Светлана СимоновићМандић

902. Pesni ci ne umi ru samo jed nom : na vest o smr ti Ste va na Raič ko vi ća / 
Lj. Simo vić ; zapi sa la T. Nje žić // Blic. ISSN 03549283.(9. 5. 2007)

903. Писмо Тихо ми ру Пет ко ви ћу, пред сед ни ку Општи не Ужи це / Љ. 
Симо вић // Вести. ISSN 03505014. (21. 4. 2007)

904. Пожа ри из мра ка [: сло во изго во ре но на отва ра њу изло жбе „Не 
пре да ти се чак ни само ме себи“ гра фич ког дизај не ра и сли ка
ра Мио дра га Бате Кне же ви ћа, у гале ри ји „Хаос“] / Љ. Симо вић // 
Поли ти ка. ISSN 03504395. Дода так : Кул ту ра, умет ност, нау ка. 51 : 
5 (12. 5. 2007) 4.
Аутор ски наслов: Пешча ник без песка. Изло жба, посве ће на Дану Евро пе 
и уби је ном пре ми је ру Зора ну Ђин ђи ћу, одр жа на је у Гале ри ји Хаос од 7. 
до 27. маја 2007.

905. Повра так забо ра вље не исто ри је [: предговор] / Љ. Симо вић // Ужи
це са ста рих раз глед ни ца / Сте ван Игњић. 4. допу ње но изд. Ужи це : 
Арт плус, 2007. Стр. 5–8.

906. „Црвен ка пе“ са баца чи ма : више од спор та [: интервју] / Љ. Симо
вић ; раз го ва рао Слав ко Тро шељ // Поли ти ка. ISSN 03504395. (6. 5. 
2007)

907. Црве но и црно [: сло во изго во ре но на отва ра њу изло жбе гра фич
ког дизај не ра и сли ка ра Бате Кне же ви ћа у гале ри ји „Хаос“] / Љ. 
Симо вић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. Дода так : Кул ту ра. 
(16. 5. 2007) 1
Аутор ски наслов: Пешча ник без песка. – Изло жба, посве ће на Дану Евро
пе и уби је ном пре ми је ру Зора ну Ђин ђи ћу, одр жа на је у Гале ри ји Хаос од 
7. до 27. маја 2007.

908. [Црно које се бели] [: одло мак есе ја из књи ге „Чита ње сли ка“, Бео
град, 2006] / Љ. Симо вић // Сли ке Радо ми ра Рељи ћа : Град ска гале
ри ја Ужи це, сеп тем бар 2007 [: каталог] / уред ник Душан Стар че
вић. Ужи це : Град ска гале ри ја ; Бео град : САНУ, 2007.
Изло жбу је отво рио ака де мик Симо вић 28. авгу ста 2007.

909. Шта чита те овог лета [: одго вор на анке ту у рубри ци „Из Вина ве
ро вог угла“] / Љ. Симо вић // Бест се лер. ISSN 1452421Х. 2 : 35 ( 6. 7. 
2007) 7.

2008
910. Ака де мик Љубо мир Симо вић о сли ци наше ствар но сти : Ужи ва мо 

у неправ ди [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Деја на Вуко вић 
// Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (11. мај 2008).
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911. Доле кла ви ри, гита ре и ман до ли не / Љ. Симо вић // Поли ти ка. 
ISSN 03504395. Дода так „Кул ту ра умет ност нау ка“ (27. сеп тем бар 
2008) 4.
Бесе да при ли ком доде ле награ де „Раде Дра и нац“. Има и у: Књи жев ни 
мага зин : месеч ник Срп ског књи жев ног дру штва. ISSN 14510421. 8 : 88/89 
(2008) 40–41.

912. Зеле на крај црве не / Љ. Симо вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 
Дода так : Кул ту ра, умет ност, нау ка. (19. април 2008) 4.
Есеј о сли кар ству Љуби це Цуце Сокић.

913. Испи сни ци / Љ. Симо вић // НИН. ISSN 00276685. (26. јун 2008) 52.
Анке та НИНа „Шта ми зна чи НИН?“ пово дом јуби лар ног 3000тог бро ја.

914. Краљ, фла ша и кен та ур : Вајар ски израз Нико ле Коке Јан ко ви ћа / 
Љ. Симо вић // Књи жев ност : месеч ни часо пис ISSN: 00232408. 63 : 
123 : 3 (2008) 42–46.

915. Кад само поми слим на шта би Срби ја личи ла / Љ. Симо вић // 
Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. Спе ци јал ни дода так (5. 9. 2007).

916. Корак даље од пла вог / Љ. Симо вић // Мар ко Челе бо но вић. Ужи це 
: Град ска гале ри ја, 2008. б. п.

917. Круг са пау ном и гавра ном : о сли ка ма Тодо ра Сте ва но ви ћа / Љ. 
Симо вић // Вести. ISSN 03505014. (29. август 2008).

918. Лого раш или гра ђа нин Калеа / Љ. Симо вић // Поли ти ка. ISSN 
03504395. Дода так : Кул ту ра, умет ност, нау ка. (23. фебру ар 2008) 3.
Есеј о инста ла ци ји „Апел за мир“ Виде Јоцић.

919. О све му сам гово рио као песник / Љ. Симо вић ; [разговор водила] 
Рад ми ла Лоти на // Днев ник. ISSN 03507556. 66 : 22192 (22. новем
бар 2008) 12.

920. Памет и писме ност / Љ. Симо вић // НИН. ISSN 00276685. (26. јун 
2008) 18–20.
Анке та НИНа „Шта Срби ја мора чини ти у XXI веку?“

921. Пре и спи ту јем све што сам напи сао [: интервју] / Љ. Симо вић ; 
раз го ва ра ла Татја на Њежић // Блиц. ISSN 03549283. (31. децем бар 
2008 – 2. јану ар 2009).

922. Реч на уру че њу награ да уче сни ци ма лите рар ног кон кур са „Идућ’ 
учи, у веко ве гле да“ / Љ. Симо вић // Идућ’ учи, у веко ве гле да : 
награ ђе ни радо ви на кон кур су за уче ни ке сред њих шко ла : 2005–
2008. / [приредила Мари ја Бишоф]. Бео град : Заду жби на „Доси теј 
Обра до вић“, 2008. Стр. 7–8.
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923. Сада све могу из почет ка [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао 
Бане Ђор ђе вић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. Дода так: Кул
ту ра (24. демем ба ар 2008).

924. Само жива пое зи ја је пое зи ја / Љ. Симо вић // Блиц. ISSN 0354
9283. Дода так Блиц књи га (9. новем бар 2008).
Аутор ски наслов: Жива пое зи ја.

925. Слат ке мрви це сли кар ске радо зна ло сти / Љ. Симо вић // Поли ти ка. 
ISSN 03504395. Дода так : Кул ту ра, умет ност, нау ка. (24. мај 2008) 
6–7.
Аутор ски наслов „Свет као пола зна тач ка“. О сли кар ству Недељ ка Гво зде
но ви ћа

2009
926. Држа ва која не изла зи из коме [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва

ра ла Мила Мило са вље вић // Глас јав но сти. ISSN 14507218. (6. јул 
2009).

927. Иде о ло шке коми си је и данас раде [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз
го ва рао Зоран Ради са вље вић // Кавез закљу чан изну тра / Зоран 
Ради са вље вић. Бео град ; Рашка, 2009. Библи о те ка Дија ло зи о 
сушти на ма ; књ. 5.

928. Круг са пау ном и гавра ном : о сли ка ма Тодо ра Сте ва но ви ћа / Љ. 
Симо вић //
Књи жев ни лист. ISSN 14512122. 79–80 (мај 2009)

929. Лењи нов мау зо леј и гроб на оба ли Дона / Љ. Симо вић // Успе ња : 
зна ње, веро ва ње, ства ра ње, вред но ва ње. ISSN 14529122. 3 : 8 (2009) 
3–5.

930. Нео лит ски ловац је пле ме ни ти ји од нас [: интервју] / Љ. Симо вић ; 
раз го ва ра ла Татја на Њежић // Блиц. ISSN 03549283. (1. окто бар 
2009).

931. Ничи ја земља или реа ли зам апсур да / Љ. Симо вић // НИН. ISSN 
00276685. (1. јану ар 2009) 52–53.
Нешто изме њен, пред ста вља и некро лог Харол ду Пин те ру у Годи шња ку 
САНУ 115 (2009) 561–563. Извор но, у пита њу је текст пред ло га за избор 
Харол да Пин те ра за ино стра ног чла на САНУ сачи њен 15. јуна 2006. годи
не и обја вљен у интер ној публи ка ци ји Пред ло зи за избор ино стра них 
чла но ва Ака де ми је.

932. Од миша до Ахи ла, Зев са и Хоме ра : „Пла не та Дунав“ завр шни део 
песнич ке три ло ги је / Љ. Симо вић // НИН. ISSN 00276685. (17. сеп
тем бар 2009) 52–53.
Аутор ски наслов: Пут до Пла не те Дунав.
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933. Пое зи ја је нешто дру го у одно су на све [: интервју] / Љ. Симо вић ; 
[разговарао] Зоран Ради са вље вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. (31. 
децем бар 2009 – 2. јану ар 2010) 20.

934. Позна ва ње тај не / Љ. Симо вић // Апо сто ли глу ме / Гој ко Шан тић. 
Бео град : Дра га нић, 2009. Стр. 7–9. (Посеб на изда ња / [Драганић]).

935. Пут кроз игле не уши [: интервју] / Љ. Симо вић ; [разговарао] 
Зоран Ради са вље вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. Дода так : Кул ту
ра, умет ност, нау ка. (25. јану ар 2009) 8.
Има и у: Кавез закљу чан изну тра / Зоран Ради са вље вић. Бео град ; Рашка, 
2009. Библи о те ка Дија ло зи о сушти на ма ; књ. 5; Тита ник у аква ри ју му.

936. Raz li ka izme đu pče le koja zuji pored poto ka i pče le koja zuji u čaši / 
Lj. Simo vić ; raz go va rao Dra gan S. V. Babić // Jugo slo ven sko dram sko 
pozo riš te – samim sobom / Dra gan S. V. Babić. Beo grad : Slu žbe ni gla
snik, 2009. Str. 56–58. (Bibli o te ka Knji žev ne nau ke, umet nost, kul tu ra. 
Kolek ci ja Sli ka i reč).

937. С ким смо оста ли? / Љ. Симо вић // НИН. ISSN 00276685. (19. 
новем бар 2009) 20–21.
Изја ва пово дом смр ти патри јар ха Павла.

938. „Тита ник“ у нашем аква ри ју му [: интервју] / Љ. Симо вић ; 
[разговарао] Дра ган Богу то вић // Вечер ње ново сти. ISSN 0350
4999. Дода так: Кул ту ра (16. сеп тем бар 2009).
Има и у: Вести. ISSN 03505014. (2. окто бар 2009). Аутор ски наслов: „Тита
ник“ у аква ри ју му

939. У почет ку беше буквар / Љ. Симо вић // Први срп ски буквар Ино ка 
Саве : Вене ци ја 1597 / при ре дио Миха и ло Бле чић. Бео град : Слу
жбе ни гла сник : Завод за уџбе ни ке, 2009. Стр. 106–109. (Библи о те
ка Lexis. Еди ци ја Сло во / [Службени гласник] ; Еди ци ја Посеб на 
изда ња / [Завод за уџбенике]).
2. изд. – Бео град : Завод за уџбе ни ке, 2010.

2010
940. Живот уз ком ши је лаво ве / Љ. Симо вић // Ули ца коју волим / 

Алек сан дра Сања Мар ко вић. Бео град : Слу жбе ни гла сник, 2010. 
Стр. 211–214. (Библи о те ка Књи жев не нау ке, умет ност, кул ту ра. 
Еди ци ја Живо то пис).

941. Књи га Гво зде на заве са Мило ра да Пави ћа / Љ. Симо вић // Пави
ће ви палимп се сти. Баји на Башта : Фон да ци ја Рачан ска башти на, 
2010. Стр. 73–74.
Текст еми то ван у еми си ји Ново сти дана на Првом про гра му Радио Бео
гра да 1973. годи не
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942. Краљ, фла ша и кен та ур : Вајар ски израз Нико ле Коке Јан ко ви ћа 
/ Љ. Симо вић // Нико лаКока Јан ко вић : скулп ту ре и црте жи / 
Нико ла Јанковић]. Бео град : САНУ, 2010. Стр. 7–10. (Гале ри ја Срп
ске ака де ми је нау ка и умет но сти ; 119).

943. Мла ден Срби но вић : (1925–2009) / Љ. Симо вић // Глас / САНУ. 
ISSN: 03526720. 416 : 9 (2010) [35]–39.
Саоп ште но на коме мо ра тив ном ску пу одр жа ном у САНУ 12. маја 2010. 
годи не.

944. Ни будућ но сти за живе, ни мира за мртве [: интервју] / Љ. Симо
вић ; раз го ва ра ла Татја на Њежић // НИН. ISSN 00276685. (1. април 
2010) 50–52.

945. Ода бра ни наво ди о песни штву Лазе Кости ћа / Љ. Симо вић // 
Похва ла Про ме те ју : ода бра ни наво ди о песни штву Лазе Кости ћа 
/ при ре дио Милан Сте па но вић. Сом бор : Педа го шки факул тет : 
Срп ска чита о ни ца „Лаза Костић“, 2010. Стр. 63–65.

946. Пред го вор / Љ. Симо вић // Ули ца коју волим / Алек сан дра Сања 
Мар ко вић. Бео град : Слу жбе ни гла сник, 2010. Стр. 5–7. (Библи о те
ка Књи жев не нау ке, умет ност, кул ту ра. Еди ци ја Живо то пис).

947. Пуна капа патри о ти зма [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао 
Дра ган Мојо вић // НИН. ISSN 00276685. (21. окто бар 2010) 52–54.

948. Седам или пет: поли тич ка трго ви на / Љ. Симо вић // Лето пис. ISSN 
14521199. 39 (9. мај 2010)
Исто и у: Вести. ISSN 03505014. (21. мај 2010) ; допу њен текст у: Danas. 
ISSN 1450538X. (25. мај 2010).

949. Сли ке и азбу ке / Љ. Симо вић // Глас / САНУ. ISSN: 03526720. 416 : 
9 (2010) [23]–24.
Сло во на отва ра њу изло жбе сли ка „Тодор М. Сте ва но вић“ у Гале ри ји 
САНУ, 3. новем бра 2010. годи не. 

950. Чам ци пуни књи га / Љ. Симо вић // Дани Раче украј Дри не : 1995–
2010 / [Слободан Рогић, ур. и прир.]. Баји на Башта : Фон да ци ја 
Рачан ска башти на, 2010. Стр. 63–65.

951. Чува ти од ван да ла / Љ. Симо вић // Вечер ње ново сти. ISSN 0350
4999. (25. мај 2010).

2011
952. Дан гра да и визи ја Срби је / Љ. Симо вић // Вести. ISSN 03505014. 

(14. окто бар 2011)
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953. Доси теј на коњу Беле ро фон то вом / Љ. Симо вић // Глас / САНУ. 
ISSN 03517365. 418 : 27 (2011) 3–19.
Реч на све ча ном ску пу пово дом обе ле жа ва ња две ста го ди шњи це смр ти 
Доси те ја Обра до ви ћа (1811–2011), одр жа ног у САНУ 14. апри ла 2011. 
годи не.

954. Ја сам се родио у вери [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Сла
ви ца Лазић // Пра во сла вље. ISSN 05550114. 1060 (15. мај 2011).

955. Књи га у пуном сја ју / Љ. Симо вић // Вечер ње ново сти. ISSN 0350
4999. (17. сеп тем бар 2011).
Део бесе де на отва ра њу изло жбе умет нич ки пове за них књи га Алек сан дра 
Ћекли ћа.

956. Љубо мир Симо вић / Љ. Симо вић ; раз го ва рао Милош Јев тић // 
Радост чита ња : раз го во ри с песни ци ма / [разговоре водио] Милош 
Јев тић. – Бео град : Слу жбе ни гла сник, 2011. Стр. 59–179. (Иза бра ни 
раз го во ри Мило ша Јев ти ћа : у 12 књи га ; књ. 9) (Библи о те ка Све до
ци епо хе / [Службени гласник])
Садр жи: Прва три раз го во ра (јул 1990) ; Четвр ти раз го вор (јану ар 1999) ; 
Пети раз го вор (зима 2005).

957. О тра ге ди ја ма Лазе Кости ћа / Љ. Симо вић // Лаза Костић : 1841–
1910–2010 / Љ. Симо вић, ур. Бео град : САНУ, 2011. Стр. [289]–298. 
(Науч ни ску по ви / САНУ. Оде ље ње јези ка и књи жев но сти ; 133 : 23).

958. Одје ци речи Све то за ра Коље ви ћа / Љ. Симо вић // Ана ли Огран ка 
САНУ у Новом Саду. ISSN 14524112. 6 (за 2010, 2011) 121–123.

959. Посе ти о цу изло жбе сли ка и скулп ту ра ликов них умет ни ка чла но
ва Срп ске ака де ми је нау ка и умет но сти / Љ. Симо вић // Ака де ми
ци  ликов ни умет ни ци : из Умет нич ке збир ке Срп ске ака де ми је 
нау ка и умет но сти / [аутор изло жбе [и тек ста у каталогу] Јеле на 
Межин ски Миловановић]. Бео град : Срп ска ака де ми ја нау ка и 
умет но сти, 2011. Стр. 11–13. (Гале ри ја Срп ске ака де ми је нау ка и 
умет но сти ; 123).

960. При бе ле шке на мар ги на ма иде о ло шке пое зи је / Љ. Симо вић // Бра
ни че во : часо пис за кул ту ру, умет ност и дру штве на пита ња. ISSN 
00069140. 57 : 3/4 (2011) 113–115.

961. У воде ном огле да лу [: аква ре ли Душа на Старчевића] / Љ. Симо вић 
// Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (5. новем бар 2011).

962. У стра ху од црног ми бира мо сиво / [: о песнич ким изво ри шти ма, 
поли тич кој сце ни, стран ка ма, ста њу све сти у Срби ји : интервју] / 
Љ. Симо вић ; раз го ва рао Дра ган Богу то вић // Вечер ње ново сти. 
ISSN 03504999. Ускр шњи број (23–24. април 2011).
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963. Цар лона ца и све та јетра / Љ. Симо вић // Код срп ског писца : 
кухињ ска дела / при ре дио Мио драг Раи че вић. Бео град : Слу жбе ни 
гла сник, 2011. Стр. 13–16. (Библи о те ка Умет ност и кул ту ра. Колек
ци ја Срби ја и комен та ри ; књ. 9)

964. Човек у сен ци / Љ. Симо вић // Љуби ша Р. Ђенић Рујан ски – Црте
жи и запи си / Сло бо дан Радо вић, прир. Бео град : Слу жбе ни гла
сник ; Чаје ти на : Библи о те ка „Љуби ша Р. Ђенић“, 2011. Стр. 205–
207.
Текст је део репор та же извор но обја вље не у: Вести. ISSN 03505014. (30. 
јану ар 1958).

2012
965. Има злат них, али и неких дру гих кљу че ва [: интервју] / Љ. Симо

вић ; раз го ва ра ла Сне жа на Гли шић // Наш глас. ISSN 04659058. 
(30. окто бар 2012).

966. Има мо већу књи жев ност него држа ву : раз го вор са ака де ми ком 
Љубо ми ром Симо ви ћем пово дом награ де Злат ни кључ Сме де ре ва 
/ Љ. Симо вић ; [разговор води ла Сне жа на Глишић] // Mons Aure
us : часо пис за књи жев ност, умет ност и дру штве на пита ња. ISSN 
14513846. 10 : 38 (2012) 83–88.

967. Кри ти ка о Мом чи лу Наста си је ви ћу / Љ. Симо вић // Седам лир
ских кру го ва / Мом чи ло Наста си је вић ; при ре дио Петар Мило
са вље вић. 2. изд. Срем ски Кар лов ци : Каи рос, 2012. [Стр. 147–158] 
(Библи о те ка Стра жи ло во). 

968. Миро слав Пан тић : 1926–2011 [: некролог] // Годи шњак САНУ за 
2011. ISSN 03500336. 118 (2012) 681–684.

969. Ни лиф то ви, ни тро леј бу си, ни „нове тен ден ци је“ / Љ. Симо вић // 
Књи жев ни мага зин : месеч ник Срп ског књи жев ног дру штва. ISSN 
14510421. 12 : 138/139 (2012/2013) 24–25.
О сли кар ству Ксе ни је Дивјак.

970. Од „Снев ни ка“ до днев ни ка „Гуске у магли“ : раз го вор са Љубо
ми ром Симо ви ћем / [разговор водио] Миле та Аћи мо вић Ивков 
// Лето пис Мати це срп ске ISSN: 00255939. 188 : 490 : 3 (сеп тем бар 
2012) 497–510.

971. Обје кат осли кан са свих стра на / Љ. Симо вић // Лето пис Мати це 
срп ске ISSN: 00255939. 188 : 490 : 3 (сеп тем бар 2012) 472–479.
О сли ка ма Мила на Туцо ви ћа.

972. Путе ви до сли ка / Љ. Симо вић // Вести. ISSN 03505014. (27. април 
2012).
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973. San od 31. decem bra 1961 ; 4. jula 1969, popod ne ; 1. juna 1971 ; 3/4 
okto bra 1986. // Anto lo gi ja sno va / Bojan Jova no vić, prir. Beo grad : Slu
žbe ni gla snik, 2012. Str. 304–306. (Bibli o te ka Umet nost i kul tu ra. Edi ci
ja Peš ča na knji ga).

974. Све се купу је и про да је [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао Дра
ган Богу то вић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (16. окто бар 
2012).

975. Сме де ре во у мојој гео гра фи ји / Љ. Симо вић // Наш глас. ISSN 0465
9058. (23. окто бар 2012).
Бесе да при ли ком уру че ња „Злат ног кљу ча Сме де ре ва“.

976. У Тика ло вој цркви, пред Тика ло вом ико ном / Љ. Симо вић // 
Михај ло Ђоко вић Тика ло : црте жи [: Модер на гале ри ја, Ваљево], 
26. 05 – 28. 07. 2012. / [уредник ката ло га Милен ко Радовић]. Ваље во : 
Модер на гале ри ја, 2012. Стр. 5–15.

977. Уз књи гу Пред о се ћа ње будућ но сти Бра ни сла ва Петро ви ћа / Љ. 
Симо вић // Сабра не песме. 2 / Бра ни слав Петро вић. Бео град : The 
English Book, 2012. Стр. 322–333.

978. Учио сам од сва ког кога сам читао / Љ. Симо вић ; [разговарао] 
Слав ко Тро шељ // Поли ти ка. ISSN 03504395. (14. окто бар 2012) [20].

979. Шести чин тра ге ди је [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Татја
на Њежић // Блиц. ISSN 03549283. (31. децем бар 2012–2. јану ар 
2013).

2013
980. Гавра нов плен / Љ. Симо вић // Вла ди мир Велич ко вић : гавра ни : 

сли ке, црте жи, скулп ту ре, кола жи 2002–2013, скулп ту ре 1991–2007 
/ Љ. Симо вић, Љиља на Ћин кул. Бео град : САНУ ; Ниш : Гале ри ја 
савре ме не ликов не умет но сти Ниш, 2013. Стр. 6–12. (Гале ри ја срп
ске ака де ми је нау ка и умет но сти ; 127).
Исто и у: Књи жев ни мага зин. ISSN 14510421. 13 : 147/149 (2013) 16–19.

981. Гро ги ра на Срби ја тума ра [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра
ла Рад ми ла Стан ко вић // НИН. ISSN 00276685. (28. фебру ар 2013) 
46–49.

982. Како отво ре уста, напра ве ште ту / Љ. Симо вић ; [разговарао] 
Зоран Ради са вље вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. (6. мај 2013) 12.
Има и у: Писа но руком / Зоран Хр. Ради са вље вић. Бео град : Слу жбе
ни гла сник, 2014. Стр. 57–60. (Библи о те ка Све до ци епо хе). Над на слов: 
Европ ско, а срп ско.

983. Лето на Јело вој гори / Љ. Симо вић // Наш траг : часо пис за књи
жев ност, умет ност и кул ту ру. ISSN 0354575X. 20 : 1/2 (2013) 9–10.
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984. Наш Тита ник би бро до лом дожи вео и у аква ри ју му [: интервју] / 
Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Татја на Њежић // Блиц. ISSN 03549283. 
(24. новем бар 2013).

985. Наша вла да маше репи ћем / Љ. Симо вић ; [разговарао] Зоран 
Ради са вље вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. (31. децем бар 2013 – 2. 
јану ар 2014) 32.

986. Ota še vić u Kući lega ta : Kuhinj ska i dru ga posla / Lj. Simo vić // Danas. 
1450538X. (23–24. novem bar 2013).
Reč na otva ra nju izlo žbe.

987. При ступ на бесе да ака де ми ка Љубо ми ра Симо ви ћа / Љ. Симо вић 
// Липар : лист за књи жев ност, умет ност и кул ту ру. ISSN 14508338. 
14 : 50 (2013) 217–219.
Бесе да одр жа на 28. мар та 2013. годи не у Рек то ра ту Уни вер зи те та у Кра гу
јев цу, при ли ком уру че ња поча сног док то ра та.

988. Сли ке и азбу ке / Љ. Симо вић // Ана ли Огран ка САНУ у Новом 
Саду. ISSN 14524112. 8 (за 2012, 2013) 98–99.
Пово дом отва ра ња изло жбе Тодо ра Сте ва но ви ћа у Новом Саду.

989. Три даске пре ко два буре та [: интервју] / раз го ва рао Феликс Пашић 
// Kra tak pre gled vre me na : LUDUS raz go va ra / Feliks Pašić ; Zori ca 
Pašić, prir. Beo grad : Udru že nje dram skih umet ni ka Srbi je, 2013.

990. У Тика ло вој цркви, пред Тика ло вом ико ном / Љ. Симо вић // Књи
жев ни мага зин. ISSN 14510421. 13 : 144/146 (2013). 28–29.

991. Cela Srbi ja je posta la kafa na „Šar gan“ / Lj. Simo vić ; [ra zgo va ra o] Nenad 
Kova če vić // Danas. 1450538X. (21. mart 2013) [20].

992. Чита ње сен ки / Љ. Симо вић // Иди : са два црте жа Раст ка Куки ћа / 
Бран ко Кукић. Бео град : Дру штво Источ ник, 2013. Стр. 49–56. (4X : 
библи о те ка часо пи са Пое зи ја ; 6)

2014
993. Асо ци ја тив ни про до ри / Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0023

2408. 69 : 1 (2014).
О песни штву Сла во ми ра Гво зде но ви ћа.

994. Без пре ми је ро вог ста ва о Сан џа ку [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз
го ва ра ла Нина Сав чић // Илу стро ва на поли ти ка. ISSN 00192570. 
(21. окто бар 2014).
Аутор ски наслов: Систем спо је них судо ва.

995. Беч ке реч ка лубе ни ца на суду у Стра збу ру / Љ. Симо вић // Мера за 
меру / Алек сан дар Ман дић. Бео град : YesPro, 2014. Стр. 13–18.
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996. Да није напи сао ништа до сво ја… / Љ. Симо вић // Жалост на 
позор ја / Јован Сте ри ја Попо вић ; Радо слав Ера ко вић, прир. Нови 
Сад : Сте ри ји но позор је, 2014. Стр. 499–500. (Сабра на драм ска 
дела / Јован Сте ри ја Попо вић). 997. Дома но вић нас ниче му није 
нау чио [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла Рад ми ла Стан ко
вић // НИН. ISSN 00276685. (19. јун 2014) 18–22.

998. Како који избо ри, могућ ност избо ра све мања [: интервју] / Љ. 
Симо вић ; раз го ва ра ла Соња Ћирић // Вре ме. ISSN 03538028. 1206 
(13. фебру ар 2014).

999. Повра так: Вул кан Тра и ло вић / Љ. Симо вић // Поли ти ка. ISSN 
03504395. (25. јану ар 2014) 10.
Бесе да на све ча но сти 22. јану а ра 2014. годи не, на којој је Вели ка сцне на 
Ате љеа 212 доби ла име Мире Тра и ло вић.

1000. Про зор у исти ни то и непо зна то / Љ. Симо вић // Вечер ње ново сти. 
ISSN 03504999. Дода так : Сајам књи га. (27. окто бар 2014).
Аутор ски наслов: Књи га као точак и каши ка.

1001. Тач ка која сажи ма уни вер зум / [разговор води ла Дра га на Лилић] 
// Нова Зора : часо пис за књи жев ност и кул ту ру. ISSN 15129918. 
40/41 (зима –про ље ће 2013/2014) 26–32.

1002. Тика ло у Hexa labу / Љ. Симо вић // Наш траг. ISSN 0354575X. 1–2 : 
63–64 (јул 2014) 255–257.

2015
1003. Вели ки гнев је у наро ду [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла 

Татја на Њежић // Блиц. ISSN 03549283. (19. фебру ар 2015).

1004. Кре ман ско све до чан ство / Љ. Симо вић // Крем на : село на путу 
Ужи цеВише град / Или ја Миса и ло вић. Ужи це : Народ на библи о
те ка Ужи це, 2015. Стр. 11–14.
Исто и у: Вести. ISSN 03505014. (9. април 2015); Збор ник Мати це срп ске 
за дру штве не нау ке. ISSN 03525732. 151 (2015) 339–342.

1005. Мно го је жаба у реду пред пот ки вач ни цом [: интервју] / Љ. Симо
вић ; раз го ва ра ла Бор ка Г. Тре бје ша нин // Поли ти ка. ISSN 0350
4395. (14. фебру ар 2015) 10.

1006. Мно го лоше сањам пред пре ми је ру [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз
го ва рао Љубо мир Рада нов // Блиц. ISSN 03549283. (19. фебру ар 
2015).

1007. My pen is an exten si on of my hand : Lju bo mir Simo vić, wri ter, poet, 
mem ber of the Ser bian Aca demy of sci en ce and Arts / Lj. Simo vić ; 
Rad mi la Stan ko vić // CorD. ISSN 14517833. 127 (may 2015).
Аутор ски наслов: Мапе путу ју ћег позо ри шта Шопа ло вић.
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1008. Песник матер ње мело ди је / Љ. Симо вић // Само ћа песнич ког чина : 
раз го во ри са Деси ми ром Бла го је ви ћем / [разговоре водио] Милош 
Јев тић. Кра гу је вац : Народ на библи о те ка „Вук Кара џић“ ; Топо ла : 
Цен тар за очи ва ње кул тур не башти не „Које ку де“, 2015. Стр. 5–6.

1009. Поглед на свет се не фор ми ра само на осно ву јед не иде је, јед ног 
иску ства, јед ног сазна ња [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ли С. 
Г. и Б. М. // Еко ло шки ЕПА Глас : Лист Сред ње шко ле за еко но ми ју, 
пра во и адми ни стра ци ју, Бео град. 10 : 27 (2015).
Аутор ски наслов: Све што сам чуо и видео.

1010. Позо ри ште у био ско пу / Љ. Симо вић // Вести. ISSN 03505014. (3. 
јул 2015).
Текст про чи тан на отва ра њу изло жбе „Народ но позо ри ште Ужи це 1945–
2015“ у Музе ју позо ри шне умет но сти Срби је, 29. јуна 2015. годи не.

1011. Срби ја је и данас „Чудо у Шар га ну“ [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз
го ва рао Бра ни слав Ђор ђе вић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. 
(1. фебру ар 2015).
Аутор ски наслов: Одбра на Бео гра да.

1012. Tvo rac poet skih čuda [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz go va ra la Tanja Niko
lić // Glo ria. ISSN 14514494. 616 (24. mart 2015).

1013. Шар ган је наше огле да ло [: интервју] / Љ. Симо вић ; раз го ва рао 
Мико јан Без бра ди ца // Позо ри шне нови не. (фебру ар 2015).

Пре во ди и пре пе ви

1964
1014. Posled nje Odi se je vo puto va nje [: XXVI peva nje iz ,,Pakla“ : сти хо ви 

94–142] / Dan te ; pre veo Lj. Simo vić // Vidi ci. ISSN 05068797. 12 : 86 
(juni 1964).

1967
1015. Olov ni voj nik moga sina [: pesma nagra đe na Zlat nim ven cem na Struš

kim veče ri ma poe zi je] / Bulat Oku dža va ; pre pe vao Lj. Simo vić // Knji
žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 309 (2. 9. 1967) 9.

1968
1016. Кан цо ни јер = Can zo ni e re (scel ta) / [Франческо] Петрар ка ; избор и 

пред го вор Ерос Секви ; пре во ди и пре пе ви Љ. Симо вић ... [и др.]. – 
Бео град : Про све та, 1968. – 115 стр.; 18 цм. – (Библи о те ка Про све та)
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Из садр жа ја : XXII (Сва ова бића што живе на земљи) = (A qua lun que 
ani ma le alber ga in ter ra) ; XXX (Мла ђа ну жену под сне жним лово ром) = 
(Gio ve ne don na sot to un ver de lau ro) ; XXXII (Како се бли жи мог живо та 
вече) = (Ouan to piu m’ avvi ci no al gior no estre mo) ; LII (He сви де ce више 
свом дра гом Дија на) = (Non al suo aman te piu Dia na piac que) ; LIV (Jep 
знак joj Љуба ви бли стао ca лица) = (Per ch’al viso d’Amor por ta va inseg na) ; 
ХС (Расу та по ветру злат на коса беше) = (Era no i capei d’oro a l’au ra spar
si) ; CVI (Нова анђел чи ца, на кри ли ма вич на) = (Nova ange let ta sovra l’ale 
accor ta) ; CXXVI (Све же, слат ке воде у бистро ме току) = (Chi a re fresche е 
dol ci acque) ; CLXXXIX (Пуна забо ра ва, лађа ми про ла зи) = (Pas sa la nave 
mia col ma d’oblio) ; CXCIV (Благ лахор ведри ном бре жуљ ке нам пла ви) = 
(L’au ra gen til che ras se re na i pog gi) ; CCXVI (Цео дан пла чем, а када, у ноћи) 
= (Tut to’1 di pian go, epoi la not te, quan do) ; CCCLI (Мир на одби ја ња, при
јат не поку де) = (Dol ci durez ze е pla ci de repul se) ; CCCLI II (Пти чи це што 
дане опе ва ваш све ле) = (Vago augel let to che can tan do vai) ; CCCLXV (Ja сад 
опла ку јем дане што про ђо ше) = (I’ vo pian gen do i miei pas sa ti tem pi).

1017. Ају да / Адам Миц кје вич ; [превод и пре пев М. Сто јиљ ко вић, Љ. 
Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 200. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1018. Акер ман ске сте пе / Адам Миц кје вич ; [превод и пре пев М [арија] 
Сто јиљ ко вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 
1968. Стр. 197. (Библи о те ка Про све та ; 121)
Исто и у: Knji žev ne novi ne. ISSN 00232416. Nova seri ja. 325 (13. 4.1968) 10.

1019. Ако се овај вели ки свет / Вил јем Вер дсверт ; [превод и пре пев М. 
Павло вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 
1968. Стр. 63. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1020. Анђео / Вил јем Блејк ; [превод и пре пев М. Павло вић, Љ. Симовић] 
// Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / саста вио Мио
драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 55. (Библи о те ка 
Про све та ; 121)

1021. Анђео, пред сед ник мог рође ња / Вил јем Блејк ; [превод и пре пев 
М. Павло вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма ; 
анто ло ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 
1968. Стр. 55. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1022. Врт љуба ви / Вил јем Блејк ; [превод и пре пев М. Павло вић, Љ. 
Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 55. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)
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1023. Гаше ње вене ци јан ске репу бли ке / Вил јем Вер дсверт ; [превод 
и пре пев М. Павло вић  Љ. Симовић] // Песни штво европ ског 
роман ти зма : анто ло ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : 
Про све та, 1968. Стр. 64. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1024. Гло са / Миха ил Еми не ску ; [превод и пре пев Аурел Гаври лов, 
Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 248–
250. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1025. Гор ки део / Алек сеј Васи ље вич Кољ цов ; [превод и пре пев Љ. 
Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 188. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1026. Гра ђа ни ну Џону Бра у ну / Ципри јан Нор вид ; [превод и пре пев М. 
Сто јиљ ко вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма 
: анто ло ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 
1968. Стр. 209. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1027. Дај те ми само / Јули јуш Сло вац ки ; [превод и пре пев М. Сто јиљ
ко вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло
ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 
204. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1028. Дан и ноћ / Фјо дор Ива но вич Тјут чев ; [превод и пре пев Љ. 
Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 191. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1029. Два дела / Евге ниј Абра мо вич Бара тин скиј ; [превод и пре пев 
Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 184. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1030. Дети ња туга / Вил јем Блејк ; [превод и пре пев М. Павло вић, Љ. 
Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 54. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1031. Дити рам би / Фри дрих Шилер ; [превод и пре пев М. Павло вић – 
Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 32–33. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1032. Ја вас волим, боги ње песме / Евге ниј Абра мо вич Бара тин скиј ; 
[превод и пре пев Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти
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зма : анто ло ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 
1968. Стр. 185. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1033. Још јед ну жељу знам / Миха ил Еми не ску ; [превод и пре пев Аурел 
Гаври лов, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 
1968. Стр. 251–252. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1034. Кад моје тело / Адам Миц кје вич ; [превод и пре пев М. Сто јиљ ко
вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло
ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 
200. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1035. Кри стал на соба / Вил јем Блејк ; [превод и пре пев М. Павло вић – 
Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја 
/ саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 56. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1036. Лаке де мон ске поу ке / Вил јем Блејк ; [превод и пре пев М. Павло вић 
– Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја 
/ саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 55. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1037. Љубав / Евге ниј Абра мо вич Бара тин скиј ; [превод и пре пев Љ. 
Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 185. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1038. Мај ци / Јули јуш Сло вац ки ; [превод и пре пев М. Сто јиљ ко вић, 
Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 203–
204. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1039. Мој теста мент / Јули јуш Сло вац ки ; [превод и пре пев М. Сто јиљ
ко вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло
ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 
202–203. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1040. Моја песма I / Ципри јан Нор вид ; [превод и пре пев М. Сто јиљ ко
вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло
ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 
206–207. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1041. Мра мор бели / Ципри јан Нор вид ; [превод и пре пев М. Сто јиљ ко
вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло
ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 
207. (Библи о те ка Про све та ; 121)
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1042. Над водом чистом и бес крај ном / Адам Миц кје вич ; [превод и пре
пев М. Сто јиљ ко вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман
ти зма : анто ло ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про
све та, 1968. Стр. 197. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1043. Напи са но у рано про ле ће / Вил јем Вер дсверт ; [превод и пре пев 
М. Павло вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 
1968. Стр. 65. (Библи о те ка Про све та ; 121)
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зма : анто ло ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 
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зма : анто ло ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 
1968. Стр. 191. (Библи о те ка Про све та ; 121)
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1968. Стр. 190–191. (Библи о те ка Про све та ; 121)
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1051. Песме и Изре ке пакла [: Отров но дрво ; Цркви цу видех сву од 
зла та ; Дети ња туга ; Тигар ; Врт љуба ви ; Лаке де мон ске поу ке ; 
Анђео ; Кри стал на соба ; Умстве ни путник] / Вил јем Блејк ; пре ве
ли [песме] Мио драг Павло вић и Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 
0036519Х. 46 : 3 (1968) 227–233.

1052. Писмо [: 1. (Кад, оте жа лих капа ка, уве че дунем у свећу] / Миха ил 
Еми не ску ; [превод и пре пев А. Гаври лов, Љ. Симовић] // Песни
штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / саста вио Мио драг 
Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 252–255. (Библи о те ка 
Про све та ; 121)

1053. Пра ре чи. Орфич ки [: ΔΑΙΜΩΗ. Демон ; ΤΥΧΗ. Слу чај ност ; ΕΡΩΣ. 
Љубав ; ΑΝΑΓΚΝ. Нужност ; ΕΛΠΙΣ. Нада] / Јохан Вол фганг Гете ; 
[превод и пре пев М. Павло вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ
ског роман ти зма : анто ло ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео
град : Про све та, 1968. Стр. 28–29. (Библи о те ка Про све та ; 121)
Исто и у: Savre me nik. ISSN 0036519Х. 27:4 (1968) 337–338.

1054. Прстен / Алек сеј Васи ље вич Кољ цов ; [превод и пре пев Љ. 
Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 187. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1055. Рим / Јули јуш Сло вац ки ; [превод и пре пев М. Сто јиљ ко вић, Љ. 
Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 201–
202. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1056. Савест / Јули јуш Сло вац ки ; [превод и пре пев М. Сто јиљ ко вић, 
Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 201. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1057. Silen ti um / Фјо дор Ива но вич Тјут чев ; [превод и пре пев Љ. 
Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 189–
190. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1058. Соне ти [: 1. (Напо љу је јесен, лишће расу то, сиво) ; 2. (Про ћо ше 
годи не, про ћи ће још толи ке) ; 3. (Када зане ми и глас мисли саме)] / 
Миха ил Еми не ску ; [превод и пре пев А. Гаври лов, Љ. Симовић] // 
Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / саста вио Мио
драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 250–251. (Библи о те
ка Про све та ; 121)
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1059. Тигар / Вил јем Блејк ; [превод и пре пев М. Павло вић, Љ. Симо
вић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / саста вио 
Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 54. (Библи о те ка 
Про све та ; 121)

1060. У албум / Ципри јан Нор вид ; [превод и пре пев М. Сто јиљ ко вић, 
Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град ; Про све та, 1968. Стр. 208. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1061. У Веро ни / Ципри јан Нор вид ; [превод и пре пев М. Сто јиљ ко вић, 
Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 207–
208. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1062. У спо ме нар Зосји Бобрув ној / Јули јуш Сло вац ки ; [превод и пре пев 
М. Сто јиљ ко вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти
зма : анто ло ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град ; Про све та, 
1968. Стр. 203. (Библи о те ка Про све та ; 121)

1063. У Швај цар ској [: XXI (Тамо где прве зве зде на небу засве тле)] / 
Јули јуш Сло вац ки ; [превод и пре пев М. Сто јиљ ко вић, Љ. Симо
вић] // Пе сни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / саста вио 
Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 205. (Библи о те
ка Про све та ; 121)

1064. Умстве ни пут ник / Вил јем Блејк ; [превод и пре пев М. Павло вић, 
Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 56–59. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1065. Уну тра шња визи ја / Вил јем Вер дсверт ; [превод и пре пев М. Павло
вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги
ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 63. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1066. Цице рон / Фјо дор Ива но вич Тјут чев ; [превод и пре пев Љ. Симо
вић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / саста вио 
Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 190. (Библи о те
ка Про све та ; 121)

1067. Цркви цу видех сву од зла та / Вил јем Блејк ; [превод и пре пев М. 
Павло вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 
1968. Стр. 53–54. (Библи о те ка Про све та ; 121)
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1068. Чему ви, дани / Евге ниј Абра мо вич Бара тин скиј ; [превод и пре пев 
Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
саста вио Мио драг Павло вић. Бео град : Про све та, 1968. Стр. 185. 
(Библи о те ка Про све та ; 121)

1069. Шест песа ма [: Моја песма ; Мра мор бели ; У Веро ни ; Њихо ва сна
га ; У албум ; Гра ђа ни ну Џону Брауну] / Ципри јан Нор вид ; пре ве
ли Мари ја Сто јиљ ко вић и Љ. Симовић] // Књи жев ност. ISSN 0036
519Х. 47 : 9 (1968) 257–260.

1971
1070. Бам бус на про зо ру Ли Це Јун : из кине ске пое зи је / Пе Чу Ји ; пре

вео с фран цу ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 
9 (1971) 244.

1071. Бит ка јужно од Вели ког зида : из кине ске пое зи је / Сунг Ву ; пре
вео с фран цу ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 
9 (1971) 248.

1072. Бит ка код Чен Таоа : из кине ске пое зи је / Ту Фу ; пре вео с фран цу
ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN0036519X. 53 : 9 (1971) [242].

1073. Вер ност : из кине ске пое зи је / Чанг Ци ; пре вео с фран цу ског Љ. 
Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 ; 9 (1971) 246.

1074. Видео ја сам cjaj зве зде Дани це ; пет ита ли јан ских соне та из три
на е стог и с почет ка четр на е стог века / Гви до Гви ни ће ли ; пре вео 
с ита ли јан ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 7 
(1971) [40].

1075. Ву Куо Пун гу : из кине ске пое зи је / Пиен Кунг ; пре вео с фран цу
ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 248.

1076. Гавра ни ску пља ју зрна ; из кине ске пое зи је / Ча Шен Хсинг ; пре
вео с фран цу ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 
9 (1971) 249.

1077. Добра киша : из кине ске пое зи је / Ту Фу ; пре вео с фран цу ског Љ. 
Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 244.

1078. Када се ваздух раз ве дра ва и све тли : пет ита ли јан ских соне та из 
три нае стог и с почет ка четр на е стог века / Бон ди ја Дие та ју ти ; пре
вео с ита ли јан ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 
7 (1971) 41–42.

1079. Кај си је села Чао : из кине ске пое зи је / Пе Чу Ји ; пре вео с фран цу
ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN0036519X. 53 : 9 (1971) 244–
245.
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1080. Кола ca мазга ма : из кине ске пое зи је / Хсу Чуо ; пре вео с фран цу
ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 249.

1081. Мост на језе ру : из кине ске пое зи је / Си Тинг По ; пре вео с фран цу
ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 247s.

1082. На ари ју „Лакр ди је“ : из кине ске пое зи је / Таи Шу Лун ; пре вео 
с фран цуског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 
(1971)

1083. На ари ју „Лепа Ји“ : из кине ске пое зи је / Чианг Чиен ; пре вео с 
фран цуског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519X. 53 : 9 
(1971) 247.

1084. Напу ште ни пави љон : из кине ске пое зи је / Шен Чун ; пре вео с 
фран цу ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN0036519X. 53 : 9 
(1971) 250.

1085. Ноћ на сту ден : из кине ске пое зи је / Пе Чу Ји ; пре вео с фран цу ског 
Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 244.

1086. Одла зак на гра ни цу : из кине ске пое зи је / Ту Фу ; пре вео с фран цу
ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) [242].

1087. Он не дола зи : из кине ске пое зи је / Шин Чиен Ву ; пре вео с фран
цу ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 245

1088. Орхи де ја коју сли кам : 1. (Ода кле дола зи овај ветар, пре пун мири
са) ; (За један истин ски цвет, уса мљен на сво јој ста бљи ци) : из 
кине ске пое зи је / Ма Хси анг Лаи ; пре вео с фран цу ског Љ. Симо
вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 248.

1089. Песма бој них кола : из кине ске пое зи је / Ту Фу ; пре вео с фран цу
ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) [242]–
243.

1090. Песма Лунг Хсиа : из кине ске пое зи је / Чен Тао ; пре вео с фран цу
ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 245.

1091. Пеца ње под сне гом : из кине ске пое зи је / Хуанг Ту Шан ; пре вео 
с фран цу ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 
(1971) 249.

1092. Пијан ство и јесе ње лишће : из кине ске пое зи је / Пе Чу Ји ; пре вео 
с фран цу ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 
(1971) 244.

1093. Пла нин ске пти це : из кине ске пое зи је / Чанг Ци ; пре вео с фран цу
ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 246.
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1094. Прво купа ње мога сина : из кине ске пое зи је / Си Тинг По ; пре
вео с фран цу ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN0036519X. 53 : 9 
(1971) 247.

1095. Пред огле да лом : из кине ске пое зи је / Мао Ши Линг ; пре вео с 
фран цу ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 
(1971) 249.

1096. Разно : 2. (Пред мојим огле да лом слич ним окру глом месе цу) : из 
ки неске пое зи је / Чанг Линг Хси ен ; пре вео с фран цу ског Љ. Симо
вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 250.

1097. Све оп шта љубав : из кине ске пое зи је / Си Тинг По ; пре вео с фран
цуског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 
246.

1098. Село крај реке : из кине ске пое зи је / Се Кунг Шу ; пре вео с фран цу
ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 245.

1099. Скушьач вој ни ка у Схих Хаоа : из кине ске пое зи је / Ту Фу ; пре вео 
с фран цу ског Љ. Симо вић // Кгьижев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 
(1971) 243–244.

1100. Снег на реци : из кине ске пое зи је / Лин Цунг Јиан ; пре вео с фран
цуског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 
245.

1101. Ста ри коњ : из кине ске пое зи је / Хо Цинг ; пре вео с фран цу ског Љ. 
Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 247.

1102. Ста ри сељак : из кине ске пое зи је / Чанг Ци ; пре вео с фран цу ског 
Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN0036519X. 53 : 9 (1971) 245–246.

1103. Тако пле ме ни та и љуп ка изгле да : пет ита ли јан ских соне та из три
на е стог и с почет ка четр на е стог века / Дан те Али ги је ри ; пре вео [с 
италијанског] Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 7 
(1971) 41.

1104. Татар ски кон. Фан га Пин га Цаон : из кине ске пое зи је / Ту Фу ; пре
вео с фран цу ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 
9 (1971) [242].

1105. У доба када свет ласта и цве та : пет ита ли јан ских соне та из три на
е стог и с почет ка четр на е стог века / Непо зна та девој ка из Фирен
це, назва на „Ком пи у та“ ; пре вео с ита ли јан ског Љ. Симо вић // 
Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 7 (1971) [40].

1106. Упу ће но супру гу : из кине ске пое зи је / Чен Уи Лан ; пре вео с фран
цу ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 9 (1971) 
246.
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1107. Шест песа ма [: Песма о умет ни ку Пиро сма ни ју ; Олов ни вој ник 
мога сина ; Магич но „два“ ; Како нау чи ти црта ње ; Деч ји цртеж ; 
Фран соа Вијон] / Булат Оку џа ва ; пре вео с фран цу ског Љ. Симо
вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 10 (1971) 367–370.

1108. Што je дру гом радост, то мене раза ра : пет ита ли јан ских соне та из 
три нае стог и с почет ка четр на е стог века / Ђино да Писто ја ; пре вео 
с ита ли јан ског Љ. Симо вић // Књи жев ност. ISSN 0036519Х. 53 : 7 
(1971) 41.

1973
1109. Brak / Lju bo mir Fel dek ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // 

Polja. ISSN 00323578. 173–174 (1973) 10.

1110. Brđa ni / Milan Rufus ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // Pol
ja. ISSN 00323578. 173–174 (1973) 11.

1111. Dija log za sva ki dan / Milan Rufus ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. 
Simović] // Polja. ISSN 00323578. 173–174 (1973) 11.

1112. Zavi čaj / Milan Rufus ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // Pol
ja. ISSN 00323578. 173–174 (1973) 11.

1113. Iz apso lut nog dnev ni ka II / Miro slav Valek ; [pre vod i pre pev Fero Lip
ka i Lj. Simović] // Polja. ISSN 00323578. 173–174 (1973) 12.

1114. Iz bol ni ce / Miro slav Valek ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // 
Polja. ISSN 00323578. 173–174 (1973) 13.

1115. Isto ri ja tra ve / Miro slav Valek ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] 
// Polja. ISSN 00323578. 173–174 (1973) 12.

1116. Kako se pišu pesme / Lju bo mir Fel dek ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. 
Simović] // Polja. ISSN 00323578. 173–174 (1973) 10.

1117. Mesto / Jan Ondruš ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // Polja. 
ISSN 00323578. 173–174 (1973) 13.

1118. Mike lan đe lo / Milan Rufus ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] 
// Polja. ISSN 00323578. 173–174 (1973) 11.

1119. Nad svo jom sop stve nom pesmom / Lju bo mir Fel dek ; [pre vod i pre pev 
Fero Lip ka i Lj. Simović] // Polja. ISSN 00323578. 173–174 (1973) 10.

1120. Ovas / Milan Rufus ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // Polja. 
ISSN00323578. 173–174 (1973) 11.

1121. Oda lju ba vi / Miro slav Valek ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] 
// Polja. ISSN 00323578. 173–174 (1973) 12.
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1122. Osvjen ćin ski oganj / Jan Ondruš ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Si
mović] // Polja. ISSN 00323578. 173–174 (1973) 13.

1123. Pohva la Dže fer su / Lju bo mir Fel dek ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. 
Simović] // Polja. ISSN 00323578.173–174 (1973) 10.

1124. Sud bi na / Milan Rufus ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // 
Polja. ISSN 00323578. 173–174 (1973) 11.

1125. Tra gač / Jan Ondruš ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // Polja. 
ISSN 00323578. 173–174 (1973) 13.

1974
1126. Бра ти сла ва / Феро Лип ка ; са сло вач ког пре вео Љ. Симо вић // 

Лето пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 414 : 1 (1974) 85.

1127. Виђе ње сле пог кра ља / Феро Лип ка ; са сло вач ког пре вео Љ. Симо
вић // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 414 : 1 (1974) [81].

1128. Gle dam iz tra ve / Ivan Štrp ka ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simov
ić] // Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 17.

1129. Žalost / Jan Šimo no vič ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // 
Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 19.

1130. Заче ће / Феро Лип ка ; са сло вач ког пре вео Љ. Симо вић // Ле топис 
Мати це срп ске. ISSN 00255939. 414 : 1 (1974) 86.

1131. Zeb nja od svla če nja / Šte fan Sta ra žaj ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. 
Simović] // Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 16.

1132. Zna li princ za verid bu / Ivan Štrp ka ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. 
Simović] // Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 17.

1133. Iz reči (in flan gran ti) / Jan Buza ši ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Si
mović] // Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 18.

1134. Језе ро / Феро Лип ка ; са сло вач ког пре вео Љ. Симо вић // Ле топис 
Мати це срп ске. ISSN 00255939. 414 : 1 (1974) 87.

1135. Ken ta u ro ma hi ja / Jan Buza ši ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] 
// Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 18.

1136. Kovač / Šte fan Sta ra žaj ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // 
Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 16.

1137. Мај стор Павел од Лево че / Феро Лип ка ; са сло вач ког пре вео Љ. 
Симо вић // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 414 : 1 (1974) 84.



168 |                                 Светлана СимоновићМандић

1138. Na sne gu / Šte fan Sta ra žaj ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // 
Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 16.

1139. Ne volim te / Jan Šimo no vič ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] 
// Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 19.

1140. Opsa da / Ivan Štrp ka ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // Pol
ja. ISSN 00323578. 190 (1974) 17.

1141. Otac / Jan Šimo no vič ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // Pol
ja. ISSN 00323578. 190 (1974) 19.

1142. Пита ња / Феро Лип ка ; са сло вач ког пре вео Љ. Симо вић // Ле топис 
Мати це срп ске. ISSN 00255939. 414 : 1 (1974) 83–84.

1143. Pobu nje ni ci u zave tri ni / Ivan Štrp ka ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. 
Simović] // Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 17.

1144. Pogreb / Šte fan Sta ra žaj ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Liu bo mir Si
mović] // Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 16.

1145. Pod sti ca nje / Jan Buza ši ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // 
Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 18.

1146. Ponoć na vatra / Jan Šimo no vič ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Si
mović] // Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 19.

1147. Posle smr ti / Šte fan Sta ra žaj ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] 
// Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 16.

1148. Пусти њак / Феро Лип ка ; са сло вач ког пре вео Љ. Симо вић // Лето
пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 414 : 1 (1974) 83.

1149. Quo de rat de mon stran dum / Jan Buza ši ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i 
Lj. Simović] // Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 18.

1150. Свад бе на ноћ / Феро Лип ка ; пре вео с чешког Љ. Симо вић // Лето
пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 414 : 1 (1974) 81–87.

1151. Све то плук / Феро Лип ка ; пре вео с чешког Љ. Симо вић // Ле топис 
Мати це срп ске. ISSN 00255939. 414 : 1 (1974) 82–83.

1152. Telo mе veo ma grli / Jan Šimo no vič ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. 
Simović] // Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 19.

1153. U mra ku / Šte fan Sta ra žaj ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // 
Polja. ISSN 00323578. 190 (1974) 16.

1154. Удо ви ца / Феро Лип ка ; са сло вач ког пре вео Љ. Симо вић // Ле
топис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 414 : 1 (1974) [81]–82.
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1975
1155. Vre me pra zni ne / Milan Rufus ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Si

mović] // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 10–15.

1156. Este ti ka / Miro slav Valek ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // 
Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 3–10.

1157. Zbo gom / Milan Rufus ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // 
Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 10–15.

1158. Zvo na / Milan Rufus ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // 
Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 10–15.

1159. Iz apso lut nog dnev ni ka I / Miro slav Valek ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka 
i Lj. Simović] // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 3–10.

1160. Jutro sa čoba ni nom / Milan Rufus ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. 
Simović] // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 10–15.

1161. Lan za ukop nu košu lju / Milan Rufus ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. 
Simović] // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 10–15.

1162. Mesec se ne vidi / Jožef Mihal ko vić ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. 
Simović] // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 15–20.

1163. Ognjiš te / Jožef Mihal ko vič ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] 
// Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 15–20.

1164. Oda bogu živo ti nja / Miro slav Valek ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. 
Simović] // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 3–10.

1165. Par na maši na / Jožef Mihal ko vič ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Si
mović] // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 15–20.

1166. Peva nje / Miro slav Valek ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // 
Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 3–10.

1167. Poe zi jo... / Milan Rufus ; prev. sa slo vač kog Lj. Simo vić, Fero Lip ka // 
Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 10–15.

1168. Poku šaj da govo riš kao od isko ni / Milan Rufus ; prev. sa slo vač kog Lj. 
Simo vić, Fero Lip ka // Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 10–
15.

1169. Prav cem / Jožef Mihal ko vič ; prev. sa slo vač kog Lj. Simo vić, Fero Lip ka 
// Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 15–20.

1170. Reči / Milan Rufus ; prev. sa slo vač kog Lj. Simo vić, Fero Lip ka // Savre
me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 10–15.
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1171. Slo bo da / Milan Rufus ; prev. sa slo vač kog Lj. Simo vić, Fero Lip ka // 
Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 10–15.

1172. Slo vač ka / Milan Rufus ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // 
Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 10–15.

1173. Šta je pesma / Milan Rufus ; [pre vod i pre pev Fero Lip ka i Lj. Simović] // 
Savre me nik. ISSN 0036519Х. 42 : 7 (1975) 10–15.

1976
1174. Bes ti a ri um Astra rum / Vla da Uro še vik ; prev. Lj. Simo vić // Polja. ISSN 

00323578. 212 (1976) 16.

1175. Nauč ni ci / Vla da Uro še vik ; prev. Lj. Simo vić // Polja. ISSN 00323578. 
212 (1976) 16.

1176. Pale o gra fi ja sna / Vla da Uro še vik ; prev. Lj. Simo vić // Polja. ISSN 0032 
3578. 212 (1976) 16.

1177. Puto va nje s avan tu ra ma / Vla da Uro še vik ; prev. Lj. Simo vić // Polja. 
ISSN 00323578. 212 (1976) 16.

1178. Sumrak u apri lu / Vla da Uro še vik ; prev. Lj. Simo vić // Polja. ISSN 0032
3578. 212 (1976) 16.

1977
1179. Бал = Бал / Алек сан дар Одо јев ски ; пре вео Љ. Симо вић // Анто

ло ги ја руске пое зи је : XVII – XX век / избор, пред го вор и тек сто ви 
о песни ци ма Алек сан дар Петров. Бео град : Про све та, 1977. Књ. 1. 
Стр. 180–183. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1180. (Боле сни дух лечи тек само песма) = (Болящий дух вра чу ет песно
пенье) / Евге ниј Бара тин ски ; пре вео Љ. Симо вић // Анто ло ги ја 
руске пое зи је : ХVII–ХХ век / избор, пред го вор и тек сто ви о песни
ци ма Алек сан дар Петров. Бео град : Про све та, 1977. Књ. 1. Стр. 
168–169. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1181. Водо пад = Водо пад / Евге ниј Бара тин ски ; пре вео Љ. Симо вић // 
Анто ло ги ја руске пое зи је : XVI I–XX век / избор, пред го вор и тек
сто ви о песни ци ма Алек сан дар Петров. Бео град : Про све та, 1977. 
Књ. 1. Стр. 162–163. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1182. Дан и ноћ = День и ночь / Фјо дор Тјут чев ; пре вео Љ. Симо вић // 
Анто ло ги ја руске пое зи је : XVI I–XX век / избор, пред го вор и тек
сто ви о песни ци ма Алек сан дар Петров. Бео град : Про све та, 1977. 
Књ. 1. Стр. 238–239. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)
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1183. Две суд би не = Две доли / Евге ниј Бара тин ски ; пре вео Љ. Симо вић 
// Анто ло ги ја руске пое зи је : XVI I–XX век / избор, пред го вор и тек
сто ви о песни ци ма Алек сан дар Петров. Бео град : Про све та, 1977. 
Књ. 1. Стр. 172–173. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1184. 19. мар та 1823. = 19 мар та 1823 / Васи лиј Жуков ски ; пре вео Љ. 
Симо вић // Анто ло ги ја руске пое зи је : XVI I–XX век / избор, пред
го вор и тек сто ви о песни ци ма Алек сан дар Петров. Бео град : Про
све та, 1977. Књ. 1. Стр. 86–87. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1185. (Живот наш је у ста ро сти – изно шен халат) = (Жизнь наша в ста
ро сти – изно шенный халат) / Пјо тр Вја зем ски ; пре вео Љ. Симо
вић // Анто ло ги ја руске пое зи је ; XVI I–XX век / избор, пред го вор 
и тек сто ви о песни ци ма Алек сан дар Петров. Бео град : Про све та, 
1977. Књ. 1. Стр. 106–107. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1186. Закле тва = Закли на ние / Алек сан дар Пушкин ; пре вео Љ. Симо
вић // Анто ло ги ја руске пое зи је : XVI I–XX век / избор, пред го вор 
и тек сто ви о песни ци ма Алек сан дар Петров. Бео град ; Про све та, 
1977. Књ. 1. Стр. 134–135. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1187. (Зано сна сли ко) = (Чуд ная кар ти на) / Афа на сиј Фет ; пре вео Љ. 
Симо вић // Анто ло ги ја руске пое зи је : XVI I–XX век / избор, пред
го вор и тек сто ви о песни ци ма Алек сан дар Петров. Бео град : Про
све та, 1977. Књ. 1. Стр. 294–295. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1188. Иве и бре зе = Ивы и березы / Афа на сиј Фет ; пре вео Љ. Симо вић // 
Анто ло ги ја руске пое зи је : XVI I–XX век / избор, пред го вор и тек
сто ви о песни ци ма Алек сан дар Петров. Бео град : Про све та, 1977. 
Књ. 1. Стр. 302–303. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1189. (Изму чен живо том, и невер ством наде) = (Изму чен жизнью, 
ковар ством надежды) / Афа на сиј Фет ; пре вео Љ. Симо вић // 
Анто ло ги ја руске пое зи је : XVI I–XX век / избор, пред го вор и тек
сто ви о песни ци ма Алек сан дар Петров. Бео град ; Про све та, 1977. 
Књ. 1. Стр. 304–305. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1190. (Ja никад нисам леб део, нисам леб део) = (Я никог да не витал, не 
витал) / Булат Оку џа ва ; пре вео Љ. Симо вић // Анто ло ги ја руске 
пое зи је : XVI I–XX век / избор, пред го вор и тек сто ви о песни ци ма 
Алек сан дар Петров. Бео град : Про све та, 1977. Књ. 2. Стр. 430–431. 
(Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1191. (Ко што оке ан земљу обу зи ма) = (Как оке ан объмлет шар зем ной) 
/ Фјо дор Тјут чев ; пре вео Љ. Симо вић // Анто ло ги ја руске пое зи је : 
XVI I–XX век / избор, пред го вор и тек сто ви о песни ци ма Алек сан
дар Петров. Бео град : Про све та, 1977. Књ. 1. Стр. 232–233. (Свет ски 
кла си ци ; 6. коло ; 34)
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1192. Лабуд = Лебедь / Јаков Полон ски ; пре вео Љ. Симо вић // Анто ло
ги ја руске пое зи је : XVI I–XX век / избор, пред го вор и тек сто ви о 
песни ци ма Алек сан дар Петров. Бео град : Про све та, 1977. Књ. 1. 
Стр. 288–291. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1193. Лет ње вече = Лет ний вечер / Фјо дор Тјут чев ; пре вео Љ. Симо вић 
// Анто ло ги ја руске пое зи је : XVI I–XX век / избор, пред го вор и тек
сто ви о песни ци ма Алек сан дар Петров. Бео град : Про све та, 1977. 
Књ. 1. Стр. 228–229. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1194. Љубав = Любовь / Евге ниј Бара тин ски ; пре вео Љ. Симо вић // 
Анто ло ги ја руске пое зи је : XVI I–XX век / избор, пред го вор и тек
сто ви о песни ци ма Алек сан дар Петров. Бео град : Про све та, 1977. 
Књ. 1. Стр. 164–165. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1195. (На балу шум ном, слу чај но) = (Средь шум но го бала, слу чайно) / 
Алек сеј К. Тол стој ; пре вео Љ. Симо вић // Анто ло ги ја руске пое
зи је: XVI I–XX век / избор, пред го вор и тек сто ви о песни ци ма 
Алек сан дар Петров. Бео град : Про све та, 1977. Књ. 1. Стр. 280–281. 
(Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1196. (На све ту je вој ник живео) = (Один сол дат на све те жил) / Булат 
Оку џа ва ; пре вео Љ. Симо вић // Анто ло ги ја руске пое зи је : XVI
I–XX век / избор, пред го вор и тек сто ви о песни ци ма Алек сан дар 
Петров. Бео град : Про све та, 1977. Књ. 2. Стр. 432–433. (Свет ски 
кла си ци ; 6. коло ; 34)

1197. Нат пис = Над пись / Евге ниј Бара тин ски ; пре вео Љ. Симо вић // 
Анто ло ги ја руске пое зи је : XVI I–XX век / избор, пред го вор и тек
сто ви о песни ци ма Алек сан дар Петров. Бео град : Про све та, 1977. 
Књ. 1. Стр. 166–167. (Свет ски кла си ци ; 6. коло ; 34)

1198. Неиз ре ци во [: одломак] = Невырази мое [: отрывок] / Васи лиј 
Жуков ски ; пре вео Љ. Симо вић // Анто ло ги ја руске пое зи је : XVI
I–XX век / избор, пред го вор и тек сто ви о песни ци ма Алек сан дар 
Петров. Бео град : Про све та, 1977. Књ. 1. Стр. 82–85. (Свет ски кла
си ци ; 6. коло ; 34)

1199. (О чему урлаш, ветре, крај нас?) = (О чем ты воешь, ветр ноч ной?) 
/ Фјо дор Тјут чев ; пре вео Љ. Симо вић // Анто ло ги ја руске пое зи је : 
XVI I–XX век / избор, пред го вор и тек сто ви о песни ци ма Алек сан
дар Петров. Бео град : Про све та, 1977. Књ. 1. Стр. 236–237. (Свет ски 
кла си ци ; 6. коло : 34)
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1241. Кће ри Сла ви је : 374 / Јан Колар ; [превод и пре пев Љ. Симовић] // 
Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор 
и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [2. допу ње но изд.]. Бео град : 
Про све та : Нолит : Завод за уџбе ни ке и настав на сред ства, 1978. 
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1242. Лаке де мон ске поу ке / Вил јем Блејк ; [превод и пре пев М. Павло вић 
– Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [2. допу ње
но изд.]. Бео град : Про све та : Нолит : Завод за уџбе ни ке и настав на 
сред ства, 1978. Стр. 71. (Лек ти ра)

1243. Љубав / Евге ниј Абра мо вич Бара тин скиј ; [превод и пре пев Љ. 
Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [2. допу ње
но изд.]. Бео град : Про све та : Нолит : Завод за уџбе ни ке и настав на 
сред ства, 1978. Стр. 215. (Лек ти ра)

1244. Мај ци / Јули јуш Сло вац ки ; [превод и пре пев М. Сто јиљ ко вић, 
Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [2. допу ње
но изд.]. Бео град : Про све та : Нолит : Завод за уџбе ни ке и настав на 
сред ства, 1978. Стр. 238–239. (Лек ти ра)

1245. Мој заштит ник / Кон стан тин Нико ла је вич Батју шков ; [превод и 
пре пев Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто
ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [2. 
допу ње но изд.]. Бео град : Про све та : Нолит : Завод за уџбе ни ке и 
настав на сред ства, 1978. Стр. 127. (Лек ти ра)

1246. Мој теста мент / Јули јуш Сло вац ки ; [превод и пре пев М. Сто јиљ
ко вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто
ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [2. 
допу ње но изд.]. Бео град : Про све та : Нолит : Завод за уџбе ни ке и 
настав на сред ства, 1978. Стр. 237–238. (Лек ти ра
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1251. Напи са но у рано про ле ће / Вил јем Вер дсверт ; [превод и пре пев 
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анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. 
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сред ства, 1978. Стр. 219. (Лек ти ра)
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анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. 
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ко вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто
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Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [2. допу ње
но изд.]. Бео град : Про све та : Но лит : Завод за уџбе ни ке и настав на 
сред ства, 1978. Стр. 69. (Лек ти ра)
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1261. Писмо [: 1. (Кад, оте жа лих капа ка, уве че дунем у свећу] / Миха ил 
Еми не ску ; [превод и пре пев А. Гаври лов, Љ. Симовић] // Песни
штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор и при
ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [2. допу ње но изд.]. Бео град : Про
све та : Нолит : Завод за уџбе ни ке и настав на сред ства, 1978. Стр. 
290–294. (Лек ти ра)

1262. Пра ре чи. Орфич ки [: ΔΑΙΜΩΗ. Демон ; ΤΥΧΗ. Слу чај ност ; ΕΡΩΣ. 
Љубав ; ΑΝΑΓΚΝ. Нужност ; ΕΛΠΙΣ. Нада] / Јохан Вол фганг Гете ; 
[превод и пре пев М. Павло вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ
ског роман тизма : анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње 
Мио драг Павло вић. [2. допу ње но изд.]. Бео град : Про све та : Нолит : 
Завод за уџбе ни ке и настав на сред ства, 1978. Стр. 41–42. (Лек ти ра)
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избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [2. допу ње
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1268. Соне ти [: 1. (Напо љу је јесен, лишће расу то, сиво) ; 2. (Про ђо ше 
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избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [2. допу ње
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но изд.]. Бео град : Про све та : Нолит : Завод за уџбе ни ке и настав на 
сред ства, 1978. Стр. 242–243. (Лек ти ра)



182 |                                 Светлана СимоновићМандић

1273. У про гон ству / Тарас Шев чен ко ; [превод и пре пев П. Митро пан, 
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сред ства, 1978. Стр. 73. (Лек ти ра)

1278. Уну тра шња визи ја / Вил јем Вер дсверт ; [превод и пре пев М. 
Павло вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. 
[2. допу ње но изд.]. Бео град : Про све та : Нолит : Завод за уџбе ни ке 
и настав на сред ства, 1978. Стр. 81. (Лек ти ра

1279. Цвет / Васи лиј Андре је вич Жуков ски ; [превод и пре пев Љ. 
Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [2. допу ње
но изд.]. Бео град : Про све та : Нолит : Завод за уџбе ни ке и настав на 
сред ства, 1978. Стр. 125. (Лек ти ра)

1280. Цице рон / Фјо дор Ива но вич Тјут чев ; [превод и пре пев Љ. 
Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [2. допу ње
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но изд.]. Бео град : Про све та : Нолит : Завод за уџбе ни ке и настав на 
сред ства, 1978. Стр. 220. (Лек ти ра)

1281. Цркви цу видех сву од зла та / Вил јем Блејк ; [превод и пре пев М. 
Па вло вић, Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. 
[2. допу ње но изд.]. Бео град : Про све та : Нолит : Завод за уџбе ни ке 
и настав на сред ства, 1978. Стр. 69–70. (Лек ти ра)

1282. Чему ви, дани / Евге ниј Абра мо вич Бара тин скиј ; [превод и пре
пев Љ. Симовић] // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја 
/ избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [2. допу ње
но изд.]. Бео град : Про све та : Нолит : Завод за уџбе ни ке и настав на 
сред ства, 1978. Стр. 215. (Лек ти ра)

1979
1283. Заве ште ње / Дерек Махон ; пре ве ли Мили ца Минт, Љ. Симо вић // 

Мосто ви (Бео град). ISSN 03506525. 37–40 (1979) 25–28.

1284. Oproš taj / А. S. Puš kin ; pre veo Lj. Simo vić // Liri ka / A. S. Puš kin ; 
redak tor Milo rad Pavić. Beo grad : Rad, 1979. Str. 217. (Sabra na dela 
Alek san dra Puš ki na u osam knji ga ; 1)

1285. Pre po rod / A. S. Puš kin ; pre veo Lj. Simo vić // Liri ka / A. S. Puš kin ; 
redak tor Milo rad Pavić. Beo grad : Rad, 1979. Str. 55. (Sabra na dela 
Alek san dra Puš ki na u osam knji ga ; 1)

1286. Tali sman / A. S. Puš kin ; pre veo Lj. Simo vić // Liri ka / A. S. Puš kin ; 
redak tor Milo rad Pavić. Beo grad : Rad, 1979. Str. 155–156. (Sabra na 
dela Alek san dra Puš ki na u osam knji ga ; 1)

1981
1287. Žena koja spa va / Vla da Uro še vić ; [pre veo i pre pe va o] Lj. Simo vić // 

Tre ći pro gram Radio Sara je va. ISSN 05647010. 10 : 33 (1981) 589–607.

1288. Zve zda ni voć nja ci / Vla da Uro še vić ; [pre veo i pre pe va o] Lj. Simo vić // 
Tre ći pro gram Radio Sara je va. ISSN 05647010. 10 : 33 (1981) 589–607.

1289. Lažne vesti / Vla da Uro še vić ; [pre veo i pre pe va o] Lj. Simo vić // Tre ći 
pro gram Radio Sara je va. ISSN 05647010. 10 : 33 (1981) 589–607.

1290. Let nja noć / Vla da Uro še vić ; [pre veo i pre pe va o] Lj. Simo vić // Tre ći 
pro gram Radio Sara je va. ISSN 05647010. 10: 33 (1981) 589–607.

1291. Луда ци у опсер ва то ри ји / Вла да Уро ше вић ; [превео] с маке дон ског 
Љ. Симо вић // Бор ба. ISSN 03507440. 278 (10.10.1981) 10.
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1292. Песме / Вла да Уро ше вић ; пре ве ли Љ. Симо вић, Цве та Котев ска ; 
избор и пого вор Вук Крње вић. – Бео град : Народ на књи га, 1981. – 
294 стр. ; 20 цм. – (Библи о те ка Наши види ци. Савре ме на маке дон
ска пое зи ја).

1293. Puto va nje sa pusto lo vi na ma / Vla da Uro še vić ; [pre veo i pre pe va o] Lj. 
Simo vić // Tre ći pro gram Radio Sara je va. ISSN 05647010. 10:33 (1981) 
589–607.

1294. Slo bo da sne va ča / Vla da Uro še vić ; [pre veo i pre pe va o] Lj. Simo vić // 
Tre ći pro gram Radio Sara je va. ISSN 05647010. 10 : 33 (1981) 589–607.

1295. Sne vač i pra zni na Lažne vesti / Vla da Uro še vić ; [pre veo i pre pe va o] Lj. 
Simo vić // Tre ći pro gram Radio Sara je va. ISSN 05647010. 10:33 (1981) 
589–607.

1296. Фран соа Вијон / Булат Оку џа ва ; пре вео Љ. Симо вић // Овдје. ISSN 
04751159. 149 (1981) 29.

1982
1297. Напи са но у рано про ле ће / Вор дсворт ; [превео Љ. Симовић] // 

Лири ка у свет ској књи жев но сти / Воји слав Ђурић. Бео град : Срп
ска књи жев на задру га, 1982. Стр. 178. (Анто ло ги је)

1298. Њихо ва сна га / Нор вид ; [превели М. Сто јиљ ко вић и Љ. Симовић] 
// Лири ка у свет ској књи жев но сти / Воји слав Ђурић. Бео град : 
Срп ска књи жев на задру га, 1982. Стр. 453. (Анто ло ги је)

1983
1299. Библи о гра фи ја сна / Вла да Уро ше вић ; пре вео Љ. Симо вић // Књи

жев на реч. ISSN 03504115. 207 (25. 3. 1983).

1300. Дога ђај у пољу / Вла да Уро ше вић ; пре вео Љ. Симо вић // Књи жев
на реч. ISSN 03504115. 207 (25. 3. 1983).

1301. Име зве зде / Вла да Уро ше вић ; пре вео Љ. Симо вић // Књи жев на 
реч. ISSN 03504115. 207 (25. 3. 1983).

1302. Језа / Вла да Уро ше вић ; пре вео Љ. Симо вић // Књи жев на реч. ISSN 
03504115. 207 (25. 3.1983).

1303. Ноћ не куће / Вла да Уро ше вић ; пре вео Љ. Симо вић // Књи жев на 
реч. ISSN 03504115. 207 (25. 3. 1983).

1304. Пијан ство сне ва ча / Вла да Уро ше вић ; пре вео Љ. Симо вић // Књи
жев на реч. ISSN 03504115. 207 (25. 3. 1983).

1305. Сне ва чи у лабо ра то ри ја ма / Вла да Уро ше вић ; пре вео Љ. Симо вић 
// Књи жев на реч. ISSN 03504115. 207 (25. 3. 1983).
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1306. Хаос / Вла да Уро ше вић ; пре вео Љ. Симо вић // Књи жев на реч. 
ISSN 03504115. 207 (25. 3.1983).

1985
1307. Anto lo gi ja savre me ne make don ske poe zi je / pri re di li Eftim Klet ni

kov, Cve ta Kotev ska ; pre ve li Lj. Simo vić... [i dr.]. – Beo grad : Pro sve ta, 
[1985]. – 384 str.: ilu str.; 20 cm
Из садр жа ја: Len ka ; Dani ; Ele gi je za tebe ; Bala da o nepo zna tom ; Tatun čo / 
Kočo Racin. – Bela si ca ; Anđeo iz Sve te Sofi je ; Ugalj ; Vij ; Mar kov mana stir ; 
Ster na ; Bola ni Doj čin ; Raž ; Pše ni ca ; Pesma loza u vino gra di ma na Vod nu ; 
Među drve ćem ; Odma zda ; Dor jan ske vetruš ti ne ; Kruš ka / Bla že Kone ski. – 
Kuća i leto ; Kuća i vasi o na ; Sta ri zve zda ni napi tak ; Žena koja spa va ; Jeza ; 
Arhe o lo gi ja sna ; Noć sa mese či nom ; Leti li ce maslač ka, sne va či, noć ; Bes te žin
sko sta nje ; Doš ljak ; Sve to čudo viš te / Vla da Uro še vić.

1986
1308. Ода богу живо ти ња / Миро слав Валек ; [превод и препев] са сло

вач ког Феро Лип ка и Љ. Симо вић // Књи жев не нови не. ISSN 0023
2416. 32 : 718 (15. 10. 1986) 6.

1309. Ода љуба ви / Миро слав Валек ; [превод и препев] са сло вач ког 
Феро Лип ка и Љ. Симо вић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 
32: 718 (15.10.1986) 6.

1310. Пева ње / Миро слав Валек ; [превод и препев] са сло вач ког Феро 
Лип ка и Љ. Симо вић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 32: 718 
(15. 10. 1986) 6.

1987
1311. Афро ди та / Иван Штрп ка ; пре пе вао Љ. Симо вић ; лре вео са сло

вач ког Феро Лип ка // Књи жев на реч. ISSN 03504115.309 (10. I 1987).

1312. Зеле на јабу ка / Иван Штрп ка ; пре пе вао Љ. Симо вић ; пре вео са 
сло вач ког Феро Лип ка // Кььижев на реч. ISSN 0350—4115.309 (10. 
11. 1987).

1313. Из апсо лут ног днев ни ка / Миро слав Валек ; пре пе вао Љ. Симо вић ; 
пре вео са сло вач ког Феро Лип ка // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 
303–304 (25. 7. 1987).

1314. Исто ри ја тра ве / Миро слав Валек ; пре пе вао Љ. Симо вић ; пре вео 
са сло вач ког Феро Лип ка // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 303–304 
(25. 7. 1987).

1315. Нешто се кри је / Иван Штрп ка ; пре пе вао Љ. Симо вић ; пре вео са 
сло вач ког Феро Лип ка // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 309 (10. 11. 
1987).
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1316. Уби ја ње куни ћа / Миро слав Валек ; пре пе вао Љ. Симо вић ; пре вео 
са сло вач ког Феро Лип ка // Књи жев на реч. ISSN03504115. 303–304 
(25. 7. 1987).

1989
1317. Anto lo gi ja slo vač ke poe zi je XXve ka / pre ve li Fran ti šek Lip ka, Lj. Simo

vić ; pri re dio Fran ti šek Lip ka. – Beo grad : Pro sve ta, 1989. – 492 str.; 21 
cm
Sadr žaj: Jan ko Jesen ski. – Ivan Kra sko. – Ivan Gal. – Vla di mir Roj. – Mar tin 
Razus. – Šte fan Krč me ri. – Valen tin Beni jak. – Jan Smrek. – Emil Bole slav 
Lukač. – Laco Novo me ski. – Andrej Plav ka. – Maša Halja mo va. – Jan Kostra. – 
Pavol Horov. – Juli jus Len ko. – Rudolf Fabri. – Jan Rak. – Pavol Bun čak. – Jan 
Bre zi na. – Šte fan Žari. – Vla di mir Raj sel. – Voj teh Miha lik. – Milan Laj či jak. – 
Miro slav Valek. – Milan Rufus. – Pavel Kojš. – Jan Ondruš. – Lidi ja Vad ker ti
Gavor ni ko va. – Miku laš Kovač. – Jan Buza ši. – Jozef Mihal ko vič. – Jan Sta ho. – 
Lju bo mir Fel dek. – Jan Šimo no vič. – Vla sti mil Koval čik. – Šte fan Sta ra žaj. – 
Mari jan Kova čik. – Voj teh Kon drot. – Jozef Ger boc. – Šte fan Morav čik. – 
Peter Gre gor. – Ivan Štrp ka. – Kamil Pete raj. – Fran ti šek Lip ka. – Jan Zam bor. – 
Dani jel Havi jer. – Beleš ke o pesni ci ma.

1318. Glos sa / Mihail Emi ne sku ; pre pe vao Lj. Simo vić ; pre veo sa rumun
skog Aurel Gavri lov // Savre me nik. ISSN 0036519Х. Nova seri ja. 10 : 9 
(1989) 295.

1319. Još jed nu želju imam / Mihail Emi ne sku ; pre pe vao Lj. Simo vić ; pre veo 
sa rumun skog Aurel Gavri lov // Savre me nik. ISSN 0036519Х. Nova 
seri ja. 10 : 9 (1989) 296–297.

1320. Sone ti / Mihail Emi ne sku ; pre pe vao Lj. Simo vić ; pre veo sa rumun skog 
Aurel Gavri lov // Savre me nik. ISSN 0036519Х. Nova seri ja. 10:9 (1989) 
298–299.

1990
1321. Kan co ni jer / Petrar ka ; izbor i pogo vor Eros Sekvi ; pre ve li i pre pe va li 

Lj. Simo vić ... [i dr.]. – Beo grad : Guten ber go va galak si ja, 1996. – 124 
str.: ilu str.; 20 cm. – (Đač ka bibli o te ka ; knj. 19)
Пре вод дела : Can zo ni e re : (scel ta).

1322. Кан цо ни јер : избор / Фран че ско Петрар ка ; сти хо ве пре ве ли Љ. 
Симо вић ... [и др.] ; при ре дио Пре драг Ста но је вић. – Бео град : 
Народ на књи гаАлфа, 1996. – 71 стр. : илу стр. ; 15 цм. – (Сто кла си
ка Народ не књи ге ; књ. 33)
Пре вод дела : Can zo ni e re.

1323. Ски да ње c крста = Sni ma nie z kri ža / Милан Руфус ; пре вод Љ. 
Симо вић ... [и др.] ; [из бор] Фран ти шек Лип ка. – Сме де ре во : Сме
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де рев ска песнич ка јесен : Наш глас ; Нови Сад : Обзор, 1990. – 97 
стр. ; 21 цм. – (Библи о те ка Злат ни кључ Сме де ре ва ; 5)

1997
1324. Нешто као обја шње ње песа ма / Вла да Уро ше вић ; пре вод Љ. Симо

вић...и др. // Пове ља (Кра ље во). ISSN 03527751. 27 : 1–2 (1997) 58–65.

1999
1325. [Песме] / А. С. Пушкин, Е. Бара тин ски, А. Кољ цов, Ф. И. Тјут чев ; 

пре вод и пре пев Љ. Симо вић... [и. др.] // Песме о љуба ви / при ре
дио Мио драг Сиби но вић ; пре вод Мио драг Сиби но вић... [и. др.]. 
Бео град : Pai de ia, 1999. (Библи о те ка Сло вен ска пое зи ја у пре во ду. 
Руски песни ци)

2000
1326. Пре по род / А. С. Пушкин ; пре вод и пре пев Љ. Симо вић // Док тра

је песни ка дах : иза бра не песме / А. С. Пушкин ; при ре дио Мило
рад Ђурић ; пре ве ли и пре пе ва ли Љ. Симо вић... [и др.]. Бео град : 
Срп ска књи жев на задру га, 2000. (Мала библи о те ка СКЗ. Бро ши ра
на сери ја)

1327. Тали сман / А. С. Пушкин ; пре вод и пре пев Љ. Симо вић // Док тра
је песни ка дах : иза бра не песме / А. С. Пушкин ; при ре дио Мило
рад Ђурић ; пре ве ли и пре пе ва ли Љ. Симо вић... [и др.]. Бео град : 
Срп ска књи жев на задру га, 2000. (Мала библи о те ка СКЗ. Бро ши ра
на сери ја)

2001
1328. Дити рам би / Фри дрих Шилер ; пре вод и пре пев Мио драг Павло

вић, Љ. Симо вић // Анто ло ги ја немач ке лири ке : од Гетеа до наших 
дана / при ре дио Мир ко Кри во ка пић. – 3. изд. – Срем ски Кар лов
ци : Нови Сад : Изда вач ка књи жар ни ца Зора на Сто ја но ви ћа, 2001. 
Стр. 159. (Европ ски кла си ци) (Немач ки писци)
Наслов ори ги на ла: Dithyram be

2003
1329. Ају дах / Адам Миц ки је вич ; пре вод и пре пев Мари ја Сто јиљ ко вић, 

Љ. Симо вић) // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но 
изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 292. (Библи о те ка 
Књи жев ни венац ; књ. 30)
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1330. Акер ман ске сте пе / Адам Миц ки је вич ; пре вод и пре пев Мари ја 
Сто јиљ ко вић, Љ. Симо вић) // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. 
[3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 
288. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1331. (Ако се овај вели ки свет) / Вил јем Вер дсверт ; пре вод и пре пев 
Мио драг Павло вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман
ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг 
Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 
2003. Стр. 93. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)
Има и у: Поли ти ка. ISSN 03504395. 100 : 32254 (23. 8. 2003) В7. Наслов 
ори ги на ла: (If this gre at world of joy and pain)

1332. Анђео / Вил јем Блејк ; пре вод и пре пев Мио драг Павло вић, Љ. 
Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, 
пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. 
Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 81. (Библи о те ка Књи
жев ни венац ; књ. 30)
Наслов ори ги на ла: The Angel

1333. (Анђео, пред сед ник мог рође ња) / Вил јем Блејк ; пре вод и пре пев 
Мио драг Павло вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман
ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг 
Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 
2003. Стр. 81. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)
Наслов ори ги на ла: (The Angel that pre si ded...)

1334. Врт љуба ви / Вил јем Блејк ; пре вод и пре пев Мио драг Павло вић, 
Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но 
изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 80. (Библи о те ка 
Књи жев ни венац ; књ. 30)
Наслов ори ги на ла: The Gar den of Love

1335. Гаше ње Вене ци јан ске репу бли ке / Вил јем Вер дсверт ; пре вод и 
пре пев Мио драг Павло вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског 
роман ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио
драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си
ја, 2003. Стр. 94. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)
Наслов ори ги на ла: On the Extin cti on of the Vene tian Repu blic

1336. Гло са / Миха ил Еми не ску ; пре вод и пре пев Аурел Гаври лов, Љ. 
Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но 
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изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 360. (Библи о те ка 
Књи жев ни венац ; књ. 30)
Naslov ori gi na la : Glos sa

1337. Гор ки део / Алек сеј Васи ље вич Кољ цов ; пре вод и пре пев Љ. Симо
вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, 
пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. 
Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 269. (Библи о те ка Књи
жев ни венац ; књ. 30)

1338. Гра ђа ни ну Џону Бра у ну / Ципри јан Нор вид ; пре вод и пре пев 
Мари ја Сто јиљ ко вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман
ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг 
Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 
2003. Стр. 305. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1339. Дај те ми само / Јули јуш Сло вац ки ; пре вод и пре пев Мари ја Сто
јиљ ко вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто
ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. 
допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 298. 
(Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30).

1340. Дан и ноћ / Фјо дор Ива но вич Тјут чев ; пре вод и пре пев Љ. Симо
вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, 
пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. 
Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 274. (Библи о те ка Књи
жев ни венац ; књ. 30)

1341. Две суд бе / Евге ниј Абра мо вич Бара тин ски ; пре вод и пре пев Љ. 
Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, 
пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. 
Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 265. (Библи о те ка Књи
жев ни венац ; књ. 30)

1342. Дети ња туга / Вил јем Блејк ; пре вод и пре пев Мио драг Павло вић, 
Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но 
изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 79. (Библи о те ка 
Књи жев ни венац ; књ. 30)
Наслов ори ги на ла: Infant Sor row

1343. Дити рам би / Фри дрих Шилер ; пре вод и пре пев Мио драг Павло
вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја 
/ избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње
но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 48. (Библи о
те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)
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1344. (Ја вас волим, боги ње песме) / Евге ниј Абра мо вич Бара тин ски ; 
пре вод и пре пев Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. 
[3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 267. 
(Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1345. (Још јед ну жељу знам) / Миха ил Еми не ску ; пре вод и пре пев Аурел 
Гаври лов, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто
ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. 
допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 365. 
(Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1346. (Кад моје тело..) / Адам Миц ки је вич ; пре вод и пре пев Мари ја 
Сто јиљ ко вић, Љ. Симо вић) // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. 
[3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 
292. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1347. Кри стал на соба / Вил јем Блејк ; пре вод и пре пев Мио драг Павло
вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја 
/ избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње
но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 82. (Библи о
те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1348. Кће ри Сла ви је : 291 / Јан Колар ; пре вод и пре пев Љ. Симо вић // 
Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор 
и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : 
Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 148. (Библи о те ка Књи жев ни 
венац ; књ. 30)

1349. Кће ри Сла ви је : 374 / Јан Колар ; пре вод и пре пев Љ. Симо вић // 
Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор 
и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : 
Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 149. (Библи о те ка Књи жев ни 
венац ; књ. 30)

1350. Лакедемонскe поу ке / Вил јем Блејк ; пре вод и пре пев Мио драг 
Павло вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. 
[3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 81. 
(Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1351. Љубав / Евге ниј Абра мо вич Бара тин ски ; пре вод и пре пев Љ. 
Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но 
изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 266. (Библи о те ка 
Књи жев ни венац ; књ. 30)
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1352. Мај ци / Јули јуш Сло вац ки ; пре вод и пре пев Мари ја Сто јиљ ко вић, 
Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но 
изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 297. (Библи о те ка 
Књи жев ни венац ; књ. 30)

1353. Мој заштит ник / Кон стан тин Нико ла је вич Батју шков ; пре вод и 
пре пев Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто
ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. 
допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 152. 
(Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1354. Мој теста мент / Јули јуш Сло вац ки ; пре вод и пре пев Мари ја Сто
јиљ ко вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. 
[3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 
295–296. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1355. Моја моли тва / Хри сто Ботев ; пре вод и пре пев Љ. Симо вић // 
Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор 
и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : 
Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 358. (Библи о те ка Књи жев ни 
венац ; књ. 30)

1356. Моја песма I / Ципри јан Нор вид ; пре вод и пре пев Мари ја Сто јиљ
ко вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто
ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. 
допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 301. 
(Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1357. Мра мор бели / Ципри јан Нор вид ; пре вод и пре пев Мари ја Сто
јиљ ко вић, Љ. Симо вић Песни штво европ ског роман ти зма : анто
ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. 
допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 302. 
(Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1358. (Над водом чистом и бес крај ном) / Адам Миц ки је вич ; пре вод и 
пре пев Мари ја Сто јиљ ко вић, Љ. Симо вић) // Песни штво европ
ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње 
Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва 
галак си ја, 2003. Стр. 288. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1359. Напи са но у рано про ле ће / Вил јем Вер дсверт ; пре вод и пре пев 
Мио драг Павло вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман
ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг 
Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 
2003. Стр. 96. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)
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1360. (Не може ме ника ква суд ба...) / Јули јуш Сло вац ки ; пре вод и пре
пев Мари ја Сто јиљ ко вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског 
роман ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио
драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си
ја, 2003. Стр. 299. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1361. (Не може Руси ја умом да се схва ти) / Фјо дор Ива но вич Тјут чев ; 
пре вод и пре пев Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман
ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг 
Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 
2003. Стр. 274. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1362. Неса ни ца / Фјо дор Ива но вич Тјут чев ; пре вод и пре пев Љ. Симо
вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, 
пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. 
Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 271. (Библи о те ка Књи
жев ни венац ; књ. 30)

1363. Ноћ / Карел Хинек Маха ; пре вод и пре пев Петар Митро пан, Љ. 
Симо вић) // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но 
изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 282. (Библи о те ка 
Књи жев ни венац ; књ. 30)

1364. Њихо ва сна га : епи грам / Ципри јан Нор вид ; пре вод и пре пев 
Мари ја Сто јиљ ко вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман
ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг 
Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 
2003. Стр. 304. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1365. (О чему урлаш, ветре крај нас?) / Фјо дор Ива но вич Тјут чев ; пре
вод и пре пев Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. 
[3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 273. 
(Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1366. Ода Мла до сти / Адам Миц ки је вич ; пре вод и пре пев Мари ја Сто
јиљ ко вић, Љ. Симо вић) // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. 
[3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 289. 
(Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1367. Отров но дрво / Вил јем Вер дсверт ; пре вод и пре пев Мио драг 
Павло вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. 
[3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 78. 
(Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)
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1368. Песма / Васи лиј Андре је вич Жуков ски ; пре вод и пре пев Љ. Симо
вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, 
пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. 
Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 151. (Библи о те ка Књи
жев ни венац ; књ. 30)

1369. Писмо : I (Кад , оте жа лих капа ка , уве че дунем у све ћу) / Миха ил 
Еми не ску ; пре вод и пре пев Аурел Гаври лов, Љ. Симо вић // Песни
штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор и при
ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен
бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 366. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; 
књ. 30)

1370. Пра ре чи. Орфич ки / Јохан Вол фганг Гете ; пре вод и пре пев Мио
драг Павло вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. 
[3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 42. 
(Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1371. При чај те свој тихи сан / Јан ко Краљ ; (пре вод и пре пев Фран ти шек 
Лип ка, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто
ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. 
допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 353. 
(Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1372. Прстен / Алек сеј Васи ље вич Кољ цов ; пре вод и пре пев Љ. Симо вић 
// Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го
вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео
град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 268. (Библи о те ка Књи
жев ни венац ; књ. 30)

1373. Рим / Јули јуш Сло вац ки ; пре вод и пре пев Мари ја Сто јиљ ко вић, 
Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но 
изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 295. (Библи о те ка 
Књи жев ни венац ; књ. 30)

1374. Савест / Јули јуш Сло вац ки ; пре вод и пре пев Мари ја Сто јиљ ко
вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја 
/ избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње
но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 294. (Библи о
те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1375. Silen ti um / Фјо дор Ива но вич Тјут чев ; пре вод и пре пев Љ. Симо
вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, 
пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. 
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Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 272. (Библи о те ка Књи
жев ни венац ; књ. 30)

1376. Соне ти / Миха ил Еми не ску ; пре вод и пре пев Аурел Гаври лов, Љ. 
Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, 
пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. 
Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 363. (Библи о те ка Књи
жев ни венац ; књ. 30)

1377. Суд би на Оди се је ва / Кон стан тин Нико ла је вич Батју шков ; пре вод 
и пре пев Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто
ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. 
допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 152. 
(Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1378. Тигар / Вил јем Блејк ; пре вод и пре пев Мио драг Павло вић, Љ. 
Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, 
пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. 
Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 79. (Библи о те ка Књи
жев ни венац ; књ. 30)

1379. У албум / Ципри јан Нор вид ; пре вод и пре пев Мари ја Сто јиљ ко
вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја 
/ избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње
но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 304. (Библи о
те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1380. У Веро ни / Ципри јан Нор вид ; пре вод и пре пев Мари ја Сто јиљ ко
вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја 
/ избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње
но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 303. (Библи о
те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1381. У про гон ству / Тарас Шев чен ко ; пре вод и пре пев Петар Митро
пан, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја 
/ избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње
но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 283. (Библи о
те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1382. У спо ме нар Зосји Бобрув ној / Јули јуш Сло вац ки ; пре вод и пре пев 
Мари ја Сто јиљ ко вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман
ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг 
Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 
2003. Стр. 297. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1383. У там ни ци / Тарас Шев чен ко ; пре вод и пре пев Петар Митро пан, 
Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / 
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избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но 
изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 283. (Библи о те ка 
Књи жев ни венац ; књ. 30)

1384. У Швај цар ској : XXI (Тамо где прве зве зде на небу засве тле) / Јули
јуш Сло вац ки ; пре вод и пре пев Мари ја Сто јиљ ко вић, Љ. Симо вић 
// Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го
вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео
град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 299. (Библи о те ка Књи
жев ни венац ; књ. 30)

1385. Умстве ни пут ник / Вил јем Блејк ; пре вод и пре пев Мио драг Павло
вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја 
/ избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње
но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 83. (Библи о
те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1386. Уну тра шња визи ја / Вил јем Блејк ; пре вод и пре пев Мио драг 
Павло вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : 
анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. 
[3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 93. 
(Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)

1387. Цвет / Васи лиј Андре је вич Жуков ски ; пре вод и пре пев Љ. Симо
вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, 
пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. 
Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 150. (Библи о те ка Књи
жев ни венац ; књ. 30)

1388. Цице рон / Фјо дор Ива но вич Тјут чев ; пре вод и пре пев Љ. Симо
вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја / избор, 
пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње но изд.]. 
Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 272. (Библи о те ка Књи
жев ни венац ; књ. 30)

1389. (Цркви цу видех сву од зла та) / Вил јем Вер дсверт ; пре вод и пре пев 
Мио драг Павло вић, Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман
ти зма : анто ло ги ја / избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг 
Павло вић. [3. допу ње но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 
2003. Стр. 78. (Библи о те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)
Наслов ори ги на ла: (I saw a cha pell all of gold)

1390. (Чему ви, дани!) / Евге ниј Абра мо вич Бара тин ски ; пре вод и пре
пев Љ. Симо вић // Песни штво европ ског роман ти зма : анто ло ги ја 
/ избор, пред го вор и при ре ђи ва ње Мио драг Павло вић. [3. допу ње
но изд.]. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 2003. Стр. 266. (Библи о
те ка Књи жев ни венац ; књ. 30)
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2006
1391. [Pe sme] / Taras Gri gor’evič Šev čen ko ; pre pev Lj. Simo vić // Kob zar [: 

izbor] / Taras Gri gor’evič Šev čen ko ; ured nik Ljud mi la Popo vić ; pre
vod Lj. Simo vić… [et al.]. – Novi Sad : Savez Rusi na i Ukra ji na ca Srbi je, 
2006.

2007
1392. [Pe sme] / Fran če sko Petrar ka ; pre vod i pre pev Lj. Simo vić // Kan co ni

jer / Fran če sko Petrar ka ; izbor i pred go vor Eros Sekvi pre vod i pre pev 
Lj. Simo vić… [i dr.]. Beo grad : Knji gakomerc, 2007. (Bibli o te ka Knji že
stvo ; knj. 49)

2009
1393. Пре по род / [А. С. Пушкин ; Љ. Симо вић, пре вод и препев] // Анто

ло ги ја Пушкин : иза бра не стра ни це Алек сан дра Пушки на / избор, 
пред го вор, редак ци ја и комен та ри Вито мир Вуле тић. Нови Сад : 
Про ме теј, 2009. Стр. 445. (Библи о те ка Анто ло ги је. Свет)

2012
1394. Два једин ства = Два един ства : иза бра не песме / Фјо дор Тјут чев ; 

[превод Вла ди мир Јагли чић, Љ. Симо вић, Зла та Коцић]. – Бео
град : ИГАМ ; Москва : Ваха зар, 2012. – 141 стр. : илу стр. ; 20 cm. 
– (Рускосрп ска поет ска библи о те ка : кла си ка ; [1]).
ISBN 9788683927623 (ИГАМ) ; 9785881900625 (Ваха зар)
Из садр жа ја: Лет ње вече: 9–10; Сно ви: 15; Цице рон: 21; Silen ti um!: 23; 
Склад је у мор ским тала си ма: 95–96.

При ре ђи вач ки рад

Књи ге

1966
1395. Песме / Ђура Јак шић ; избор и пого вор Љ. Симо вић. – Бео град : 

Мла до поко ле ње, 1966. – 66 стр. ; 19 цм. – (Лек ти ра за VII раз ред 
основ не шко ле ; 3).
Пого вор о писцу и делу / Љ. Симо вић: стр. 56–63.
2. изд. – Нолит, 1968.
3. изд. – Нолит, 1970.
4. изд. – Нолит, 1976.
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1972
1396. Вели ка Ски ти ја и дру ге песме / Мио драг Павло вић ; избор и пред

го вор Љубо ми ра Симо ви ћа. – Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 
1972. – LIII, 298 стр. ; 19 цм. – (65. коло / СКЗ ; 438)
Бит ка на гра ни ци неста ја ња / Љ. Симо вић: стр. VII –LII. – Напо ме не и 
беле шка о писцу: стр. 297.

1975
1397. Иза бра не песме / Душан Васи љев ; избор и пред го вор Љ. Симо вић. 

– Бео град : Рад, 1975. – 100 стр. ; 17 цм.
Сло же ност пое зи је Душа на Васи ље ва / Љ. Симо вић: стр. 5–13.

1979
1398. Песме / Лаза Костић ; избор и пред го вор Љ. Симо вић. – Бео град : 

Сло во љуб ве, 1979. – 206 стр. ; 18 цм. – (Ех libris ; 1. коло ; 10)
Беле шке о Лази Кости ћу / Љ. Симо вић: стр. 5– [31]

1981
1399. Пет лир ских кру го ва : Маг но ве ња ; Одје ци / Мом чи ло Наста си

је вић ; избор и пред го вор Љ. Симо вић. – Бео град : Сло во љуб ве, 
1981. – 163 стр. ; 18 цм. – (Ех libris ; 1. коло ; 22)
Беле шке о пое зи ји Мом чи ла Наста си је ви ћа / Љ. Симо вић : стр. 5– [37]

1982
1400. Иза бра не песме / Јован Јова но вић Змај ; избор и пред го вор Љ. 

Симо вић. – Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1982. – XXXVI II, 
148 стр. ; 19 цм. – (75. коло / СКЗ ; 497)
Зма је ва пое зи ја / Љ. Симо вић: стр. 5–41.

1989
1401. Беза злен ства : песме / Мио драг Павло вић ; избор и пред го вор 

Љ. Симо вић. – Ваље во : Милић Ракић, 1989. – 375 стр. ; 20 цм. – 
(Библио тека Зави чај ник ; 5)
О пое зи ји Мио дра га Павло ви ћа / Љ. Симо вић: 7–80. – Напо ме не / Љ [убо
мир] С [имовић].

1990
1402. Тач ка отпо ра : иза бра не песме / Мило ван Даној лић ; избор и пред

го вор Љ. Симо вић. – Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1990. – 
XXXI, 296 стр. ; 19 цм. – (83. коло / СКЗ ; 549)
Све те трав чи це Мило ва на Даној ли ћа / Љ. Симо вић : стр. IIХХХI.



198 |                                 Светлана СимоновићМандић

1995
1403. Век фил ма / уред ник Дејан Коса но вић ; [из бор сти хо ва и рецензија] 

Љ. Симо вић. – Бео град : САНУ : Југо сло вен ска кино те ка, 1995. – 
359 стр. : илу стр. ; 24 цм. – (Гале ри ја / САНУ ; 81)
Из садр жа ја: Филм / Мир ја на Сте фа но вић ; Пре био ско па / Гијом Апо ли
нер ; Шта је доку мен тар ни филм / Љуби ша Јоцић ; Холи вуд ске еле ги је / 
Бер толд Брехт ; Оклоп ња ча Потем кин / Ришард Кри њиц ки ; Из „Про ло га 
јед ног луда ка пред леги јом пре му дрих муха“ / Љубо мир Мицић ; Из „Сан 
Фран ци ско блу за“ / Џек Керу ак ; Ноћ на мора кино о пе ра те ра / Бра јен Пе
тен ; Моли тва за Мери лин Мон ро (одло мак) / Ерне сто Кар де нал.

1996
1404. Вели ка Ски ти ја и дру ге песме / Мио драг Павло вић ; избор и пред

го вор Љубо ми ра Симо ви ћа. – 2 изд. – Бео град : Срп ска књи жев
на задру га, 1996. – LII, 312 стр. ; 19 цм. – (Поно вље на изда ња Кола 
Срп ске књи жев не задру ге у дивот опре ми)
Бит ка на гра ни ци неста ја ња / Љ. Симо вић: стр. VII – LII. – Напо ме не: стр. 
297.

1405. Сум њи ва лица : иза бра не коме ди је / Бра ни слав Нушић ; избор и 
пред говор Љ. Симо вић. Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1996. 
– XIX, 559 стр. ; 19 цм. – (89. коло / СКЗ ; 590)
Нуши ће ва сум њи ва лица / Љ. Симо вић: стр. VII –XIX. – Садр жај: Haродни 
посла ник ; Сум њи во лице ; Госпо ђа мини стар ка ; Ожа ло шће на поро ди ца ; 
Покој ник.

1997
1406. Лаже и пара ла же : иза бра не коме ди је / Јован Сте ри ја Попо вић ; из

бор и пред го вор Љ. Симо вић. – Вршац : КОВ, 1997. – 301 стр. ; 19 цм
Сте ри ја међу маска ма / Љ. Симо вић: стр. 5–19. – Садр жај: Лажа и пара ла
жа ; Твр ди ца или Кир Јања ; Покон ди ре на тиква ; Родо љуп ци. – Напо ме не: 
стр. 299–300.

2003
1407. Гра ди ли ште : иза бра не и нове песме / Бра ни слав Петро вић ; иза

брао Љ. Симо вић. – Бео град : Заду жби на Десан ка Мак си мо вић : 
Народ на библи о те ка Срби је : Срп ска књи жев на задру га, 2003. – 
190, [2] стр. ; 22 cm. – (Награ да „Десан ка Мак си мо вић“ ; књ. 7)
Из садр жа ја: Напо ме не (новем бра 2003) / Љ. Симо вић : стр. 181–184. – 
Беле шка о песни ку : стр. 185 – 186. У еди ци ји добит ни ка награ де „Десан
ка Мак си мо вић“ пра ви ло је да избор пра ви сам песник. Како Бра ни слав 
Петро вић то није учи нио пре смр ти, ака де мик Симо вић је иза брао пес
ме.“ (НИН, 18.3.2004).
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2004
1408. Жеже ва си он / Бра ни слав Петро вић ; [приредио Љ. Симовић]. – 

Бео град : НИН, 2004. – 106 стр. [: 1] сл. ауто ра ; 21 cm. – (Библи о те
ка Дело)
Из садр жа ја: Напо ме не / Љ. Симо вић : стр. 95–104. – Беле шка о песни ку и 
сли ка : на пре са ви је ном делу кори ца.

1409. Заду жби на „Десан ка Мак си мо вић“ : 1993 – 2003 / [уређивачки 
одбор Сло бо дан Мар ко вић, Милош Јев тић, Радо ван Поповић] // 
Бео град : Заду жби на „Десан ка Мак си мо вић“ : Народ на библи о те
ка Срби је, 2004. – 169 стр.: фот. ; 21 cm.
Из садр жа ја: I Заду жби на Десан ке Мак си мо вић : (1) Повра так у Бран ко
ви ну (11. 2.1993) / Љ. Симо вић : стр. 11–12. – II Речи љуба ви [: беседе] : 
(2) Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци ; Реч на доде ли награ де 
1994. годи не / Љ. Симо вић : стр. 23–28. – (3) Чисти ли ште ; Реч на доде ли 
награ де 2000. годи не / Бра ни слав Петро вић ; при ре дио Љ. Симо вић : стр. 
58–63 ; Напо ме на уз бесе ду Бра ни сла ва Петро ви ћа (16. фебру ар 2004) / 
Љ. Симо вић : стр. 63–65. – IV Доку мен та : Одлу ка о име но ва њу чла но ва 
Уре ђи вач ког одбо ра : стр. 112–113. – Љ. Симо вић [: 4] фото гра фи је : стр. 
25, 60, 72, 123.

2011
1410. Лаза Костић / при ре дио Љ. Симо вић. – Нови Сад : Изда вач ки цен

тар Мати це срп ске, 2011. – 441 стр. ; 24 cm. – (Анто ло гиј ска еди ци ја 
Десет веко ва срп ске књи жев но сти ; књ. 38). 
Из садр жа ја: Беле шке о Лази Кости ћу / [Љ. Симовић] (9–28) ; О тра ге
ди ја ма Лазе Кости ћа / [Љ. Симовић] (29–37) ; При ре ђи вач ке напо ме не 
(419–420).

Науч ни збор ни ци

2001
1411. Све ча на сед ни ца „Петар II Петро вић Његош – 150 годи на после 

њего ве смр ти“ / при пре ми ло Оде ље ње јези ка и књи жев но сти ; Љ. 
Симо вић, ур. – Бео град : САНУ, 20. 12. 2001.
На све ча ном ску пу гово ри ли су пред сед ник САНУ Дејан Меда ко вић, 
пот пред сед ник Миро слав Пан тић, митро по лит црно гор скопри мор ски 
Амфи ло хи је. Њего ше ве сти хо ве реци то ва ли су драм ски умет ни ци Соња 
Јау ко вић, Гој ко Шан тић. Избор Њего ше вих сти хо ва сачи нио Љ. Симо вић.
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2003
1412. Науч ни скуп „О делу Сло бо да на Селе ни ћа“ / при пре ми ли Оде ље

ње јези ка и књи жев но сти САНУ и ПЕН Цен тар Срби је ; Љ. Симо
вић, ур. – Бео град : САНУ, 4. и 5. 7. 2003.
Орга ни за ци о ни одбор: ака де мик Пре драг Пала ве стра, ака де мик Мати ја 
Бећ ко вић, ака де мик Љубо мир Симо вић и допи сни члан Душан Кова че
вић. На ску пу је уче ство ва ло два де сет науч них и јав них рад ни ка из земље 
и ино стран ства. Саоп ште ња под не та на ску пу обја вље на су у Спо ме ни ци 
Сло бо да на Селе ни ћа.

2006
1413. Науч ни скуп „Јован Сте ри ја Попо вић : 1806 – 1856 – 2006“ / при ре

ди ло Оде ље ње јези ка и књи жев но сти ; Љ. Симо вић, ур. – Бео град : 
САНУ, 5 – 8. 12. 2006.
Пред сед ник Орга ни за ци о ног одбо ра Миро слав Пан тић. Пред сед ни штво: 
Љубо мир Симо вић, Миро слав Пан тић, Пре драг Пала ве стра, Мило
рад Павић, Божи дар Кова чек, Зла та Бојо вић, Ксе ни ја Раду ло вић, Иван 
Меде ни ца. – Уз науч ни скуп је орга ни зо ва на и изло жба у Гале ри ји САНУ 
(децем бар 2006) у сарад њи са Музе јом позо ри шне умет но сти Срби је, 
Мати цом срп ском и гра дом Вршцем. – Из уво да: Љубо мир Симо вић је у 
сво јој при ступ ној бесе ди у САНУ „Сте ри ја међу маска ма“ (1995) гово ре
ћи о нашем тро стру ком дугу пре ма Сте ри ји – као осни ва чу Дру штва срп
ске сло ве сно сти, драм ском писцу и песни ку – дао обри се овог ску па.

2007
1414. Дан ака де ми је : 19. новем бар 2007 : све ча ни скуп / Љ. Симо вић, ур. 

– Бео град : САНУ, 2007.
На све ча но сти пово дом обе ле жа ва ња бесе де су одр жа ли пред сед ник 
САНУ Нико ла Хај дин, мини стар нау ке и зашти те живот не сре ди не др 
Алек сан дар Попо вић, ака де мик Љубо мир Симо вић. Иза бра не тек сто ве 
Јова на Сте ри је Попо ви ћа, Јова на Цви ји ћа и Све то за ра Радој чи ћа чита ли 
су Петар Краљ, Рада Ђури чин, Гој ко Шан тић. Бесе да Љ. Симо ви ћа обја
вље на и под насло вом: Заве шта ња.

1415. Јован Сте ри ја Попо вић : 1806–1856–2006 : при мље но на I ску пу 
Оде ље ња јези ка и књи жев но сти од 23.1.2007 на осно ву рефе ра
та ака де ми ка Пре дра га Пала ве стре и Љубо ми ра Симо ви ћа ; Љ. 
Симо вић, ур. – Бео град : САНУ, 2007. – IX, 714 стр. : илу стр. ; 24 cm. 
– (Науч ни ску по ви / САНУ ; књ. 117. Оде ље ње јези ка и књи жев но
сти ; књ. 17).
Збор ник се изда је у јуби лар ној годи ни : у част 200годи шњи це рође ња и 
150годи шњи це смр ти. Збор ник садр жи 47 од 53 саоп ште ња са науч ног ску па.
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2011
1416. Лаза Костић : 184119102010 : при мље но на I ску пу Оде ље ња јези

ка и књи жев но сти од 18.I 2011. годи не, на осно ву рефе ра та ака де
ми ка Пре дра га Пала ве стре и Љубо ми ра Симо ви ћа ; Љ. Симо вић, 
ур. – Бео град : САНУ, 2011. – 398 стр. ; 24 cm. – (Науч ни ску по ви / 
Срп ска ака де ми ја нау ка и умет но сти ; књ. 133. Оде ље ње јези ка и 
књи жев но сти ; књ. 23).
Из уво да: скуп је пово дом сто го ди шњи це смр ти Лазе Кости ћа орга ни зо
ва ло Оде ље ње јези ка и књи жев но сти 10. и 11. новем бра 2010. годи не. Пле
нар ним сед ни ца ма су пред се да ва ли Пре драг Пала ве стра, Мати ја Бећ ко
вић, Мило сав Тешић и Нада Мило ше вићЂор ђе вић.

Пре ве де на дела

Књи ге на стра ним јези ци ма

1981
1417. Spev o zázračníkovi / vybral, pre lo žil a doslov napi sal Fran ti šek Lip ka. 

– Bra ti sla va : Slo venský spi so va tel’, 1981. – 94 str.; 22 cm. – (Mala edlcia 
sve tovych auto rov ; 2)
Садр жај: Balady a iné básne: Bala da о obyčaj nom člo ve ku ; Zápis zla tom ; Malé 
kra jiny ; Radi mlje ; Epi tafy z karanského cintorína ; Pric hod bojovníkov ; St’a
ho va nie Srb ska ; Bala da о Rado va no vi ; Bala da о Sloj ko vi čov coch ; Bala da о 
voja ko vi ; Otázky ; Hrobár igu me no vi ; Delo stre lec svoj mu koňovi na kto rom 
sa vra cia z vojny ; Pasti er kni e ža tam ; Kli atby: 1 (Vie tor ti na zemi zaha sil všet
ko) ; 2. (Dal si si čiap ku uro bit’) ; 3. (Na všetkých tvo jich cestách) ; 4 (Ak si 
v cud zom oku) ; Epi taf. – Spev o zázračníkovi: Sno vi de nie v daždi ; D’akovný 
list pri a te l’om za demi žon čer veného vina z Lju bo sti nje ; Jesenný sen ; Veče ra v 
Soli jeu ; Spev о zázračníkovi ; Svätému Jeli se jo vi patro no vi l’udi s chorými oča
mi ; Zna me nia nad Bele hra dom ; Ohnivý deň: 1. (Prichádza trest, na koni cvála 
peklo) ; Veče ra ; Stvo re nie král’a ; Her mes ; Pohl’ad na svet ; Poto pa ; Ohnivý 
deň: 2. (Cez hrádzu špli ec ha pla men ako pena) ; Básnikova smrt’. – Por tus Regi
us: Por tus regi us: 1 (Pán Anto nio nosí redin got) ; 2. (Aj ten to tuč ni ak je zrej
me sči tany) ; 3. (Stary rabot nik si utrel ruky);4. (Lucia si sadla za pisací stroj) ; 
5. (Kto raz pre či ta celý písací stroj) ; Eurydika Eri ka. – Raňajky v tráve: Vedl’a 
cesty Foča – Dubrov nik ; Spa se nie ; Avto vac ; Raňajky v tráve ; Vstu po va nie do 
Bea u ne ; Mikény ; Korint ; Tráva v Assi ne ; Delfy. – Poézia l’ud skej iden tity / F. 
Lip ka.

1988
1418. Potu jo če gle da liš če Šopa lo vić / pre ve del Veno Tau fer. – Lju blja na : Zve

za kul tur nih orga ni za cij Slo ve ni je, 1988. – 46 str. – (Dram ska knji žni ca 
Lin har to vo izro či lo)
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Штам па но ca: Klop ca / Alek san dar Gel man ; Lah ko noč, mar na / Mar sha Nor
man.

1419. Повлен ски от даб / Љ. Симо виќ ; избор и пре пев од срп ско хр ват ски 
Ефтим Клет ни ков. – Ско пје : Наша кни га, 1988. – 102 стр. ; 20 цм. – 
(Еди ци ја Свет и вре ме)
Садр жај: Повлен ски от даб : Повлен ски от даб. – Запис со зла то : Епи та фи 
од каран ски те гро би шта ; Запис со зла то ; Вечер над земја та ; Рас кр сни ца ; 
Бара ње на збо рот ; Пре ли ва ње на гро бо ви те ; Гозба. – Ѕвер : Гро ба рот кон 
игу ме нот ; Пра шан ки ; Кле тви : 1. (Се да ти изга си вете рот на земи) ; 2. 
(Капа да пра вит) ; 3. (Оклоп ни ци да ти осам нат) ; 4. (Од ветрот сон це
то да ти бле сне) ; Пре мин пре ку Дунав ; Селид ба на Срби ја ; Огнен ден ; 
Фидан ка ; Муви и цвеќе ; Поглед на све тот ; Попла ва ; Созда ва ње на кра
лот ; Гла сник ; Семег ње во ; Sвер ; Вече ра ; Пред сли ки те на Стра шни от 
суд во мана сти рот Деча ни ; Суд ни от ден ; (Сега тука во гор ки те ридо ви) ; 
Оку па ци ја на Ужи це ; Видик во Аушвиц ; Палеж ; Тем ница ; Един стве на 
вра та ; Кри ле ста годи на ; Све док ; До поја сот цвеќе ; Буде ње ; Песна за 
коман дан ти те ; Коман дан тот на 18. арми ски кор пус ; Бала да за Стој ко
виќи ; Смрт та на пое тот ; Јере ми ја ; Моли тва за Све ти Јоа ни кие Девич ки ; 
Моли тва од Све ти Нестор кој ја уби ала та а од неа поста наа глув ци те 
гуште ри те зми и те и оста на ти от гад ; Песна за носе ње то на отсе че на та гла
ва на Душан Радо виќ Кон дор низ села та и пла ни ни те на запад на Срби ја. 
– Пре о бра же ние: Пее ње на чудо тво ре цот ; Соно фат ка кога врне ; Есен
ска соно фат ка ; На Лаза Костиќ во мигот кога го забе ле жав на небо над 
Кру ше дол ски от мана стир ; Даб ; (Се смрк ну ва брзо) ; Ручек во куј на та за 
сезон ски работ ни ци на земјо дел ски от имот во Тури ца ; Поглед од Томи но 
поле кон ваљев ски те пла ни ни ; Мугри на Јело ва Гора ; Гостин од обла ци те ; 
Пре о бра же ние ; Запис ; Мол ча ли вец ; Sin ger ; Богот на бура та во куќа
та на шума рот ; Домо чу вар ки ; Сол да ту ша ; Копи лу ша – Десет обраќања 
до Бого ро ди ца Тро е ру чи ца Хилен дар ска: Десет обраќања до Бого ро ди ца 
Тро е ру чи ца Хилен дар ска.

1989
1420. Le théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it du 

ser bocro a te par Bor ka Legras et Anne Reno ue. – Lau san ne : L’Age 
d’Hom me, 1989. – 130 str.; 21 cm. – (Théâtre vivant / L’Age d’Hom me)

1995
1421. Le théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it 

du ser bocro a te раr Bor ka Legras et Anne Reno ue. – 2. ed. – Lau san
ne : L’Age d’Hom me, 1995. – 130 str.; 21 cm. – (Théâtre vivant / L’Age 
d’Hom me)

2001
1422. Mirac le au „Char gan“ / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it du sebre par Jozo 

Uvo ditch et Cla i re Sele sko vitch. – Ed. de poc he. – Lau san ne : L’Age 
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d’Hom me, 2001. – 127 p. ; 18 cm. – (Peti te bibli othèque sla ve ; 5)
Naslov ori gi na la: Čudo u „Šar ga nu“.

1423. Sjo pa lo vi ci jurang kik tan = Putu ju će pozo riš te Šopa lo vić / Lj. Simo vić ; 
[pre ve la na korej ski Kim Đihjang]. – Seul (Južna Kore ja) : Jon gik kva in
kan, 2001.
Dvo je zič no izda nje na korej skom jezi ku. – Izvor: preš tam pa no izd. Ste ri ji nog 
pozor ja, Novi Sad, 1986. – Ilu str. : foto gra fi je sa pre mi je re koma da odr ža ne u 
decem bru 1998. u Seu lu.

1424. Ter ma ji pe Strol lad Cho pa lo vitch / her vez Lio u bo mir Simo vitch ; laka et 
e bre zo neg gand Remi Der rien. – Brest (Fran cu ska) [: Tea tr Pennar
Bed] : Brud Nevez : Emgleo Bre iz, 2001. – 151 p. ; 21 cm
Naslov ori gi na la: Putu ju će pozo riš te Šopa lo vić. – Izvor: Le Théâtre ambu lant 
Cho pa lo vitch / Lju bo mir Simo vitch ; tra du it par Bor ka Legras, Anne Reno ue. 
Lau san ne : L’Age d’Hom me,1989 (pre vod sa fran cu skog na bre ton ski jezik).

2007
1425. Hasan Ağa’nin Kari si / Lyubo mir Simoviç ; pre vod Bil ge Emin. – Istan

bul : Tem Yapim Yayinci lik, 2007. 64 p. – (MitosBoyut. Oyin Dis zi si ; 
235).

2008
1426. The Tra ve ling tro u pe Šopa lo vić / Lj. Simo vić ; transl. by A. McCon nell

Duff. – Bel gra de : Belef cen tar, 2008. – 68 str.
На врху кори це: Free edi tion. Садр жи тек сто ве Весне Јан ко вић и Јова на 
Хри сти ћа пре ве де не на енгле ски језик.

2009
1427. Fur tu nǎ dea su pra Bel gra du lui : poe me / Lj. Simo vić ; anto lo gie, tra du

ce re, note bio bi bli o gra fi ce şi post faţǎ de Sla vo mir Gvo zde no vi ci, Lucian 
Ale xiu. – Temişoara : Uni u nea Sǎr bi lor din Romǎnia : Anthro pos, 2009. 
– 195 str. ; 21 cm. – (Ediţii spe ci a le / Uni u nea Sârbilor din România. 
Tra du ce ri ; car tea 9).
Cuprins: I. Înainte de cel de al tre i lea cântat al cocoşilor: Ziua de apoi ; Trei seco
le în Obre no vac ; Ţapul ; Ori zont pe două ape: Ocu pa rea oraşului Uži ce ; Târfa 
sol daţilor ; La rând în faţa can ti nei popu la re din car ti e rul Ţari na ; Ori zon tul la 
Auschwitz / 19 Către un şoare ce ; Anul înaripat ; Cuvânt despre lumină ; Mi
cul dejun ; Ste ja rul de pe mun te le Povlen ; Аcul şi aţa: Lua rea oraşului Uzi ce ; 
Intra rea în biserică a Mai cii Dom nu lui ; Veste ; Toam na cea sfântă ; O minu
nen cenuşă , Sfântul Ioan Botezătorul ; Minu nea de pe mun te le Capul Iepe ri ; 
Minu ne la un testar ; Pregătindumă să aprind lam pa ; Seară ; Veste despre Kon
der ; Bir tul de pe Kon der: 2. (Puşca în cui) ; 9. (La cât miai soco tit toa te ace
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stea?) ; 10. (Măntreb cât vaţi plânge) ; 11. (Ştiu bine) ; Guşterul ; Împrejuri
mile ; Peste Munţii Sinja je vi ne, Bje la si ce şi Komo vo ; Fumul ; Izvo a re de viaţă: 
Schim ba rea la faţă ; Oaspe te le din nori ; Sosi rea coman danţilor ; Cântec despre 
coman danţi ; Tre zi re ; Cântec despre pur ta tul capu lui tăiat al lui Duşan Rado vic 
Kon dor prin sate le şi din co lo de munţii Ser bi ei de apus ; Sin ger ; Izvo a re de via
ţă : Mama bastar du lui ; Strigătul Ziva nei din satul Subjel către bala u rul care şia 
căscat fălcile din cer înspre graj du ri le, ham ba re le, live zi le, semănăturile, case le 
şi cimi ti re le ei ; Toamnă întunecată ; Pro ro cii pe Câmpia Mier lei ; Cea cu trei 
mâini: Zece invo caţii către Mai ca Dom nu lui de la Hitan dar, Cea cu trei mâini ; 
II. Por tus Regi us: 1. (Dom nul Anto nio poartă redingotă) ; 2. (Cât am mai mân
cat) ; 3. (Bătrânul mun ci tor şia şters mâinile) ; 4. (Lucia spu ne zâmbeşte de ce 
teai întunecat) ; Sâmbătă: *** (Mă tre zesc  intrun ou!) ; *** (încă un vin de 
masă) ; III. Oraşul de sus: Albu mul cu foto gra fii din Gre cia / 93 Delp hi ; Odi
seu în faţa coci nei zeiţei Cir ce / 97 Mice ne ; O crimă la Mice ne ; Coa ja oului: 
Descântec împotriva flu tu ri lor ; Auto por tret cu gândaci în cap ; Auto por tret 
cu scor pion ; Auto por tret cu o inun daţie şi un gre i er ; îmbarcare pe arca lui 
Noe lângă Bel grad ; Rugăciune în tim pul poto pu lui / 113 Către întemeietorul 
Bel gra du lui ; Pra gul Bel gra du lui: 1. (Scri ind despre măritul despot Ştefan) ; 2. 
(Deschi deţi porţile, intraţi în Bel grad) ; 3. (Din prag văd două oraşe Bel grad) ; 
Jude ca ta de apoi ; Două întâlniri cu un crap ; Căciulile ; Măşti ; Ţinu tul întu
necat ; Adevărul despre munţi ; Auto por tret cu capul pe masă ; Punct: Seară de 
toamnă înnorată cu un mon stru ; Nori dea su pra pieţei la peri fe rie /134 Către 
rec hi ni ; O dezba te re în care la fie ca re întrebare pusă fie ca re fereastră dă alt 
răspuns ; Cizme ; Dedi caţie pe un exem plar sin Viaţa şi întâmplările lui Dosi tej 
Obra do vic ; Citind Lexi cul sârbocro at pri vi tor la pescu it al lui Veli mir Miha i
lo vic şi al Gor da nei Vuko vic ; Natură moartă cu crap ; Pri e te ni lor care părăsesc 
Bel gra dul şi se instalează la ţară, pe malul Dunării ; Casă în singurătate ; IV. 
Pla ne ta Dunărea: Prăvălie sătească ; întâmpinarea bărcilor pescăreşti care acos
tează pe malul Dunării cu peşti mari ; Furtună dea su pra Bel gra du lui ; Bufe tul 
de lângă piaţă ; Necvi je ce ; Mărturisire despre un şarpe ; Cu vânătorul la un pa
har ; Cu bro a scan sto mac ; Voci în faţa bir tu lui „Bani ja”, după închidere ; Malul 
Dunării la Vin ca ; O dimi neaţă în piaţa Kale nic ; Cu poliţistul, la un pahar ; 
Piaţa de arme ; Capcană pen tru şoare ci ; în faţa tablo u lui „Cora bia nebu ni lor ” 
de Hie ronymus  Bosch ; La poar ta rai u lui: 1. (Mai creşte pomul ace la în rai?) ; 2. 
(în sala de aştep ta re, la poar ta rai u lui) ; 3. (Oare sea ra, în rai, licăresc bode gi le) ; 
4. (Dacă sentâmplă ca în grădina rai u lui) ; 5. (Mulţumesc, fru mos din par tea 
voastră) ; Tra ta tul unui vaga bond despre frig şi căldură ; Zi senină.

2012
1428. 쇼팔로비치 유랑 극단 = Putu ju će Pozo riš te Šopa lo vić /류보미르 시모

비치(Lju bo mir Simo vić). – Seoul : Zmanz, 2012. – 147 str. ; 19 cm.

1429. Pla net Dona va in dru ge pesmi / Lj. Simo vić ; pre ve del Veno Tau fer. – 
Lju blja na : Knji žev no druš tvo Hiša poe zi je, 2012. – 141 str. : auto ro va 
sli ka ; 24 cm.
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Kaza lo: Epi taf s karan ske ga poko pa liš ča ; Spre hod ; Samo ta ; Čela de (XXI) ; 
Bala da o navad nem člo ve ku ; Moli tev k sve te mu Nestor ju ; Miši ; Osvo bo di
tev in obu di tev ; Bala da o Stoj ko vi ćih ; Zve zda pre mič ni ca ; Koša va ; Čevlji ; 
Spo min ska poto va nja ; Deset nago var janj ; Pre o bra zba ; Gost iz obla ka ; Pri
hod koman dan tov ; Pesem o koman dan tih ; Mol čeč ni ca ; Pre ro ki na Koso vem 
polju ; Domo dr žav ke ; Ob ose min tri de se det ni ci boja ; Pogled s Tome ti no ve ga 
polja ; Šivi lja ; Tri štu di je jaj ca ; Mrač na deže la ; Resni ca o žebljih ; Resni ca 
o pla ni nah ; Ribar ni ca ; Trg vele tr go vi ne ; Trgo vi na s kolo ni jal nim bla gom ; 
Avto por tret s škor pi jo nom ; Stre lap si ca ; Gla ve pod pokro vom ; Vkr ca va nje 
v Noe to vo bar ko ; Moli tev iz poto pa ; Koscem ; P l a  n e t  D o n a  v a :  I: Vaš ka 
pro da jal na ; Necve tje ; Zgod ba o kači ; Metež, ode ja, kova nec ; Vrni tev v Beo
grad: rde če in zele no ; II: Bife ob živil skem trgu ; Večer ja v kavar ni »Ari lje« ; 
Bral ca v »Maže sti ku« ; Pitje s točaj ko ; Žen ske Sta re zave ze ; Vihar nad Beo gra
dom ; Pitje z lov cem ; Žaba v tre bu hu ; Gla so vi pred kavar no »Bani ja« po ših
tu ; Jutro na Kale ni će vem trgu ; Jutra nje pitje z Alek san drom ; III: Babi lon ski 
stolp ; Beo graj ski polet ni festi val, 1–4 ; Breg Dona ve pri Vin či ; IV: Pitje s poli
ca jem ; Trgo rož ja ; Miše lov ka ; V: Pred sli ko »Ladja nor cev« ; VI: Pred raj ski mi 
vra ti, 1–5 ; Klo šar ski trak tat o hla du in toplo ti ; Čudež z vodo ; Someš ča ni ; 
Vrni tev z lova ; Veder dan ; Pla vo rde če ga ; Z a d  n j i  l i s t : Spre jem ribiš kih 
čol nov.

1430. Six poè mes de Lju bo mir Simo vić = Шест песа ма Љубо ми ра Симо
ви ћа / Lj. Simo vić ; Cho ix et tra duc tion du ser be par Vesna Ber nard. 
– Palo Alto, CA : ISSUU, 2012. 8 p. – (Bibli o teh èque „Ser bi ca“. Poésie).
Елек трон ско изда ње, при ступ на: http://issuu.com/ser bi ca/docs/six_po_
mes_de_lju bo mir_simo vi_/1

2014
1431. Por tus regi us : Poe me / Lj. Simo vić ; Anto lo gie, tra du ce re de Sla vo mir 

Gvo zde no vi ci, Lucian Ale xiu. – Timişoara : Anthro pos, 2014. – 195 p. – 
(Coleccţia Poe sis).
Cuprins: Deus ex mac hi na : Cape te sub capac: 1. Ridi caţi capa cul, orbi lor ; 2. 
Sătui de jedecăţi ; 3. Astăzi, din rugul ; Por tus Regi us: 1. (Dom nul Anto nio 
poartă redingotă) ; 2. (Cât am mai mâncat) ; 3. (Bătrânul muni ci tor şia şters 
mâinile) ; 5 (Lucia spu ne zâmbeşte de ce teai intu ne cat) ; O cri ce ştearsăn
clinată ; Sâmbătă: *** (Mă tre zesc  intrun ou!) ; *** (încă un vin de masă) ; 
Înainte de cel deal tre i lea cântat al cocoşilor: Ziua de apoi ; Trei seco le în Obre
no vac ; Ţapul ; Ori zont pe două ape: Ocu pa rea oraşului Uzi ce ; Târfa sol daţilor : 
La rând în faţa can ti nei popu la re din car ti e rul Ţari na ; Ori zon tul la Auschwitz ; 
Către un şoare ce ; Anul înaripat ; Cuvânt despre lumină ; Micul dejun ; Ste
ja rul de pe mun te le Povlen ; Acul şi aţa: Lua rea oraşului Uži ce ; Intra rea în 
biserică a Mai cii Dom nu lui ; Veste ; Toam na cea sfântă ; O minu nen cenuşă ; 
Sfântul Ioan Botezătorul ; Minu nea de pe mun te le Capul lepe ri ; Minu ne la 
un testar ; Pregătind’umă să aprind lam pa ; Seară ; Veste despre Kon der ; Bir
tul de pe Kon der: 2 (Puşca în cui) ; 9 (La cât miai soco tit toa te ace stea?) ; 10 
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(Măntreb cât vaţi plânge) ; 11 (Ştiu bine) ; Guşterul ; Împrejurimile ; Peste 
Munţii Sinja je vi ne, Bje la si ce şi Komo vo ; Fumul ; Izvo a re de viaţă: Schim ba rea 
la faţă ; Oaspe te le din nori ; Sosi rea coman danţilor ; Cântec despre coman
danţi ; Tre zi re ; Cântec despre pur ta tul capu lui tăiat al lui Duşan Rado vić Kon
dor prin sate le şi din co lo de munţii Ser bi ei de apus ; Sin ger ; Izvo a re de viaţă ; 
Mama bastar du lui ; Strigătul Ziva nei din satul Subjel ; către bala u rul care şia 
căscat fălcile din cer înspre graj du ri le, ham ba re le, live zi le, semănăturile, case le 
şi cimi ti re le ei ; Toamnă întunecată ; Pro ro cii pe Câmpia Mier lei ; Cea cu trei 
mâini: Zece invo caţii către Mai ca Dom nu lui din Hilan dar, Cea cu trei mâi
ni ; Oraşul de sus: Albu mul cu foto gra fii din Gre cia ; Delp hi ; Odi seu în faţa 
coci nei zeiţei Cir ce ; Mice ne ; O crimă la Mice ne ; Coa ja oului: Descântec îm
potriva flu tu ri lor ; Auto por tret cu gândaci în cap ; Auto por tret cu scor pion ; 
Auto por tret cu o inun daţie şi un gre i er ; In faţa piv niei de vin şi de ţuică a fra
ţilor Teo do ro vi ci ; Îmbarcare pe arca lui Noe lângă Bel grad ; Rugăciune în tim
pul poto pu lui ; Către întemeietorul Bel gra du lui ; Pra gul Bel gra du lui: 1. (Scri
ind despre măritul despot Ştefan) ; 2. (Deschi deţi porţile, intraţi în Bel grad) ; 
4. (Cel care nu mai are nimic) ; 5. (Pre cu peaţa îmi răstoarnă, şuvoi) ; 6. (Ori ce 
apăai atin ge) ; 7. (Din prag văd două oraşe Bel grad) ; Jude ca ta de apoi ; Două 
întâlniri cu un crap ; Căciulile ; Măşti ; Ţinu tul întunecat ; Adevărul despre 
munţi ; Auto por tret cu capul pe masă ; Punct: Seară de toamnă înnorată cu un 
mon stru ; Nori dea su pra pieţei la peri fe rie ; Către rec hi ni ; O dezba te re în care 
la fie ca re întrebare pusă fie ca re fereastră dă alt răspuns ; Cizme , Dedi caţie pe 
un exem plar sin Viaţa şi întâmplările lui Dosi tej Obra do vic ; Citind Lexi cul 
sărbocro at pri vi tor la pescu it al lui Veli mir Miha i lo vic şi al Gor da nei Vuko vic ; 
Natură moartă cu crap ; Pri e te ni lor care părăsesc Bel gra dul şi se instalează 
la ţară, pe malul Dunării ; Casă în singurătate ; Pla ne ta Dunărea: Prăvălie să
tească ; Întâmpinarea bărcilor pescăreşti care acostează pe malul Dunării cu 
peşti mari ; Furtună dea su pra Bel gra du lui ; Bufe tul de lângă piaţă ; Necvi je ce ; 
Mărturisire despre un şarpe ; Cu vânătorul la un pahar ; Cu bro a scan sto
mac ; Voci în faţa bir tu lui „Bani ja”, după închidere ; Malul Dunării la Vin ca ; 
O dimi neaţă în piaţa Kale nic ; Cu poliţistul, la un pahar ; Piaţa de arme ; Cap
cană pen tru şoare ci ; In faţa tablo u lui „Cora bia nebu ni lor” de Hie ronymus  
Bosch ; La poar ta rai u lui: 1. (Mai creşte pomul ace la în rai?) ; 2. (în sala de 
aştep ta re, la poar ta rai u lui) ; 3. (Oare sea ra, în rai, licăresc bode gi le) ; 4. (Dacă 
sentâmplă ca în grădina rai u lui) ; (Mulţumesc, fru mos din par tea voastră) ; 
Tra ta tul unui vaga bond despre frig şi căldură ; Zi senină.

Поет ски и про зни тек сто ви у књи га ма и часо пи си ма на стра ним јези ци ма

1961
1432. Gebet // Jun ge Jugo sla wische Lyrik / Hera us ge ge ben, über tra gen und 

mit einem Vor wort von Ivan Iva nji. Sti er stadt im Tau nus : Ere mi ten
Pres se, 1961.
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1433. Kle i ne Sta a ten // Jun ge Jugo sla wische Lyrik / Hera us ge ge ben, über tra
gen und mit einem Vor wort von Ivan Iva nji. Sti er stadt im Tau nus : Ere
mi tenPres se, 1961.

1967
1434. [Versók] / ford. Zol tan Csu ka // Ene ke Napja ik: a modern jugosláv 

költészet anto lo gia / ossze a li tot ta Acs Karoly. Novi Sad : Forum, 1967. 
Kötet 2.

1969
1435. Čela de / prev. М. К. // Dia lo gi. ISSN 00122068. 7 (1969) 391.

1436. Gro bar igu ma nu / prev. М. К. // Dia lo gi. ISSN 00122068. 7 (1969) 390.

1437. Knez pesni ku / prev. М. К. // Dia lo gi. ISSN 00122068. 7 (1969) 390.

1438. Mrak / prev. М. К. // Dia lo gi. ISSN 00122068. 7 (1969) 391.

1439. Zve zda popot ni ca / prev. М. К. // Dia lo gi. YUISSN 00122068.7 (1969) 
390–391.

1970
1440. Čela de [: 19] / prev. М. К. // Dia lo gi. ISSN 00122068. 3 (1970) 158.

1441. Danu be / tran sla ted by Ber nard Johnson // New Wri ting in Yugo sla via 
/ edi ted by Ber nard Johnson. [Har mon dsworth] : Pen guin Books, 1970. 
Str. 133–134. (Col. Wri ting Today)

1442. Epi taph / tran sla ted by Char les Simic // Four Yugo slav poets : Ivan V. 
Lalić ; Bran ko Milj ko vić ; Lj. Simo vić ; Mil lo rad Pavić. Nor thwo od Nar
rows : N. H. Lil la bu le ro Press Inc., 1970. (Col. Lil la bu le ro Poe try Pamp
hi et ; 12)

1443. Epi taphs from Karan skog Ceme tery / tran sla ted by Char les Simic // 
Four Yugo slav poets : Ivan V. Lalić ; Bran ko Milj ko vić ; Lj. Simo vić ; 
Mil lo rad Pavić. Nor thwo od Nar rows : N. H. Lil la bu le ro Press Inc., 
1970. (Col. Lil la bu le ro Poe try Pam phlet ; 12)

1444. The First Book of Moses, Chap ter Three / tran sla ted by Ber nard John
son // New Wri ting in Yugo sla via / edi ted by Ber nard Johnson. [Har
mon dsworth]: Pen guin Books, 1970. Str. 133. (Col. Wri ting To day)

1445. Melédic tes / tra duc tion de Jozo Uvo dić // Inter fe ren ces euro pe en nes : 
Poè mes d’Eu ro pe. Paris : Le Musee d’Art Moder ne de geret, 1970.

1446. Nota tion in Gold / tran sla ted by Char les Simic // Four Yugo slav poets : 
Ivan V. Lalić ; Bran ko Milj ko vić ; Lj. Simo vić ; Mil lo rad Pavić. Nor
thwo od Nar rows : N. H. Lil la bu le ro Press Inc., 1970. (Col. Lil la bu le ro 
Poe try Pam phlet ; 12)
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1447. One eve ning / tran sla ted by Char les Simic // Four Yugo slav poets : Ivan 
V. Lalić ; Bran ko Milj ko vić ; Lj. Simo vić ; Mil lo rad Pavić. Nor thwo od 
Nar rows : N. H. Lil la bu le ro Press Inc., 1970. (Col. Lil la bu le ro Poe try 
Pam phlet ; 12)

1448. „Tot ting our arms...“ / tran sla ted by Ber nard Johnson // New Wri ting in 
Yugo sla via / edi ted by Ber nard Johnson. [Har mon dsworth] : Pen guin 
Books, 1970. Str. 134–135. (Col. Wri ting To day)

1449. Tra vel ling Star / tran sla ted by Char les Simic // Four Yugo slav poets : 
Ivan V. Lalić ; Bran ko Milj ko vić ; Lj. Simo vić ; Mil lo rad Pavić. Nor
thwo od Nar rows : N. H. Lil la bu le ro Press Inc., 1970. (Col. Lil la bu le ro 
Poe try Pam phlet ; 12)

1971
1450. Kis államok / Csu ka Zol tan mufor di ta sai // Csil lag por : Jugos zlav li

rái antológia / Bor sos Miklós raj za i val. Buda pest : Magvetö Kónyvki
adó,1971.

1451. Séta / Csu ka Zol tan mufor di ta sai // Csil lag por : Jugos zlav lirái antoló
gia / Bor sos Miklós raj za i val. Buda pest: Magvetö Kónyvkiadó, 1971.

1972
1452. Čela de / prev. Veno Tau fer // Sodob nost. ISSN 00380482. 89 (1972) 

877–878.

1973
1453. Favagó a Pap hoz / ford. Imre Szücz // Magyar szó. ISSN 05419344. 82 

(25. 3. 1973).

1454. Ohnivý deň I / pre lo žil Fero Lip ka // Novy život. 3 (1973) 243–245.

1455. Ohnivý deň II / pre lo žil Fero Lip ka // Novy život. 3 (1973) 243–245.

1456. Pas zlor a feje del mek hez / ford. Imre Szücz // Magyar szó. ISSN 0541 
9344. 82 (25. 3. 1973)

1457. Poto pa / pre lo žil Fero Lip ka // Novy život. 3 (1973) 243–245.

1458. Spev о zazrač ni ko vi / pre lo žil Fero Lip ka // Novy život. 3 (1973) 243–245.

1459. Találós kérdések / ford. Imre Szücz // Magyar szó. ISSN 05419344. 82 
(25. 3. 1973).

1974
1460. Дожд / пере вод А. Рома нен ко // Молодые поеты Югосла вии / 

соста ви тель Алек сан др Рома нен ко. Москва : Моло дая гвар дия, 
1974.
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1461. Из пое ми „Por tus regi us“ / пере вод И. Озе ро вой // Молодые поеты 
Югосла вии / соста ви тель Алек сан др Рома нен ко. Москва : Моло
дая гвар дия, 1974.

1462. Про гул ка / пере вод И. Озе ро вой // Молодые поеты Югосла вии / 
соста ви тель Алек сан др Рома нен ко. Москва : Моло дая гвар дия, 
1974.

1463. Утро Испа нии / пере вод И. Озе ро вой // Молодые поеты Югосла
вии / соста ви тель Алек сан др Рома нен ко. Москва : Моло дая гвар
дия, 1974.

1464. Зве здаски та ли ца / пере вод Ю. Мориц // Молодые поеты Югосла
вии / соста ви тель Алек сан др Рома нен ко. Москва : Моло дая гвар
дия, 1974.

1975
1465. The Bal lad of an ordi nary man / tran sla ted by Vesna Gaspa ri // Rela ti

ons „7“. ISSN 05579201. 197 (1975) 36.

1466. The cros sing over the river Danu be / tran sla ted by Vesna Gaspa ri // 
Rela ti ons „7“. ISSN 05579201. 197 (1975) 35.

1467. Small sta tes / tran sla ted by Vesna Gaspa ri // Rela ti ons „7“. ISSN 0557
9201. 197 (1975) 36.

1468. A toast to Bel gra de / tran sla ted by Vesna Gaspa ri // Rela ti ons „7“. ISSN 
0557 9201. 197 (1975) 36.

1978
1469. [Песме] / Lju bo mir Simo vič ; przełоzyła Danu ta Cir lićStraszyńska // 

Lite ra tu ra na Świ e cie. ISSN 03248305. 8 (1978) 216–218.
Садр жај : Modlit wa do świ ę te go Nesto ra ; Senności w deszczu ; Twor ze nie 
króla. – Беле шка о писцу / Danu ta Cir lić Straszyńska : стр. 219.

1470. Uczta / Lju bo mir Simo vič ; przełozył J. Wac zkow // Lite ra tu ra na Świ e
cie. ISSN 03248305. 8 (1978) 217.

1981
1471. Из „Шле мов“ / пере вод Г. Ефре мо ва // Пое зия совре мен ной 

Югосла вии : сбор ник / сост. Ю. Беляевой... [и др.]. Москва : Худо
же ствен ная лите ра ту ра, 1981.

1472. Зве здаски та ли ца / пере вод Ю. Мориц // Поэзия совре мен ной 
Югосла вии : сбор ник / сост. Ю. Беляевой... [и др.]. Москва : Худо
же ствен ная лите ра ту ра, 1981.
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1982
1473. Поглед на две води / прев. Бран ко Шомен // Наши раз гле ди. 8 

(1982) 240.

1474. Про ро ци те на Косо во поле / прев. Мила Васов // Мост (Ниш). ISSN 
05800293.117 (1989) 38.

1983
1475. [Istočnice] [: Pre o bra zba ; Gost iz obla ka ; Pesem о koman dan tih ; Pe

sem о noše nju odse ka ne gla ve Duša na Rado vi ća ; Mrač na jesen ; Mok
čeč ni ca ; Pre ro ki na Koso vem polju ; Domo dr žav ke ; Оb ose min tri de
se tlet ni ci boja med par ti za ni in čet nič ki ; Pogled s Tome ti no ve ga polja 
pro ti valev skim pla ni nam ; Šivilja] / pre ve del Veno Tau fer // Nova revi
ja. ISSN 03519805. 19–20 (1983) 2069–2078.

1984
1476. Kri la to leto // Naši raz gle di. 2 (1984) 54.

1477. Osvo bo do tev in pre bu ja nje // Naši raz gle di. 2 (1984) 54.

1478. Zver / pre ve del Veno Tau fer // Naši raz gle di. 2 (1984) 54.

1985
1479. A Branch of Ser bian symbo lism / tran sla ted by Mar ko Jan ko vić // Rela

ti ons. ISSN 05579201. 2 (1985) 46–52.

1480. Epi taphs from the Karan gra veyard  ; The migra tion of Ser bia ; The Bal
lad of the Stoj ko vi ćes / tran sla ted by Karo li na Udo vič ki // Rela ti ons. 
ISSN 05579201. 3 (1985) 15–29.

1481. Hasa na ga’s wife / tran sla ted by Tim Bowen // Sce na. ISSN 03513963.8 
(1985) 55–60.

1986
1482. Tea trul ambu lant Sopa lo vi ci / tra du ce re de Dra ga na Mora riuAga pi si, 

Vicen tiu Aga pi // Lumi na. ISSN 03504174. 7–8 (1986).

1483. Wȩdrowny tea tr Šopa lo vi cia / przełożyła Doro ta Jovan ka Ćir lić // Dia
log. ISSN 00122041. 12 [363] (1986) 55–99.

1987
1484. Bala da sobre os Stôikovitch = Bala da о Stoj ko vi ći ma / traduçăo de Alek

san dar Jova no vić // Poe sia Jugo sla ve contemporânea : Sérvia / prefácio, 
traduçăo eno tas de Alek san dar Jova no vić. Sao Pau lo : Edi to ra Meca, 
1987. Str. 142–145.
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1485. Casqu es / tra duc tion de Lepo sa vaBel la Pavlo vić // Inter na ti o na le de 
l’Ima gi na i re. 8 (autom ne 1987) 33–35.

1486. Dez pedi dos à Vir gem Trímana de Hilan dar = Deset obra ća nja Bogo
ro di ci Tro je ru či ci hilan dar skoj / traduçăo de Alek san dar Jova no vić // 
Poe sia Iugo sla va con tem po ra nea : Sérvia / prefácio, traduçăo e notas de 
Alek san dar Jova no vić. Sao Pau lo : Edi to ra Meca, 1987. Str. 138–141.

1487. Епи та фи од каран ски те гро би шта / пре пев Ефтим Клет ни ков // 
Стре меж. ISSN 00392294. 6 (1987) 469–478.

1488. Ori gi nel les [: Som bre autom ne ; Sur des aigu il les ; Le cuc her au pope ; 
Aux mon tag nes de Vali e vo ; L’ar rivée des com man dants] / tra duc tion 
de Robert Mar te au // Inter na ti o na le de l’Ima gi na i re. 8 (autom ne 1987) 
33–35.

1489. [Песме] / Lju bo mir Simo vič ; przełоzył W. Rustec ki // Poe zja. XXII : 3 
(1987) 71–72.
Садр жај : Modlit wa do świ ę te go Nesto ra… ; Wilic zan ki.

1490. A Pital Dark Autumn / tran sla ted by J. Mihaj lo vićPečer // Books from 
Yugo sla via (Beo grad). ISSN 03530868. 1 (1987) 44.

1491. Попо ла ва / пре пев Ефтим Клет ни ков // Стре меж. ISSN 00392294. 6 
(1987) 469–478.

1492. A Song of Nee dles / tran sla ted by J. Mihaj lo vićPečer // Books from 
Yugo sla via (Beo grad). ISSN 03530868. 1 (1987) 44.

1493. The Tra vel ling tro u pe Šopa lo vić / tran sla ted by Alan McCon nellDuff // 
Sce na. ISSN 03513963. 10 (1987) 242–268.

1494. Вече ра / пре пев Ефтим Клет ни ков // Стре меж. ISSN 00392294. 6 
(1987) 469–478.

1495. The View from Tome ta’s Field to the Valje vo Moun ta ins / tran sla ted 
by J. Mihaj lo vićPečer // Booksfrom Yugo sla via (Beo grad). ISSN 0353
0868. 1 (1987) 44.

1988
1496. Bala da о Stoj ko vi čov coch / pre lo žil Fran ti šek Lip ka // Zápisy v stri e bre 

mora : antólogia srb skej poézie 20. sto ro čia / zosta vil, doslov a poznám
ky napi sal Fran ti šek Lip ka. Bra ti sla va: Slo vensky spi so va tel’, 1988. Str. 
162–164.

1497. Delfy / pre lo žil Fran ti šek Lip ka // Zápisy v stri e bre mora : antólogia srb
skej poézie 20. sto ro čia / zosta vil, doslov a poznámky napi sal Fran ti šek 
Lip ka. Bra ti sla va: Slo vensky spi so va tel’, 1988. Str. 168–169.
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1498. Desat’ pro si eb k Troj ru kej Boho ro dič ke chi lan dar skej / pre lo žil Fran
ti šek Lip ka // Zápisy v stri e bre mora : antólogia srb skej poézie 20. sto
ro čia / zosta vil, doslov a poznámky napi sal Fran ti šek Lip ka. Bra ti sla va: 
Slo vensky spi so va tel’, 1988. Str. 169–170.

1499. From ,,Hel mets“ / tran sla ted by Vasa D. Miha i lo vich and Mil ne Hol ton 
// Ser bian Poe try from the Begin nings to the Pre sent / Mil ne Hol ton 
and Vasa D. Miha i lo vich eds. New Haven: Yale Cen ter for Inter na ti o nal 
and Area Stu di es, 1988. Str. 358.

1500. Mykény / pre lo žil Fran ti šek Lip ka // Zápisy v stri e bre mora : antólogia 
srb skej poézie 20. sto ro čia / zosta vil, doslov a poznámky napi sal Fran ti
šek Lip ka. Bra ti sla va: Slo vensky spi so va tel’, 1988. Str. 167–168.

1501. Nota tion in Gold / tran sla ted by Char les Simić // Ser bian Poe try from 
the Begin nings to the Pre sent / Mil ne Hol ton and Vasa D. Miha i lo vich 
eds. New Haven : Yale Cen ter for Inter na ti o nal and Area Stu di es, 1988. 
Str. 356.

1502. Ohnivý den : 1. (Prichádza trest, na koni cvála peklo) / pre lo žil Fran ti
šek Lip ka // Zápisy v stri e bre mora : antólogia srb skej poézie 20. sto ro
čia / zosta vil, doslov a poznámky napi sal Fran ti šek Lip ka. Bra ti sla va: 
Slo vensky spi so va tel’, 1988. Str. 164–165.

1503. Ohnivy den: 2. (Cez hrad zu špli ec ha pla men ako pena) / pre lo žil Fran
ti šek Lip ka // Zápisy v stri e bre mora : antólogia srb skej poézie 20. sto
ro čia / zosta vil, doslov a poznámky napi sal Fran ti šek Lip ka. Bra ti sla va: 
Slo vensky spi so va tel’, 1988. Str. 166–167.

1504. Pohl’ad na svet / pre lo žil Fran ti šek Lip ka // Zápisy v stri e bre mora : 
antólogia srb skej poézie 20. sto ro čia / zosta vil, doslov a poznámky napi
sal Fran ti šek Lip ka. Bra ti sla va: Slo vensky spi so va tel’, 1988. Str. 165–166.

1505. St’a ho va nie Srb ska / pre lo žil Fran ti šek Lip ka // Zápisy v stri e bre mora : 
antólogia srb skej poézie 20. sto ro čia / zosta vil, doslov a poznámky napi
sal Fran ti šek Lip ka. Bra ti sla va: Slo vensky spi so va tel’, 1988. Str. 161–162.

1506. Tra vel ling Star / tran sla ted by Char les Simić // Ser bian Poe try from the 
Begin nings to the Pre sent / Mil ne Hol ton and Vasa D. Miha i lo vich eds. 
New Haven : Yale Cen ter for Inter na ti o nal and Area Stu di es, 1988. Str. 
356–357.

1507. Wędrowny Tea tr Šopa lo vi cia / Lju bo mir Simo vič ; przełоzyła Doro ta 
Jovan ka Ćir lić // Anto lo gia wspol cze ne go dra ma tu jugo sla wi an ski e go. 
Lodz, 1988. Tom II. P. 139–225.

1508. Zapis / pre lo žil Fran ti šek Lip ka // Zápisy v stri e bre mora : antólogia srb
skej poézie 20. sto ro čia / zosta vil, doslov a poznámky napi sal Fran ti šek 
Lip ka. Bra ti sla va: Slo vensky spi so va tel’, 1988. Str. 171.
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1989
1509. An Answer to Murat [: ехс. from Boj na Koso vu] / tran sla ted by Mire la 

Đokić // Rela ti ons. ISSN 05579201.1–4 (1989) 125–137.

1510. Про ро ци те на Косо во Поле / прев. Мила Васов // Мост (Ниш). ISSN 
05800293. 117 (1989) 38.

1511. То Saint Joa ni ki of Devič / tran sla ted by Bori sla va Šašić // Rela ti ons. 
ISSN 05579201. 1–4 (1989) 88–89.

1512. То Saint Joa ni ki of Devič / tran sla ted by Ire na Kostić and Slo bo dan 
Vuk sa no vić // Zavi čaj. ISSN 05145902. 5–8 (1989) 148.

1990
1513. The Prop hets at Koso vo Field // Books from Yugo sla via (Beo grad). ISSN 

03530868. 2 (1990) 69.

1514. Return to Sv. Sava / tran sla ted by Zoran Kuso vac // Rela ti ons. ISSN 
03530868. 1 (1990) 57–60.

1991
1515. Bal la ta del Sol da to / tra du zi o ne di Raj na Živ ko vićMan dol fo // Ser bian 

lite rary quar terly. ISSN 03530256.4 (1991) 8.

1516. Бродячая труп па Шопа ло ви ча / пере вод с серб ско хор ват ско го и 
после– досло вие Татяни Вир та // Теа тр (Москва). ISSN 00400777. 
10 (1991).

1992
1517. Bre ak fast / tran sla ted by Char les Simic // The Hor se Has Six Legs : An 

Ant ho logy of Ser bian Poe try / edi ted, tran sla ted and with an intro duc
tion by Char les Simic. Saint Paul (Min ne so ta) : Graywolf Press, 1992. 
Str. 137.

1518. Cru ci fi xi on / tran sla ted by Char les Simic // The Hor se Has Six Legs : An 
Ant ho logy of Ser bian Poe try / edi ted, tran sla ted and with an intro duc
tion by Char les Simic. Saint Paul (Min ne so ta) : Graywolf Press, 1992. 
Str. 133.

1519. Cur ses / tran sla ted by Char les Simic // The Hor se Has Six Legs : An 
Ant ho logy of Ser bian Poe try / edi ted, tran sla ted and with an intro duc
tion by Char les Simic. Saint Paul (Min ne so ta) : Graywolf Press, 1992. 
Str. 134–136.

1520. Epi taph / tran sla ted by Char les Simic // The Hor se Has Six Legs : An 
Ant ho logy of Ser bian Poe try / edi ted, tran sla ted and with an intro duc
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tion by Char les Simic. Saint Paul (Min ne so ta) : Graywolf Press, 1992. 
Str. 127.

1521. Epi taphs from Karan sko Ceme tery / tran sla ted by Char les Simic // The 
Hor se Has Six Legs : An Ant ho logy of Ser bian Poe try / edi ted, tran sla
ted and with an intro duc tion by Char les Simic. Saint Paul (Min ne so ta) : 
Graywolf Press, 1992. Str. 131–132.

1522. Nota tion in Gold / tran sla ted by Char les Simic // The Hor se Has Six 
Legs : An Ant ho logy of Ser bian Poe try / edi ted, tran sla ted and with 
an intro duc tion by Char les Simic. Saint Paul (Min ne so ta) : Graywolf 
Press, 1992. Str. 130.

1523. One Eve ning / tran sla ted by Char les Simic // The Hor se Has Six Legs : 
An Ant ho logy of Ser bian Poe try / edi ted, tran sla ted and with an intro
duc tion by Char les Simic. Saint Paul (Min ne so ta) : Graywolf Press, 
1992. Str. 128.

1524. Tra ve ling Star / tran sla ted by Char les Simic // The Hor se Has Sbc Legs : 
An Ant ho logy of Ser bian Poe try / edi ted, tran sla ted and with an intro
duc tion by Char les Simic. Saint Paul (Min ne so ta) : Graywolf Press, 
1992. Str. 129.

1994
1525. Le com man dant du 18e corps d’armée [: tema: „Poe sie et nation : La 

Ser bie 1941–1993“] / tra di ut par Vla di mir Cla u de Fiše ra // Histo i re & 
Anthro po lo gie. 8 (juil let –sep tem bre 1994).

1526. Libéré, réveillé [: tema: „Poe sie et nation : La Ser bie 1941–1993“] / tra
du it раг Vla di mir Cla u de Fiše ra // Histo i re & Anthro po lo gie. 8 (juil let –
sep tem bre 1994).

1527. Occu pa tion en Ser bie [: tema: „Poe sie et nation : La Ser bie 1941–1993“] / 
tra du it раr Vla di mir Cla u de Fiše ra // Histo i re & Anthro po lo gie. 8 (juil
let –sep tem bre 1994).

1528. Sous le mont Tchi got te [: tema: „Poe sie et nation : La Ser bie 1941–1993“] 
/ tra du it par Vla di mir Cla u de Fiše ra // Histo i re & Anthro po lo gie. 8 
(juil let –sep tem bre 1994).

1995
1529. Aan een muis = Mišu / pre ve la Jeli ca Nova ko vićLopu ši na // Gewe zen 

enge len = Biv ši anđe li: Poëzie = Poe zi ja / izbor i pre vod Jeli ca Nova ko
vićLopu ši na. Beo grad : LutE ra zmo, 1995. Str. 76–77.

1530. Almor zo // Ter ra, mar e lume : poe sia de BosniaHer ze go vi na, Bul ga ria, 
Cro a cia, Eslo ve nia, Mace do nia, Mon te ne gro e Ser bia / intro duc cion, 
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selec cion e tra duc cion de Úrsu la Hein ze de Loren zo. Pon te ve dra : Xun
ta de Gali cia, [1995]. Str. 340–341. (Publi ca ta ci ons do Cen tro de inve sti
ga ti ons lin gu i sti ca e lite ra ri as Ramon Pine i ro)
Исто и у: О cor reo Gale go (18. 3. 1994).

1531. An eine Maus = Mišu / pre vod Elke Hentschel // Engel von Einst = Biv
ši anđe li : Poe sie = Poe zi ja / izbor Jeli ca Nova ko vićLopu ši na. Beo grad: 
LutE ra zmo, 1995. Str. 72–73.

1532. Ano ta cion de ouro // Ter ra, mar e lume : poe sia de BosniaHer ze go vi na, 
Bul ga ria, Cro a cia, Eslo ve nia, Mace do nia, Mon te ne gro e Ser bia / intro
duc cion, selec cion e tra duc cion de Úrsu la Hein ze de Loren zo. Pon te
ve dra. Xun ta de Gali cia, [1995]. Str. 340. (Publi ca ta ci ons do Cen tro de 
inve sti ga ci ons lin gu i sti ca e lite ra ri as Ramon Pine i ro)

1533. Bal la de van de Stan dva sti gen = Bala da о Stoj ko vi ći ma / pre ve la Jeli ca 
Nova ko vićLopu ši na // Gewe zen enge len = Biv ši anđe li : Poëzie / izbor 
i pre vod Jeli ca Nova ko vićLopu ši na. Beo grad : LutE ra zmo, 1995. Str. 
72–75.

1534. Bal la de von den Stoj ko vićs = Bala da о Stoj ko vi ći ma / pre vod Elke 
Hentsche // Engel von Einst = Biv ši anđe li : Poe sie = Poe zi ja / izbor Jeli
ca Nova ko vićLopu ši na. Beo grad : LutE ra zmo, 1995. Str. 68–71.

1535. Een bord bonen so ep = Tanjir pasu lja / pre ve la Jeli ca Nova ko vićLopu ši
na // Gewe zen enge len = Biv ši anđe li : Poëzie = Poe zi ja / izbor i pre vod 
Jeli ca Nova ko vićLopu ši na. Beo grad : LutE ra zmo, 1995. Str. 70–71.

1536. Epi ta fi os do cemi te rio de Karan sko // Ter ra, mar e lume : poe sia de 
BosniaHer ze go vi na, Bul ga ria, Cro a cia, Eslo ve nia, Mace do nia, Mon te
ne gro e Ser bia / intro duc cion, selec cion e tra duc cion de Úrsu la Hein ze 
de Loren zo. Pon te ve dra : Xun ta de Gali cia, [1995]. Str. 340–341. (Publi
ca ta ci ons do Cen tro de inve sti ga ci ons lin gu i sti ca e lite ra ri as Ramon 
Pine i ro)

1537. Este la via xe i ra // Ter ra, mar e lume : poe sia de BosniaHer ze go vi na, 
Bul ga ria, Cro a cia, Eslo ve nia, Mace do nia, Mon te ne gro e Ser bia / intro
duc cion, selec cion e tra duc cion de Ursu la Hein ze de Loren zo. Pon te ve
dra: Xun ta de Gali cia, [1995]. Str. 340–341. (Publi ca ta ci ons do Cen tro 
de inve sti ga ci ons lin gu i sti ca e lite ra ri as Ramon Pine i ro)
Исто и у: О cor reo Gale go (4. 4. 1995).

1538. Ein Tel ler Boh nen = Tanjir pasu lja / pre vod Elke Hentschel // Engel von 
Einst = Biv ši anđe li: Poe sie = Poe zi ja / izbor Jeli ca Nova ko vićLopu ši na. 
Beo grad : LutE ra zmo, 1995. Str. 66–67.
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1997
1539. De la ri уа guan chang [: Zaš tit nik Tera zi ja] // I do not have time : ant

ho logy of Yugo sla vian con tem po rary poe try (19501990). [Ta i pei (Tai
wan) : Nine songs, 1997]. Str. 115–116.

1540. Нсао jin sheng sa wa xiao pang [: Hodo čaš će Sve tom Savi] // I do not 
have time : ant ho logy of Yugo sla vian con tem po rary poe try (19501990). 
[Ta i pei (Tai wan) : Nine songs, 1997]. Str. 116–117.

1541. Yuan xiao ao si wei xin [: Vidik u Aušvicu] // I do not have time : ant ho
logy of Yugo sla vian con tem po rary poe try (19501997). [Ta i pei (Tai wan) : 
Nine songs, 1997]. Str. 114.

1997
1542. De la ri уа guan chang [: Zaš tit nik Tera zi ja] // I do not have time : ant

ho logy of Yugo sla vian con tem po rary poe try (1950–1997). [2. ed.] Pe
king : Fren dship Publis hing Hou se, 1998.

1543. Нсао jin sheng sa wa xiao pang [: Hodo čaš će Sve tom Savi] // I do not 
have time : ant ho logy of Yugo sla vian con tem po rary poe try (19501997). 
[2. ed.] Peking : Fren dship Publis hing Hou se, 1998.

1544. Yuan xiao ao si wei xin [: Vidik u Aušvicu] // I do not have time : ant ho
logy of Yugo sla vian con tem po rary poe try (1950–1997). [2. ed.] Peking : 
Fren dship Publis hing Hou se, 1998.

1998
1545. Na pir go vi ma hilan dar skim = On the Pyrgoi of Chi lan dar [: esej] / Lj. 

Simo vić // New Revi ew (Beo grad : JAT). ISSN 03526631. N. s. 22 : 7 
(1998).

1999
1546. Ruga ci u ne cǎtre sfântul Joa ni ki je de Devič = Sve tom Joa ni ki ju Devič

kom / Lj. Simo vić ; tălmăcire în lim ba română Ivo Mun cian // Koso vo, 
pǎmânt sfânt al sârbilor = Koso vo, sve ta srp ska zemlja / ed.. Sla vo mir 
Gvo zde no vić. Temi so a ra : Uni u nii Sârbilor din România = Temiš var : 
Savez Srba u Rumu ni ji, 1999. (Ediţii spe ci a le. Anto lo gii ; volu mal 1 = 
Poseb na izda nja. Anto lo gi je ; knj. 1).
Елек трон ско изда ње на: www.Rast ko.org
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2000
1547. Jaj ča na lupi na / Lj. Simo vić ; pre ve del Veno Tau fer // Sodob nost (Lju

blja na). ISSN 00380482. 4 (april 2000) 650–661.
Sadr žaj: Uvod na beleš ka / Veno Tau fer. – Suve re no zne mar je ni poet ski kano ni 
[: esej] / Slav ko Gor dić. – Pesme : Tri štu di je jaj ca ; Mrač na deže la ; Resni ca o 
žebljih ; Resni ca o pla ni nah ; Ribar ni ca ; Trg vele tr go vi ne ; Trgo vi na s kolo ni
al nim bla gom ; Vkr ca va nje v Noe to vo bar ko pri Beo gra du ; Moli tev iz poto pa.

2001
1548. Wier sze z tomu “Igla i konac” / Lju bo mir Simo vič ; przeł. A. Pion tek // 

Pro jek tor. 2 (2001)

2002
1549. Mirac le à “Char gan” : extra it / Lju bo mir Simo vitch ; tra du it du ser be 

par Vla di mir André Cejo vic et Anne Reno ue // Les Cahi ers de l’Adri a
ti que à la mer Noi re (Mont pel li er : Asso ci a tion Mai son Anto i ne Vit tez : 
Cen tre inter na ti o nal de la tra duc tion théâtrale), 2001. – 5e Table au.

1550. El Tea tro iti ne ran te Sho pa lo vich / Lju bo mir Simo vich ; traducción del 
ser bio Sil via Monrós de Sto ja ko vich // Tra moya : cua der no de tea tro 
(México : Uni ver si dad Verac ru za na). Nue va èpo ca. 73 (oct./ dic. 2002) 
5–61.

2003
1551. Месо ме лач ка та = Маши на за месо / Љ. Симо вић // Мост. ISSN 

05800293. 175–176 (мар т–јун 2003) 19.

2004
1552. [Pe sme] / Lj. Simo vić ; aus dem ser bischen von Dra go Teše vić (1 – 4), 

Man fred Jähnichen (5) // Das Lied öffnet die Ber ge : Eine Ant ho lo gie 
der ser bischen Poe sie des 20. Jahr hun derts / Auswahl und Vor wort von 
Man fred Jähnichen. Bli e ska stel : Gol len stein Ver lag ; Novi Sad : Sve to vi, 
2004. S. 255–260.
Sadr žaj: (1) Bela ge rung der Stadt Uži ce ; (2) Jere mi ja ; (3) Das beflu gel te Jahr ; 
(4) Der Gal gen auf dem Getre i de markt in Uži ce ; (5) Geber zum Heil li gen 
Nestor / Man fred Jähnichen. – Beleš ka o piscu / Niko la Staj nić.

1553. Пьтуващият театьр „Шопа ло вич“ / Любомир Симо вич ; пре вел от 
срьбски Бла жо Нико лич // Сь вре мен на срьбска дра ма / под го тве
на от Петьр Кау ков и Желько Хубач. Плов див (Бьлга рия) : Дра ма
ти чен театьр, 2004. Стр. [9] – 104. (Поре ди ца „Бал кан ска дра ма за 
Евро па“)
Беле шка о писцу : стр. 7–8.
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1554. Судный день / Любомир Симо вич ; пере вод1 с серб ско го А. Бази
лев ско го, С. С. Куняева, В. Чар ско го, Ж. Пер ков ской, И. Число ва, 
И. Голуб ни че го, С. Цар ско го, В. В. Цибына, В. Оси по ва, Г. Фада
е е ва // Анто ло гия серб ской поэзии / соста вле ние, пре ди сло вие 
Андрей Бази лев ский. Москва : Ваха зар : РИПОЛ клас сик, 2004. 
Стр. 771–805. (Кол лек ция серб ской лите ра туры).
Упо ред ни наслов на срп ском јези ку: Суд њи дан. – Мото: «Тро е ру чи ца, 
Бола и Сло ва Пре чи стая Мать» = «Мај ко Сло ва и Спа са, Тро је ру чи це». 
– Из садр жа ја: (1) Мрак ; (2) Бал ла да об обычном чело ве ке ; (3) Малые 
страны ; (4) Взгляд на мир ; (5) Вопросы во тьме ; (6) «Воины! В руки свои 
отсе ченные...» ; (7) Вопросы и ответы ; (8) Окро пле ние могил ; (9) Ужин ; 
(10) Смерть поэта ; (11) С у б б о т а [фрагмент] : «Просыпаюсь — вну
три яйца!» ; (12) Окку па ция Ужи це ; (13) На общей соло ме ; (14) В цепях ; 
(15) Вопрос к мыши ; (16) Посвящение пра ху отца Сер бии ; (17) Пере
вертышу ; (18) Клятвы ; (19) Судный день ; (20) Por tus Regi us [фрагмент] : 
«А маши нист ка с ней было слаще все го...» ; (21) Коман дир ша ; (22) Про ро
ки на Косо вом поле ; (23) Те, на ком дер жится дом ; (24) Десять моле ний 
Бого ро ди це Тро е ру чи це Хилан дар ской ; (25) Котел ; (26) Окно ; (27) 
Домен ти ан ; (28) Пахо мий ; (29) Два мгно венья в сте пи ; (30) Рус ские во
просы и ответы ; (31) Вождь ; (32) Раз да ча во мра ке ; (33) Пред ска за ние ; 
(34) Корч ма на Кон де ре [фрагмент] : «Я хоро шо знаю все, что зна ешь 
ты!..» ; (35) Раз го вор в голод ную зиму ; (36) Прах и пепел ; (37) Потом ки 
святого Саввы ; (38) Полом ни че ство к святому Сав ве (1–4) ; (39) Сви
де тельство об Ужиц кой тюрьме ; (40) Сава перед Бел гра дом ; (41) Моли
тва ; (42) Уче ние святого Саввы ; (43) Вопросы и ответы о ключах ; 
(44) Вечер ; (45) Дельфы ; (46) La pie ta ; (47) Взятие Ужи це ; (48) Геор
гины ; (49) Зим ная заря ; (50) Чудо на Кобыльей Голо ве ; (51) Оптовый 
рынок ; (52) Песня нуля (1–3) ; (53) Вши ; (54) Мол нияоса  ; (55) Про тив 
бука шек в голо ве ; (56) На сол нце пе ке.

2005
1555. [Pe sme] / Lj. Simo vić / tra du zi o ni in ita li a no a cura di Raj na Ziv ko vic

Man dol fo // La poe sia ser ba del Nove cen to / a cura di Sve tla na Stip če vic 
e Dani e le Gian ca ne. Bari : Levan te edi to ri, 2005.
Iz sadr ža ja: Ricer ca del la paro la ; Bal la ta del sol da to.

1556. Srbi no vić : I – III / Lj. Simo vić ; tran sla ted by Kse ni ja Todo ro vić // Мла
ден Срби но вић / [аутор изложбе] Мла ден Срби но вић ; [аутори тек
ста] Љ. Симо вић, Дејан Меда ко вић, Тодор Сте ва но вић. Бео град : 
САНУ, 2005. (Гале ри ја САНУ ; књ. 108)

1  Авторы пере во да: А. Бази лев ский (1, 69, 1115, 1719, 22, 23, 26,27,30,32
36, 4344, 4850), С.С. Куняев (2,10, 28, 29, 39,41,5152 ), В. Чар ский (35) , Ж. Пер
ков ска (16, 21,25, 40), И. Числов (20, 31), И. Голуб ни чей (24), С. Цар ский (37,38, 
42,45, 47), В. Цибын (46), В. Оси пов (53,56), Г. Фаде ев (54, 55) – При мед ба библи о
гра фа.
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I The San ctity of the Pro fa ne (2002) : p.145–148. – Naslov ori gi na la: Sve tost 
pro fa nog (2002)
II The Rea ding the Ima ge (2003) : p. 148–152. – Naslov ori gi na la: Čita nje sli ka 
(2003)
III Gold in the Eye (1999–2005) : p.153–161. – Naslov ori gi na la: Zla to u oku 
(1999–2005)

1557. The Tra vel ling Tro u pe Šopa lo vić / Lj. Simo vić ; tran sla ted by Alan 
McCon nellDuff // A View of Ser bian Playwrights / edi tor in chi ef Želj
ko Hubač ; intro duc tory notes Slav ko Mila no vić. Bel gra de : The Nati o
nal The a tre Bel gra de, 2005. P. [65]–127. (Edi tion Bal kans Dra ma)

2006
1558. Ман дрівни й теа тр Шопа ло ви ча = Путу ју ће позо ри ште Шопа

ло вић / Любомир Сімович ; із сербскьої пере клав Ιван Лучук // 
Новітня сербська п’еса = Нови ја срп ска дра ма / [ур. Дејан Ајда чић, 
Нади ја Мирошниченко]. Киів : Дер жав ний цен тр теа трального 
мистец тва имені Леся Кур ба са, 2006. (Суча сна Дра ма тургія = 
Савре ме на дра ма)

1559. [Pe sme] / Lj. Simo vić ; tran sla ted by Char les Simić (1), Novi ca Petro vić 
(2–8) // Pla ces We Love : An Ant ho logy of Con tem po rary Ser bian Poe
try / selec ted by Goj ko Božo vić. Bel gra de : Ser bian PEN, 2006. P. 83–92.
Sadr žaj: (1) Nota tion in Gold ; (2) Bal lad of the Stoj ko vićs ; (3) A Prayer to St 
Nestor, Who Kil led the Dra gon, but It Tur ned ino Mice, Lizards, Sna kes and 
Other Ver min ; View at Auschwitz ; A Que sti on Befo re a Sea of Grass in Asi na ; 
The Truth abo ut Moun ta ins ; SelfPor tra it with My Head on the Table Appro
ac hing High Moun ta ins. – Naslov anto lo gi je (u pre vo du na srp ski): Mesta koja 
voli mo.

1560. Poli ti ken bryr sig on kul tu ren så länge nean kan ha poli tisk nytta av 
den [: inter vju] / Lj. Simo vić ; raz go va rao Mar ko Lopu ši na // Dia spo ra : 
tid skrift om kul tur (Šved ska). ISSN 14029308. 9 : 51 (2006)
Upo re do na srp skom jezi ku: Poli ti ka se za kul tu ru inte re su je ono li ko koli ko 
poli tič ke kori sti može od nje da oče ku je.

1561. Scil la e Carid di ; Una nuvo lo sa sera ta autun na le don il mostro / Lj. 
Simo vić ; Stev ka Šmi tran, tra dut to re // Trac ce : tri me stra le di scrit tu ra e 
ricer ca let te ra ria. 24 : Nuo va serie, 82–83 (Gen na i o –A pri le 2006).

2007
1562. [Pe sme] / Lj. Simo vić // Wszystkie chwi le są tu i nic być nie prze sta je : 

аntologia poe zji serb ski ej XX wie ku / Grze gorz Łatuszyński ; [pr zel. 
Alek san dar Šaranac] : Aga wa, 2007. – Część I, II.
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Iz sadr ža ja: (Tom II : Z poko le nia na poko le nie : 1945 – 1981) : Modlit wa ; Prze
po wi ed nia ; Delfy ; Paster ze z Par na su ; Cud u cieśli. – Naslov anto lo gi je (u pre
vo du na srp ski): Svi tre nu ci su tu i niš ta biti ne pre sta je : anto lo gi ja savre me ne 
srp ske poe zi je : Tom I, II / pri re dio Gže gož Latu šinj ski.

2008
1563. The Tra ve ling tro u pe Šopa lo vić / Lj. Simo vić ; transl. by A. McCon nell

Duff // Infi nity Con ta i ned in Ten Squ a re Yards : an ant ho logy of con
tem po rary Ser bian plays / selec ted by Jovan Ćiri lov. – Bel gra de : Ser
bian PEN Cen tre, 2008. – 458 str. ; 22 cm

2009
1564. Čudež v Šar ga nu / Lj. Simo vić ; prevеdli Moj ca Kranjc, Dani e la B. Mar

ko vić// Gle da liš ki list SNG Nova Gori ca. ISSN 15805484. 54 : 4 (2009) 
23–61.
Broj posve ćen pre te žno ovoj dra mi i nje nom auto ru. Sadr ži i: Lju bo mir Simo vić 
– pesnik in dra ma tik / Iva na Dimić, str. 4–6; Sodob na kla si ka srb ske dra ma ti ke 
/ Jovan Ćiri lov, str. 7–13; Odpr tost bese di la / Goran Schmidt, str. 16–20; Odlo
mi iz ese jev… [Kovačnica v Čako vi ni, Novi galop na polžih] / Lj. Simo vić, str. 
21–22; Adi jo / Pri mož Bebler, str. 62.

1565. ショパロヴィッチ巡業劇団 [= Sho pa ro vic chi jungyō geki dan = Putujuće 
pozo ri šte Šopalović] / リュボミル シモヴィッチ [= Ryubo mi ru Shi mo
vic chi] ; pre ve la サニャ トリプコヴィッチ 団 [= Sanja Trypco vitchi], lek
tor pre vo da 佐藤 康 [= Satō Yasus hi] // テアトロ [= Tea to ro] (Tokyo). 
826 (2009) 86–132.

2010
1566. Modlit wa do świ ę te go Joa ni ki ja z Dewic za / Lj. Simo vić // Tygiel Kul

tury. ISSN 14258587. 7–9 : 175–177 (2010).

2014
1567. Wędrowny Tea tr Šopa lo vi cia / Lju bo mir Simo vič ; przełоzyła Doro ta 

Jovan ka Ćir lić // Wol ność i…. Kraków, War sza wa : Instytut książki, 
2014. P. 84–132. (Dia log : Naj leps ze z naj lepszych).

Позо ри шне пред ста ве на дома ћим сце на ма

1974
1568. Субо та / режи рао Жели мир Оре шко вић. – Теа тар пое зи је, Бео

град, 16. новем бар 1974.
Сцен ска адап та ци ја пое зи је
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1569. Хаса на ги ни ца / режи рао Желим6ир Оре шко вић. – Пре ми је ра : 
Народ но позо ри ште, Бео град, 19. мај 1974.

1570. Хаса на ги ни ца / режи рао Миха и ло Вик то ро вић. – Пре ми је ра : 
Кру ше вач ко позо ри ште, Кру ше вац, 4. окто бар 1974.

1975
1571. Хаса на ги ни ца / режи рао Бра ни слав Мићу но вић. – Пре ми је ра : 

Црно гор ско народ но позо ри ште, Тито град, 1. фебру ар 1975.

1572. Хаса на ги ни ца / режи рао Гра ди мир Мир ко вић. – Пре ми је ра : 
Народ но по зори ште, Сом бор, 1975.

1573. Хаса на ги ни ца / режи рао Душан Родић. – Пре ми је ра : Позо ри ште 
Тимоч ке Кра ји не, Заје чар, 16. сеп тем бар 1975.

1754. Хаса на ги ни ца / режи рао Сте ван Шту ке ља. – Пре ми је ра : Народ но 
по зори ште, Субо ти ца, 19. децем бар 1975.

1575. Чудо у „Шар га ну“ / режи ра ла Мира Тра и ло вић. – Пре ми је ра : Ате
ље 212, Бео град, 24. окто бар 1975.

1976
1576. Хаса на ги ни ца / режи рао Аца Кова че вић. – Пре ми је ра : Народ но 

позо ри ште, Тито во Ужи це, 23. сеп тем бар 1976.

1577. Хаса на ги ни ца / режи рао Бог дан Рушкуц. – Пре ми је ра : Срп ско 
народ но позо ри ште, Нови Сад, 17. јану ар 1976.

1578. Хаса на ги ни ца / режи рао Душан Вла ди са вље вић. – Пре ми је ра : 
Народ но позо ри ште Сте ри ја, Вршац, 8. април 1976.

1579. Хаса на ги ни ца / режи рао Душан Родић. – Пре ми је ра : Народ но 
позо риште, Леско вац, 16. новем бар 1976.

1580. Чудо у „Шар га ну“ / режи рао Воја Сол да то вић ; на сло ве нач ки пре
вео Фран це Форст не рич. – Пре ми је ра : Сло вен ско народ но гле да
ли шче, Мари бор, децем бар 1976.

1581. Чудо у „Шар га ну“ / режи ја Душан Родић. – Пре ми је ра : Позо ри ште 
Тимоч ке Кра ји не, Заје чар, 28. сеп тем бар 1976.

1582. Чудо у „Шар га ну“ / режи ја Љуба Мило ше вић. – Пре ми је ра : Народ
но позо ри ште, Ниш, окто бар 1976.

1583. Чудо у „Шар га ну“ / режи ја При мож Беблер. – Пре ми је ра : Кру ше
вач ко позо ри ште, Кру ше вац, 1976.
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1977
1584. Хаса на ги ни ца / режи ја Анте Јела ска. – Пре ми је ра : Хрват ско 

народ но каза ли ште, Сплит, април 1977.

1585. Хаса на ги ни ца / режи ја Дра ган Јовић. – Пре ми је ра : Народ но позо
ри ште Љуби ша Јова но вић, Шабац, 8. март 1977.

1586. Чудо у „Шар га ну“ / режи ја Душан Родић. – Пре ми је ра : Народ но 
по зори ште Сте ри ја, Вршац, 16. фебру ар 1977.

1587. Чудо у „Шар га ну“ / режи ја Петар Гове да ро вић. – Пре ми је ра : Теа
тар Јоа ким Вујић, Кра гу је вац, 29. сеп тем бар 1977.

1978
1588. Hasa na gi ni ca / reži ja Vla di mir Mil čin ; na tur ski pre veo Suat Engüllü. 

– Pre mi je ra : Hal klar Tryatro su, Türk dra mi ; Sko pje, 18. febru ar 1978.

1589. Хаса на ги ни ца / режи ја Вла до Јаблан. – Пре ми је ра : Народ но позо
риште, Сара је во, децем бар 1978.

1979
1590. Чудо у „Шар га ну“ / режи ја Душан Родић. – Пре ми је ра : Народ но 

по зори ште Тоша Јова но вић, Зре ња нин, 18. март 1979.

1984
1591. Чудо у „Шар га ну“ / режи ја Радо слав Дорић. – Пре ми је ра : Народ но 

позо ри ште, Сом бор, 12. јун 1984.

1985
1592. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Бла го та Ера ко вић. – 

Пре ми је ра : Народ но позо ри ште Тоша Јова но вић, Зре ња нин, 12. 
децем бар 1985.

1593. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Дејан Мијач. – Пре ми је
ра : Југо сло вен ско драм ско позо ри ште, Бео град, 10. окто бар 1985.

1594. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Мишко Мило је вић. – 
Пре ми је ра : Народ но позо ри ште, Тито во Ужи це, 12. децем бар 
1985.

1595. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Петар Гове да ро вић. – 
Пре мије ра : Теа тар Јоа ким Вујић, Кра гу је вац, 23. децем бар 1985.
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1986
1596. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Алек сан дар Лукач. – 

Пре ми је ра : Народ но позо ри ште Љуби ша Јова но вић, Шабац, 21. 
јану ар 1986.

1597. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Ахмет Обра до вић. – 
Пре ми је ра : Народ но позо ри ште, Мостар, 4. новем бар 1986.

1598. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Васил Кор то шев. – Пре
ми је ра : Драм ски теа тар, Ско пје, 22. јун 1986.

1599. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Вин ко Модер ндор фер ; 
на сло ве нач ки пре вео Вено Тау фер. – Пре ми је ра : При мор ско 
драм ско гле да ли шче, Нова Гори ца, 18. март 1986.

1600. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Гра ди мир Мир ко вић. – 
Пре мије ра : Народ но позо ри ште Босан ске Кра ји не, Бања Лука, 25. 
фебру ар 1986.

1601. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Душан Нау мов ски ; на 
ма кедон ски пре вео Ефтим Клет ни ков. – Пре ми је ра : Наро ден теа
тар, Кума но во, април 1986.

1602. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Душан Родић. – Пре ми
је ра : Народ но позо ри ште Сте ри ја, Вршац, 1. март 1986.

1603. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Душан Родић. – Пре ми
је ра : Позо ри ште Тимоч ке Кра ји не, Заје чар, окто бар 1986.

1604. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Зоран Ристо вић. – Пре
ми је ра : Народ но позо ри ште, Зени ца, 30. сеп тем бар 1986.

1605. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Јови ца Павић. – Пре ми
је ра : Народ но позо ри ште, Тузла, 27. мај 1986.

1606. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Јосип Лешић. – Пре ми
је ра : Народ но позо ри ште, Сара је во, 28. март 1986.

1607. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Љуба Мило ше вић. – 
Пре ми је ра : Наро ден теа тар, Бито ла, 29. мај 1986.

1988
1608. Хаса на ги ни ца [: у окви ру про јек та Бал кан ке Мире Ерцег / режи

ра ла Мира Ерцег. – Пре ми је ра : Народ но позо ри ште, Зени ца, окто
бар 1988.

1609. Чудо у „Шар га ну“ / режи ја Љуба Мило ше вић. – Пре ми је ра : Народ
но позо ри ште Љуби ша Јова но вић, Шабац, 14. април 1988.
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1989
1610. Хлеб и со / адап та ци ја Зоран Раи че вић и Петар Зец ; режи ја Петар 

Зец. – Теа тар пое зи је при РУ „Ђуро Салај“, Бео град, 21. 2. 1989.
Сцен ска адап та ци ја пое зи је

1611. Чудо у „Шар га ну“ / режи рао Бошко Дими три је вић. – Пре ми је ра : 
На род но позо ри ште, Тито во Ужи це, 20. јун 1989.

1990
1612. Чудо у „Шар га ну“ / режи рао Сла вен ко Сале то вић. – Пре ми је ра : 

На род но позо ри ште, Тузла, 5. окто бар 1990.

1991
1613. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Дејан Крсто вић. – Пре

ми је ра : Ака дем ско позо ри ште Про ме на : Ака де ми ја умет но сти 
[класа глу ме и режи је про фе со ра Боре Драш ковића], Нови Сад, 31. 
мај 1991.

1992
1614. Чудо у „Шар га ну“ / режи рао Егон Савин. – Пре ми је ра : Срп ско 

народ но позо ри ште, Нови Сад, 26. сеп тем бар 1992.

1995
1615. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Егон Савин. – Пре ми је

ра : Срп ско народ но позо ри ште, Нови Сад, 14. окто бар 1995.

1616. Хаса на ги ни ца / режи рао Бра ни слав Мићу но вић. – Пре ми је ра : 
Бар ски љето пис. Бар, 10. јул 1995.

1997
1617. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Дејан Мијач. – Пре ми је

ра : Народ но позо ри ште, Ниш, 5. окто бар 1997.

1618. Хаса на ги ни ца / режи рао Љубо слав Маје ра. – Пре ми је ра : Народ но 
позо ри ште, Кру ше вац, 14. мај 1997.

1619. Чудо у „Шар га ну“ / режи рао Душан Јова но вић. – Пре ми је ра : 
Народ но позо ри ште, Пара ћин, 20. децем бар 1997.

1620. Чудо у „Шар га ну“ – Пре ми је ра : Народ но позо ри ште При шти на, 
Срп ска дра ма, 29. децем бар 1997.
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2001
1621. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Кокан Мла де но вић. – 

Пре ми је ра: Народ но позо ри ште, Вели ка сце на, Бео град, 6. 3. 2001.
Сце но гра фи ја: Мио драг Табач ки, Анге ли на Атла гић. – Музи ка: Зоран 
Хри стић. – Пово дом пре ми је ре при ре ђе на је изло жба фото гра фи ја „Глу
мац и позо ри ште“ Сло бо да на Биби ћа у фоа јеу дру ге гале ри је.

1622. Хаса на ги ни ца2 / режи ја Јагош Мар ко вић. – Пре ми је ра: Народ но 
позо ри ште, Сце на на петом спра ту, Бео град, 30. 12. 2001.
Госто ва ња: Пожа ре вац, Под го ри ца, Пан че во, Охрид ско лето (2002), Сте
ри ји но позор је (2003). – Награ де: Сте ри ји на награ да за наслов ну ролу 
Вањи Ејдус (42. Сте ри ји но позор је, 2003) ; Награ да жири ја публи ке је 
доде ље на Ксе ни ји Јова но вић (7. глу мач ке све ча но сти „Мили во је Жива
но вић“) ; Награ да струч ног жири ја је доде ље на Алек сан дру Срећ ко ви ћу 
(7. глу мач ке све ча но сти „Мили во је Жива но вић“). – Окру гли сто кри ти ке 
посве ћен дра ми „Хаса на ги ни ца“ (42. Сте ри ји но позор је, 2003).

2002
1623. Хаса на ги ни ца / режи ја Бран ко Попо вић. – Пре ми је ра: Народ но 

позо ри ште, Ужи це, 1. 10. 2002.

1624. Чудо у „Шар га ну“3 / режи ја Дејан Мијач ; музи ка Иси до ра Жебе
љан. – Пре ми је ра: Ате ље 212, Вели ка сце на, Бео град, 7. 2. 2002.
Награ де: Сте ри ји на награ да – за нај бо љу пред ста ву Ате љеу 212, за нај бо
љу режи ју Деја ну Мија чу, за нај бо ље глу мач ко оства ре ње Ани ти Ман чић 
за уло гу Ико ни је, за костим Боја ни Ники то вић, за сцен ски покрет Иви
ци Кле мен цу (41. Сте ри ји но позор је, 1–8. јун 2002) ; Награ де Вечер њих 
ново сти и бео град ских ТВ ново сти „Зоран Рад ми ло вић“ доби ла је Мили
ца Михај ло вић за уло гу Госпа ве.

2007
1625. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Томи Јане жич. – Пре ми

је ра: „Ате ље 212“, Вели ка сце на, 27. 10. 2007.

1626. Чудо у „Шар га ну“ [: годи шњи испит студенaта II годи не глу ме у 
кла си Биља не Машић]. – Пре ми је ра : Бео град : Народ но позо ри
ште, сце на „Мата Мило ше вић“, 28. 5. 2007

2 Настављеноприказивање„Хасанагинице“наредовномпрограмудода-
наснасцени„РашаПлаовић“.

3  Настављено приказивање „Чуда уШаргану“ на редовном програму до
сезоне2007/2008.
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2008
1627. Чудо у „Шар га ну“ / режи ја Мили ца Краљ. – Зре ња нин : Народ но 

позо ри ште „Тоша Јова но вић“, 15. март 2008.

2009
1628. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Небој ша Дуга лић. – Кра

ље во : Народ но позо ри ште, 10. март 2009.

1629. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Андреј Јус. – Субо ти ца : 
Народ но каза ли ште = Népszin haz, 20. март 2009.

1630. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Ненад Дуга лић. – Нови 
Сад : Ново сад ски Нови теа тар ; Кикин да : Народ но позо ри ште, 27. 
август 2009.

1631. Хаса на ги ни ца [: опера] / ком по зи тор Рас ти слав Кам ба ско вић ; 
дири гент Мла ден Јагушт. – Бео град : Народ но позо ри ште, 22. 
новем бар 2009.
Аутор адап та ци је дра ме Љ. Симо ви ћа у либре то је Рас ти слав Кам ба ско
вић, реди тељ пред ста ве Ива на Дра гу ти но вић Мари чић. Сни мак јед не од 
ари ја обја вљен 1998. годи не, CD 430459 PGP RTS.

2011
1632. Хаса на ги ни ца / режи ја Андри ја на Виде но вић. – Нови Пазар : 

Реги о нал но позо ри ште Нови Пазар, јун 2011.

2012
1633. Путу ју ће позо ри ште „Шопа ло вић“ / режи ја Милош Јаго дић. – Заје

чар : Позо ри ште Тимоч ке кра ји не „Зоран Рад ми ло вић“, 10. новем
бар 2012.

2013
1634. Чудо у „Шар га ну“ / режи ја Ива Мило ше вић. – Ужи це : Народ но 

позо ри ште Ужи це, 21. март 2013.
На дан пре ми је ре отво ре на је и изло жба „Путу ју ће позо ри ште Љубо ми ра 
Симо ви ћа“ ауто ра Олге Мар ко вић, прет ход но поста вље на у Позо ри шном 
музе ју Срби је у Бео гра ду.

2015
1635. Чудо у „Шар га ну“ / режи ја, адап та ци ја и избор музи ке Егон Савин. 

– Бео град : Народ но позо ри ште, 20. фебру ар 2015.
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Позо ри шне пред ста ве на ино стра ним сце на ма

1987
1636. Wędrowny tea tr Šopa lo vi cia / pre vod Doro ta Jovan ka Ćir lić. – Tea tr 

ime nia Wila ma Horzycy, Toruń (Polj ska), 6. 10. 1987.

1988
1637. Kočov ne diva dlo Šopa lo vi čov cov / pre veo Jan Jan ko vič. – Slo ven ske 

narod ne diva dlo, Bra ti sla va, 23. 4. 1988.

1638. Kočov ne diva dlo Šopa lo vi čov cov / pre lo žil Jan Jan ko vič. – Tea tr Jo
nasZaborsky, Pre šov (Čeho slo vač ka), 24. 6. 1988.

1639. Wędrowny tea tr Šopa lo vi cia / pre vod Doro ta Jovan ka Ćir lić. – Tea tr 
Pol ski, Bydgoszcz (Polj ska), maj 1988.

1640. Wędrowny tea tr Šopa lo vi cia / pre vod Doro ta Jovan ka Ćir lić ; kolek tiv
na reži ja. – Tea tr Nowy, Lódź (Polj ska), 17. 9. 1988.

1989
1641. Dru ži na prin ci pa la Šopa lo vi će / pre vod Jan Piš ta ; reži ja Miloš Horan

sky. – Diva dlo Jaro sla va Pruchy, Klad no (Čeho slo vač ka), mart 1989.

1990
1642. Kočov ne diva dlo Šopa lo vi čov cov / pre vod Jan Jan ko vič. – Diva dlo SNP, 

Mar tin (Čeho slo vač ka), novem bar 1990.

1643. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Bor ka Legras i Anne Reno
ue ; reži ja Jean Paul Wen zel. – Les Fédérés, Montluçon (Fran cu ska), 4. 7. 
1990.

1992
1644. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch/pre vod Bor ka Legras i Anne Reno

ue ; reži ja Jean Paul Wen zel. – [Ko pro duk ci ja] : Les Fédérés, Montluçon 
(Fran cu ska) ; Cen tre nati o nal de création Region Auverg ne, Le Mail lon ; 
Cen tre cul tu rel de Stras bo urg ; Théâtre de la Vil le, Paris, 15. 1. 1992.
Pred sta va je pre mi jer no izve de na u Stras bu ru, 15.1.1992, gde je igra na sve do 
31. janu a ra. Tokom febru a ra, pri ka za na je u nizu fran cu skih gra do va: Niort, 
Angoulême, La Roc hel le, Poi ti ers, Ren nes, Arras, Orléans. Tokom mar ta pri ka
zi va na je u gra do vi ma : Cher bo urg, Roan ne, Cler mont, Nimes, Tar bes. Na sce ni 
Théâtre de la Vil le, pozna tom i kao pozo riš te Sare Ber nar, u Pari zu, pri ka zi va na 
je sva ko dnev no od 25. mar ta do 17 apri la [ne de ljom su igra ne i po dve pred sta
ve]. U apri lu igra na je i u gra do vi ma For bach i Janzé, a u maju je sti gla u Valan
ce, Lan nion, Armen tiéres, Aubus son, Combs i Montluçon.
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1994
1645. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Bor ka Legras i Anne Reno

ue ; reži ja Pro sper Diss. – Théâtre du Sabli er, Oran ge – Cama ret (Fran
cu ska), 8. 8. 1994.
U avgu stu 1994. pri ka za no je osam pred sta va na festi va lu Nuits Théâtrales 
de l’En cla ve, u Val re a su. Tume ja : région Rho neAlpes, Pro ven ce Alpes, Côte 
d’Azur.

1646. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Bor ka Legras i Anne Reno
ue. – La Com pag nie du Cara men tran (Fran cu ska), okto bar 1994.
Tur ne ja od okto bra 1994. do maja 1995 : région Pro ven ce Alpes, Côte d’Azur. 
Festi val : Salon de Pro ven ce.

1647. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Bor ka Legras i Anne Reno
ue. – Come die de SaintEti en ne (Fran cu ska), 1. 11. 1994.

1648. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Bor ka Legras i Anne Reno
ue ; reži ja Fran co i se Meylan – Duru el le. – Ate li er – Théâtre des jeu nes, 
Cen tre Cul tu rel Fran ca is, Casa blan ca (Maro ko), 14. 5. 1994.

1995
1649. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Bor ka Legras i Anne Reno

ue ; Anne Vou il loz, JosephEmma nuel Voeff ray. – [Ko pro duk ci ja] : 
Com pag nie Voeff ray – Vou il loz, Théâtre Vidy, Lau san ne (Švaj car ska), 
25. 4 – 14. 5. 1995.

1650. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Bor ka Legras i Anne Reno
ue ; Anne Vou il loz, JosephEmma nuel Voeff ray. – [Ko pro duk ci ja] : 
Théâtre St. Ger va is, The a tre de l’Au be, Gene ve (Švaj car ska), 28. 3 – 9. 4. 
1995.

1651. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Bor ka Legras i Anne Reno
ue ; Anne Vou il loz, JosephEmma nuel Voeff ray. – [Ko pro duk ci ja] : 
Théâtre du Croc he tan, Mont hey (Švaj car ska), 15. 3 –17. 3. 1995.

1652. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Bor ka Legras i Anne Reno
ue ; reži ja Ange li que Сharmеу. – Com pag nie Sta si mon, Cen tre d’Ani
ma tion de la Vil le de Paris (Fran cu ska), 8. 3. 1995.

1996
1653. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Bor ka Legras i Anne Reno

ue ; reži ja Ange li que Сharmеу. – Théâtre du Cen tre Mat his, Paris (Fran
cu ska), 3. 4 – 27. 4. 1996.
Ova pred sta va je pri ka zi va na i u Théâtre Espa ce, Paris – Pla in ne.
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1654. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Воrkа Legras i Anne Reno
ue. – Théâtre de l’Esca be auBri a re, (Fran cu ska), 1. 11. 1996.

1655. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Bor ka Legras i Anne Reno
ue. – La Tro u pe de théâtre du Cen tre Hospi ta li er Laen nec de Paris, 
jesen 1996.

1656. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Bor ka Legras i Anne Reno
ue ; reži ja André Bras sard. – L’école nati o na le du théâtre du Cana da, 
sur les sce nes du Monu mentNati o na le, Mon treal (Kana da), 30. 4. 1996.

1657. The Tra vel ling Tro u pe Sho pa lo vich / pre vod Alan McCon nell – Duff ; 
reži ja Dra go slav Todo ro vić. – Equ ity show ca se The a tre, Toron to (Kana
da), 17. 10. 1996.

1997
1658. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Bor ka Legras i Anne Reno

ue ; reži ja Jac qu e li ne Henet. – Théâtre de la cloc he d’ Anloy (Bel gi ja), 22. 
2. 1997.

1659. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / pre vod Bor ka Legras i Anne Reno
ue ; reži ja Jac qu es Her bet. – L’Ate li er Théâtre Voi la de Vitri val (Bel gi ja), 
27. 2. 1997.

1998
1660. Sjo pa lo vi ci jurang kik tan / Lj. Simo vić ; [pre vod na korej ski] Kim Đih

jang. – Pre mi je ra : Arca tea tar, Pozo riš na aka de mi ja, Seul (Južna Kore
ja), 10. 12. 1998.

1999
1661. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it 

par Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Con ser va to i re d’Art Dra ma ti que de 
Que bec (Kana da), 24 – 30. 10. 1999.

1662. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – „Cha ri va ri Théâtre“ de Tours (Fran cu
ska), du 20 au 30. 10. 1999.

1663. Чудо у „Шар га ну“ / режи ја Мио драг Мага Мила но вић. – Пре ми је
ра : Позо ри ште При је дор, Репу бли ка Срп ска (Босна и Хер це го ви
на), 10. 9. 1999.

2000
1664. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 

Bor ka Legras, Anne Reno ue. – La Com pag nie Art Mani ac de Paris, mai 
2000.
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1665. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it 
par Bor ka Legras, Anne Reno ue. – La Com pag nie „Les Masqués“ de 
Caromb (Fran cu ska). Entre les mois d’avril à juin 2000 dans la région 
Pro ven ce Alpes Côte d’Azur.

1666. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue ; mise en scène Cri stop he Ranck. – Théâ
tre du Peu ple de Bus sang (Fran cu ska), 14–16, 21–23, 29–30. juil let ; 3–7, 
10–15, 17–20, 25–27. août 2000.

1667. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – L’As so ci a tion „Les Bala dins“ de Marly 
de MarlyleRoi (Fran cu ska), les 12 et 13. mai 2000 au Cen tre Cul tu rel 
Jean Vilar à MarlyleRoi (Fran cu ska) et quel qu es autres scènes dans le 
dépar te ment des Yveli nes entre juin et fin sep tem bre 2000.

1668. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue ; mise en scène Pier re Joh nen. – La com
pag nie La Chrysali de, Bier ges, Pro vin ce de Bra bant (Bel gi que), du 26 au 
29. octo bre 2000.

1669. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue ; chef de tro u pe Jean Lou is Hour din. – La 
Mai son de la Cul tu re d’ Ami ens, StEti en ne du Rou vray, Ami ens, Clu
ny, Romans, Dou ai, Creil, Valen ci en nes, StValery en Caux u Liè ge en 
Bel gi que, en tour nee du 24. novem bre 2000. au jan vi er 2001.

1670. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Option théâtre du lycée Lamar ti ne, en 
par te na ri et avec le Théâtre de la Comun ne (Fran cu ska), sai son 2000 / 
2001.

2001
1671. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 

Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Théâtre de Reims (Fran cu ska), d’avril à 
fin decem bre 2001.

1672. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Théâtre des Son ges, Paris (Fran cu ska), 
du 2. juin au 3. juil let 2001.

1673. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it 
par Bor ka Legras, Anne Reno ue ; chef de tro u pe JeanLou is Hour din. 
– Scène Nati o na le de Poi ti ers, Théâtre de Gen ne vil li ers (Gen ne vil li ers) 
11. 1. 2001 – 3. 2. 2002. Copro duc tion: GRAT Com pag nie JeanLou is 
Hour din, Mai son de la Cul tu re d’Ami ens, Théâtre en Tournée, Evéne
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ment Théâtral de la Région Hau teNor man die (Fran cu ska), 2001–2002. 
le Phénix (Valen ci en nes) 26–27. 1. 2001, Théâtre d Arras / Scène Nati
o na le (Arras) 23. 2. 2002, Scène Nati o na le de Foix et de l Ariè ge (Foix) 
12. 3. 2002, Alençon Scène Nati o na le (Alençon) 19. 3. 2002, Le Préau 
(Vire) 21. 3. 2002.

1674. Чудо у „Шар га ну“ / режи ја Душан Петро вић. – Пре ми је ра: Народ
но позо ри ште Репу бли ке Срп ске, Бања Лука (Босна и Хер це го ви
на), 23. 2. 2001.

1675. Ter ma ji pe Strol lad Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; laka et e bre
zo neg gand Remi Der rien ; leu ren net gand Ber nard Lot ti ha JeanYves 
Gour vez. – La Tro u pe “PennarBed”, Brest (Bre ta wa, Fran cu ska) 2001.
Uče stvo va la je tru pa “PennarBed” na festi va lu “Kann al Loar”, Lan der ne au 
(Bre ta nja).

1676. Sjo pa lo vi ci jurang kik tan / Lj. Simo vić ; [pre ve la na korej ski Kim Đih
jang]. – Seul (Južna Kore ja), 15. 2. 2001.
Naslov ori gi na la: Putu ju će pozo riš te Šopa lo vić.

2002
1677. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 

Bor ka Legras, Anne Reno ue. – La Com pag nie du Rosi er, Paris (Fran cu
ska), 2002.

1678. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Le “Ate li ers du Théâtre“ de Paris (Fran
cu ska), 2002.

1679. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Mac hi ne Théâtre, Mont pel li er (Fran cu
ska), 2002.

1680. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – FOL 65, (Fran cu ska), 2002.

1681. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Mac hi ne Théâtre, Mau gu io (Fran cu ska), 
2002.

1682. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – La Com pag nie Les Masqu es, Mala ucéne 
(Fran cu ska), 2002.

1683. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Mai son de la Cul tu re d’Ami ens, 2002.
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1684. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Les Bal la dins de L’ Estrée, Paris (Fran
cu ska), 2002.

1685. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – La Com pag nie Moi tié Rai son – Moi tié 
Folie, Bedar ri des (Fran cu ska), 2002.

1686. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Théâtre Oran ge Ble ue, Gre no ble (Fran
cu ska), 2002.

1687. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Le Gre ni er de l’ Histo i re de Bourg en 
Bres se (Fran cu ska), 2002.

1688. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – La Com pag nie des Cimes, Paris (Fran
cu ska), 2002.

1689. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Copro duc tion GRAT com pag nie Jean
Lois Hour din, Mai son de la Cul tu re d’Ami ens, Théâtre en Tournée – 
Evénement Théâtral de la Région Hau teNor man die, en par te ne ri at 
avec le Théâtre Simo ne Sig no ret (Fran cu ska), 2002.

2003
1690. Mirac le au „Char gan“ / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par Jozo Uvo

ditch, Cla i re Sele sko vitch ; mise en scène Nata lie Che melny. – La Com
pag nie Moi tié Rai son – Moi tié Folie sur le sce ne du Théâtre de Cava il
lon (Fran cu ska), 14. jan vi er 2003.

1691. Mirac le au „Char gan“ / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par Jozo Uvo
ditch, Cla i re Sele sko vitch ; mise en scène Anne –Sop hie Nede lec. – Les 
Bala dins de Marly de Four qu e ux (Fran cu ska), 5. decem bre 2003.

2004
1962. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it 

par Bor ka Legras, Anne Reno ue. – A.T.R. (Ate li er Théâtral Rio mo is de 
Romag nat) (Fran cu ska), 4. jul li et 2004.

1693. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du
it par Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Mac hi ne Théâtre, Mont pel li er 
(Fran cu ska).
Auto ri za ci ja: du 1. jan vi er 2004 au 30. juin 2005.
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1694. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Ate li er Théâtre de la Mai son de la Cul tu
re de Tour nai (Fran cu ska), 21. 9. 2004.

1695. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – La Com pag nie Con treJour, chez Asso ci
a tion Jour et Nuit, à Cler montFer rand (Fran cu ska), 2. decem bre 2004.

1696. Хаса на ги ни ца / Љ. Симо вић ; пре вод Ненад Вуја ди но вић ; режи ја 
Љуп чо Геор ги јев ски. – Пре ми је ра: Наро ден теа тар Бито ла (Маке
до ни ја), 12. 10. 2004.

2005
1697. Чудо у „Шар га ну“ / режи ја Дејан Мијач. – Ансамбл „Ате ље 212“. – 

Торон то : Isa bel Bader The a tre, 7, 8 i 9. okto bar 2005. (Дани кул ту ре 
Срби је / орга ни за то ри Гене рал ни Кон зу лат СЦГ и пред став ни ци 
срп ске зајед ни це у Торон ту)

1698. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Théâtre du Rond Point de Valréas (Fran
cu ska)
Auto ri za ci ja: du 8. jul li et au 30. aout 2005. (Festi val l’En cla ve des Papes à Vauc
lu se )

1699. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it 
par Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Cen tre dra ma ti que de la Cour ne
u ve, Gre ni er de Bour gog ne, Dijon (Fran cu ska), de 23. novem bre au 18. 
decem bre 2005.

1700. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue). – Asso ci a tion Jour et Nuit a Cler mont
Fer rand (Fran cu ska). Auto ri za ci ja: du decem bre 2004. au aout 2005.

1701. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Théâtre de l’Ar bre en Feu il les a Hen ne
bo ut (Fran cu ska). Auto ri za ci ja: de decem bre 2004 au juin 2005.

1702. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; (tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue). – La Cie L’Art Mobi le, Vil li erssur Orse.
Auto ri za ci ja: de 1. sep tem bre 2005 au 1. sep tem bre 2007. (odo bre no pra vo pri
ka zi va nja u Fran cu skoj, Švaj car skoj, Bel gi ji i Luk sem bur gu)

2006
1703. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић : виде о пре зен та ци ја сним ка 

пред ста ве. – Кијев (Укра ји на) : Држав ни цен тар позо ри шне 
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умет но сти „Лес Кур бас“, 1. 6. 2006. Мани фе ста ци ја „Сусре ти кул
ту ра Срби је и Укра ји не“

2007
1704. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Цве тин Ани чић ; Драм

ски ансамбл КУД „Бран ко Ради че вић“ из Паче ти на (код Вуко ва ра ). 
– Уб : Уста но ва кул ту ре Уб, 17. новем бар 2007.
Пред ста ва у окви ру фести ва ла REPAS SA GE FEST у спо мен Алек сан дру 
Попо ви ћу и Раши Пла о ви ћу.

2009
1705. Čudež v „Šar ga nu“ / pre vod Moj ca Kranjc, Dani e la B. Mar ko vić ; reži

ja Pri mož Bebler ; Slo ven sko narod no gle da liš če Nova Gori ca. – Nova 
Gori ca : SNG Nova Gori ca, 14. maj 2009.

1706. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; (tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue) ; Char le vil leMéziè res. – Avig non, 2009.
63. Pozo riš ni festi val u Avi njo nu.

1707. Sho pa lo vic hi jungyoge ki dan = The Sopa lo vic Tra ve ling The a ter / pre
vod Sanja Trip ko vić ; reži ja Pro sper Diss ; Black Tent The a ter. – Tokyo : 
Iwa to The a ter, 14. okto bar 2009.

1708. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Томи Јане жич ; Ате ље 
212. – Санкт Петерс бург : Бал тийски й дом, 12. мај 2009.
Пред ста вом је отво рен Међу на род ни позо ри шни фести вал „Бал кан ское 
теа тральное  про стран ство“.

1709. The Šopa lo vić Tra vel ling Tro u pe / reži ja Tomi Jane žič ; Ate lje 212. – 
Bra ti sla va : Diva dlo Andre ja Baga ra, 30. sep tem bar 2009.
Пред ста ва у окви ру међу на род ног позо ри шног фести ва ла „Divadelná Nitra“.

2010
1710. Sho pa lo vic = The Sopa lo vic Tra ve ling The a ter / pre vod Јееhyang Kim ; 

reži ja Byunghoon Lee ; Myeong dong The a ter. – Seoul : Myeong dong 
The a ter, 5. mart 2010.

1711. El Tea tro Iti ne ran te Sho pa lo vich / pre vod Sivi ja Mon ros Sto ja ko vić ; 
reži ja Fabi a na Medi na Garzón ; Tea tro Vara san ta. – Bogo ta : Mon ta je 
Vano de la Uni ver si dad Dis tri tal Fran ci sco Hose de Cal das ASAB, 25. 
maj 2010.

1712. Putu ju će pozo riš te Šopa lo vić = The Šopa lo vić Tra vel ling Tro u pe / reži
ja Tomi Jane žič ; Atelјe 212. – Brus sel / Bru xel les : Laken se stra at, 7–9. 
мај 2010.
Пред ста ва у окви ру глав ног про гра ма фести ва ла Kun sten fe sti val de sarts.
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2011
1713. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / режи ја Вла ди мир Лазић ; 

Народ но позо ри ште Репу бли ке Срп ске. – Бања Лука : Вели ка сце
на Народ ног позо ри шта РС, 17. децем бар 2011.

2012
1714. Hasan Ağa’nin Kari si = Hasa na gi ni ca / pre vod Bil ge Emin ; reži ja Ra

him Bur han. – Istan bul : Güngören Erdem Beyazit Kültür Mer ke zi, 6. 
maj 2012.

1715. Хаса на ги ни ца / режи ја Дра га на Мило шев ски Попо ва ; Наро ден 
теа тар Штип. – Штип : Наро ден теа тар Штип, 31. мај 2012.

1716. Хаса на ги ни ца / режи ја Оли ве ра Ђур ђе вић ; Народ но позо ри ште 
Репу бли ке Срп ске. – Бања Лука : Вели ка сце на Народ ног позо ри
шта РС, 17. децем бар 2011.

1717. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – La Com pag nie des Cha i ne Sacré, St. Cla
u de de Diray (Fran cu ska), 10. 3. 2012.

1718. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Les plu ra li es, Luxe u il les Bains (Fran cu
ska), 5. 7. 2012.

1719. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Com pag nie Le Temps est Incer tain mais 
on joue quand même, domi ci liée à Paris, Sou la i re et Bourg, Pene stin, 
Mesqu er (Fran cu ska), du 5 juil let au 27 août 2012.

1720. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Asso ci a tion les Nuits de l’Encla ve, Val
re as (Fran cu ska), 24. 7. 2012.

1721. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Mai ri e –Aff a i res cul tu rel les, Noir mo u ti
er en Lile (Fran cu ska), 28. 7. 2012.

1722. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Ate li er théâtre du Com si, 31. 8. 2012.

1723. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – La Guil de Théâtrale, Tea tro Comi co à 
Sion (Švaj car ska), 10–27. 5. 2012.

1724. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Ate li er théâtre de Les Tro i s–Qu arts, de 
Vevey (Švaj car ska), 24. 5.–2. 6. 2012.
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1725. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Ate li er–Théâtre du Com si, Théâtre de la 
Ruel le à La Cha o ux (Švaj car ska), 30. 8.–9. 9. 2012.

2013
1726. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 

Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Cie la trap pe, Ren nes (Francuskа), 9. 
2013.

1727. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Oran ger noir théâtre, Mons (Bel gi ja), 27. 
9. – 5. 10. 2013.

2014
1728. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 

Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Cie effer ve scen ce Bre tuil, Cen tre cul tu
rel Jules Ver ne, 4. 2014.

1729. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Ate li er du Came leon, Poi ti ers, 6. 2014.

1730. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Abo li ga bo théâtre, Romag ne, 19.–29. 6. 
2014.

1731. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Théâtre La Vig net te, Mont pel li er, 27.– 
28. 5. 2014.

1732. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Asso ci a tion anti ro u il le, 5. 2014.

1733. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Cour du Sha te au, Arq, 7. 8. 2014.

1734. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Cie la trap pe, Ren nes (Fran cu ska), 8. 
2014.

1735. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Lio u bo mir Simo vitch ; tra du it par 
Bor ka Legras, Anne Reno ue. – Chem ssed do ha, Lise Dehlia, 10. 2014.

2015
1736. Hasa na gi ni ca / Reži ja, adap ta ci ja, sce no gra fi ja, izbor muzi ke i scen ski 

pokret Jagoš Mar ko vić. – Atri jum let nji kov ca Buća, Tivat, pro duk ci ja 
Kul tur ni cen tar Tivat, 15 jul 2015.
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Дела и насту пи еми то ва ни на ради ју и на теле ви зи ји

1988
1737. Субо та / адап та ци ја Зво ни мир Костић ; режи ја Бода Мар ко вић. – 

Дру ги про грам Радио Бео град, 29. 12. 1988.

1989
1738. Бој на Косо ву / режи ја Здрав ко Шотра. – Бео град : Цен тар филм 

Бео град и ТВ Бео град, 1989.

1995
1739. У све ту тиши не : ТВ филм / сце на рио Сло бо дан Зуба но вић, Михај

ло Пан тић ; уче сни ци Љубо мир Симо вић, Сло бо дан Зуба но вић ; 
реди тељ Арса Мило ше вић. – Бео град : РТС, 1995. – Еми то ва но: 16. 
6. 1995. – (Еми си ја из циклу са „Десет песни ка“ / Редак ци ја игра ног 
про гра ма)

1998
1740. Слон под тепи хом : интер вју / раз го ва ра ле Све тла на Лукић и Све

тла на Вуко вић. – Радио Б92 (Бео град), 1. 4. 1998. – (Еми си ја „Усред
сре ђи ва ње сре дом“. Циклус „Ћута ње о Косо ву“)
Обја вље но у листу Вре ме (Бео град) 11. 4. 1998.

1999
1741. Jaj ča na lupi na / pre ve del Veno Tau fer. – Radio Slo ve ni ja, Prvi pro gram 

(Lju blja na), 16. 2. 1999. Tra ja nje : 10 min. – (Emi si ja : Lite rar ni nok tur no)
Sadr žaj: Tri štu di je jaj ca ; Mrač na deže la ; Resni ca o žebljih ; Resni ca o pla ni nah ; 
Ribar ni ca ; Trg vele tr go vi ne ; Trgo vi na s kolo ni jal nim bla gom.

1742. Наш једи ни циљ је да опста не мо : изја ва. – Радио Бео град, Први 
про грам, 11. април 1999.

2000
1743. Izja va / Lj. Simo vić. – Radio Deutsche Wel le, janu ar 2000.

1744. Peti okto bar : izja va / Lj. Simo vić. – Radio Deutsche Wel le, 13. 10. 2000.

1745. Чизме [: песма напи са на 21. маја 2000. после интер вен ци је поли
ци је про тив демон стра на та на ули ца ма Београда] / Љ. Симо вић. 
– Радио Б2 92, лето 2000. (Еми си ја „Пешча ник“)
Песму је чита ла глу ми ца Мир ја на Кара но вић. – Исти радио је ову песму 
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уче ста но еми то вао током 5. окто бра исте годи не. Радио Б92 је тих дана, 
пошто му је режим узур пи рао и име, дело вао под име ном Б292.

2004
1746. Све то зар Саму ро вић : ТВ филм / сце на рио Љ. Симо вић ; режи ја 

Мар ко Кара џић. – Бео град : РТС, 2004. – Еми то ва но: 29. 11. 2004. 
Тра ја ње: 24 мин. – (Еми си ја „Драм ске мини ја ту ре“ / Дру ги канал 
РТСа)

2005
1747. Путо ва ње кроз лич ни пор трет : пово дом седам де се то го ди шњи це 

рође ња Љубо ми ра Симо ви ћа / аутор еми си је Бран ка Кри ло вић. – 
Бео град : Редак ци ја за исто ри о гра фи ју РТСа , 2005. – Еми то ва но : 
2. 12. 2005. у 9.00h и 02.00h (Дру ги канал РТСа). – (Еми си ја „Тре
зор“. Тема неде ље: Рођен да ни)
Садр жај : избор из интер вјуа и кри тич ких при ло га реа ли зо ва них пово дом 
позо ри шних дела. У окви ру еми си је при ка за на инте грал на вер зи ја фил ма 
„У све ту тиши не“ (сни мљен 1995. у Ужи цу и на Јело вој гори).

2007
1748. Раз го вор са Љубо ми ром Симо ви ћем / аутор Биља на Нешић. – Кра

гу је вац : ТВ Кра гу је вац. – Еми то ва но: 7. децем бра 2007 (Циклус 
раз го во ра са добит ни ци ма ста ту е те „Јоа ким Вујић“).

2008
1749. Раз го вор са Љубо ми ром Симо ви ћем / аутор и уред ник еми си је 

Бран ка Кри ло вић. – Бео град : РТС. – Еми то ва но: 7. јану а ра 2008 
(Дру ги про грам РТСа). Тра ја ње еми си је: 30 мин.
У окви ру еми си је, осим песа ма „На сто лу хлеб и вино“, „Руга ли ца о вину“, 
про чи та на је и нео бја вље на песма „Кала шњи ков“. – Пре ма изве шта ју, 
еми то ва но 18. фебру а ра у еми си ји ТВ Фељ тон.

2011
1750. ТВ фељ тон : Љубо мир Симо вић / аутор Јасми на Врба вац. – Бео

град : РТС. – Еми то ва но: 22. сеп тем бра 2011 (Дру ги про грам 
РТСа). Тра ја ње еми си је: 31 мин.
Репри за 20. окто бра 2011.

2012
1751. L’Épou se d’Has sa na ga / tra du it du ser be par Jozo Uvo dic. – Paris : Ra

dio Fran ce cul tu re. – diff usé le 25. Mars 2012 du 21 au 23h.
Radi o fréquen ce 93,50 MHz.
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2014
1752. Зеле на крај црве не [: Љубицa Цуцa Сокић] / уред ник Мир ја на 

Бје ло гр лић ; нара тор Љ. Симо вић ; сце на рио Љ. Симо вић, Мар ко 
Кара џић ; режи ја Мар ко Кара џић. – Бео град : РТС. – Еми то ва но: 
окто бра 2014 (Дру ги про грам РТСа). Тра ја ње еми си је: 16 мин.
Сери ја Чита ње сли ка [по моти ви ма књи ге истог насло ва. Сери јал је еми
то ван четврт ком на Првом про град му РТСа, око 22 часа и репри зи ран на 
Диги тал ном кана лу.

1753. Човек који бежи [: Вла ди мир Вла да Величковић] / уред ник Мир ја
на Бје ло гр лић ; нара тор Љ. Симо вић ; сце на рио Љ. Симо вић, Мар
ко Кара џић ; режи ја Мар ко Кара џић. – Бео град : РТС. – Еми то ва
но: окто бра 2014 (Дру ги про грам РТСа). Тра ја ње еми си је: 16 мин.
Сери ја Чита ње сли ка [по моти ви ма књи ге истог наслова]

1754. Црно које се бели [: Радо мир Рељић] / уред ник Мир ја на Бје ло гр лић ; 
нара тор Љ. Симо вић ; сце на рио Љ. Симо вић, Мар ко Кара џић ; 
режи ја Мар ко Кара џић. – Бео град : РТС. – Еми то ва но: окто бра 
2014 (Дру ги про грам РТСа). Тра ја ње еми си је: 16 мин.
Сери ја Чита ње сли ка [по моти ви ма књи ге истог наслова]

1755. Ни лиф то ви, ни тро леј бу си, ни „нове тен ден ци је“ [: Ксе ни ја Дивјак] 
/ уред ник Мир ја на Бје ло гр лић ; нара тор Љ. Симо вић ; сце на рио Љ. 
Симо вић, Мар ко Кара џић ; режи ја Мар ко Кара џић. – Бео град : 
РТС. – Еми то ва но: 6. новем бра 2014 (Дру ги про грам РТСа). Тра ја
ње еми си је: 19 мин. 32 сек.
Сери ја Чита ње сли ка [по моти ви ма књи ге истог наслова]

1756. Свет као пола зна тач ка [: Недељ ко Гвозденовић] / уред ник Мир ја
на Бје ло гр лић ; нара тор Љ. Симо вић ; сце на рио Љ. Симо вић, Мар
ко Кара џић ; режи ја Мар ко Кара џић. – Бео град : РТС. – Еми то ва
но: 20. новем бра 2014 (Дру ги про грам РТСа). Тра ја ње еми си је: 20 
мин. 11 сек.
Сери ја Чита ње сли ка [по моти ви ма књи ге истог наслова]

1757. Зла то у оку [: Мла ден Србиновић] / уред ник Мир ја на Бје ло гр лић ; 
нара тор Љ. Симо вић ; сце на рио Љ. Симо вић, Мар ко Кара џић ; 
режи ја Мар ко Кара џић. – Бео град : РТС. – Еми то ва но: 11. децем
бра 2014 (Дру ги про грам РТСа). Тра ја ње еми си је: 20 мин. 21 сек.
Сери ја Чита ње сли ка [по моти ви ма књи ге истог наслова]

1758. Скулп ту ра у све ту пред ме та и пеј за жа [: Олга Јеврић] / уред ник 
Мир ја на Бје ло гр лић ; нара тор Љ. Симо вић ; сце на рио Љ. Симо вић, 
Мар ко Кара џић ; режи ја Мар ко Кара џић. – Бео град : РТС. – Еми
то ва но: 18. децем бра 2014 (Дру ги про грам РТСа). Тра ја ње еми си је: 
17 мин. 27 сек.
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Сери ја Чита ње сли ка [по моти ви ма књи ге истог наслова]

1759. Црно које се бели [: Радо мир Рељић] / уред ник Мир ја на Бје ло гр лић ; 
нара тор Љ. Симо вић ; сце на рио Љ. Симо вић, Мар ко Кара џић ; 
режи ја Мар ко Кара џић. – Бео град : РТС. – Еми то ва но: 25. децем
бра 2014 (Дру ги про грам РТСа). Тра ја ње еми си је: 16 мин. 19 сек.
Сери ја Чита ње сли ка [по моти ви ма књи ге истог наслова]

2015
1760. У Тика ло вој цркви пред Тика ло вом ико ном [: Михај ло Ђоко вић 

Тикало] / уред ник Мир ја на Бје ло гр лић ; нара тор Љ. Симо вић ; 
сце на рио Љ. Симо вић, Мар ко Кара џић ; режи ја Мар ко Кара џић. – 
Бео град : РТС. – Еми то ва но: 8. јану ар 2015 (Дру ги про грам РТСа). 
Тра ја ње еми си је: 18 мин. 3 сек.
Сери ја Чита ње сли ка [по моти ви ма књи ге истог наслова]

1761. Чисто, бело, Ота ше ви ће во дело [: Душан Оташевић] / уред ник 
Мир ја на Бје ло гр лић ; нара тор Љ. Симо вић ; сце на рио Љ. Симо вић, 
Мар ко Кара џић ; режи ја Мар ко Кара џић. – Бео град : РТС. – Еми
то ва но: 15. јану ар 2015 (Дру ги про грам РТСа). Тра ја ње еми си је: 20 
мин. 47 сек.
Сери ја Чита ње сли ка [по моти ви ма књи ге истог наслова]

1762. Краљ, фла ша и кен та ур [: Нико ла Кока Јанковић] / уред ник Мир ја
на Бје ло гр лић ; нара тор Љ. Симо вић ; сце на рио Љ. Симо вић, Мар
ко Кара џић ; режи ја Мар ко Кара џић. – Бео град : РТС. – Еми то
ва но: 22. јану ар 2015 (Дру ги про грам РТСа). Тра ја ње еми си је: 15 
мин. 50 сек.
Сери ја Чита ње сли ка [по моти ви ма књи ге истог наслова]

1763. Сли ке из кошни це [: Све то зар Самуровић] / уред ник Мир ја на 
Бје ло гр лић ; нара тор Љ. Симо вић ; сце на рио Љ. Симо вић, Мар ко 
Кара џић ; режи ја Мар ко Кара џић. – Бео град : РТС. – Еми то ва но: 
29. јану ар 2015 (Дру ги про грам РТСа). Тра ја ње еми си је: 24 мин. 
46 сек.
Сери ја Чита ње сли ка [по моти ви ма књи ге истог наслова]

1764. Чудо у „Шар га ну“ после 40 годи на / Љ. Симо вић ; раз го ва ра ла 
Сања Милић. – Бео град : РТС. – 5. април 2015 (Дру ги про грам 
Радио Бео гра да).
Радио еми си ја „У првих пет“.



Библиографија радова академика Љубомира Симовића                  | 241

Видео сним ци

1994
1765. Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић. – Спе ци јал но изда ње [поводом 

Међу на род ног дана позо ри шта, 27. 3. 1994] [: видео касета] – Бео
град : Југо сло вен ско драм ско позо ри ште : Савез драм ских умет ни
ка Срби је, 1994. Реди тељ : Дејан Мијач ; дра ма тург : Ненад Про кић ; 
сце но граф : Мио драг Табач ки ; кости мо граф : Божа на Јова но вић ; 
музи ка : Бра ћа Вра не ше вић.

2004
1766. Бој на Косо ву [: видео снимак] / сце на рио Љ. Симо вић ; режи ја 

Здрав ко Шотра ; музи ка Душан Кару о вић. – 1 DVD ; 12 cm. – Бео
град : Бео град : Zmex, 2004.
ISBN 8685363330 ; Изда вач ки број: DV1481004. – Исто: Бео град : Dime
dia, [б. г.] – Фор мат: 4 : 3; MPEG2/PAL ; Dolby Digi tal 2.0. – Напо ме на: додат 
тираж 1000 при ме ра ка 2008. годи не, са подат ком о изда њу (1. изд.).
2. изд. – 2008.

2009
1767. The Sopa lo vic Tra ve ling The a ter : per for med by the tro u pe Black Tent 

The a ter in the Iwa to The a ter in Tokyo, 19/10/2009 / by Lju bo mir Simo
vic. – Tokyo : Iwa to The a ter, 2009. – 1 DVD.
Сни мак пред ста ве у позо ри шту Iwa to у Токи ју у изво ђе њу тру пе Black 
Tent The a ter.

2010
1768. Sopa lo vic : first part & second part : Myeong dong The a ter in Seoul, Ko

rea, 2010/3/5 / Lju bo mir Simo vic. – Seoul : Myeong dong The a ter, 2010. 
– 1 DVD.
Сни мак пред ста ве Myeong dong позо ри шта у Сеу лу.

Аудио сним ци

1989
1769. Моли тва Сте фа на Лаза ре ви ћа пред црквом Све тог Спа са у При

шти ни / Љ. Симо вић ; аутор Зоран Хри стић ; изво ђа чи: хор Музи ко
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ло шког инсти ту та САНУ, Лазар Ристов ски // Бој на Косо ву [: аудио 
снимак]. – Бео град : ПГП РТС, 1989. – 1 звуч на касе та : сте рео.

1995
1770. Бесе де / при ре дио Дра го слав Симић. – Ради о фон ско изд. – Бео

град : Неза ви сно изд. Аудиоарт Симић, 1995. – 1 аудио касе та 
(тра ја ње 60 мин). – (Еди ци ја за 21. век. Књи га која гово ри)
Садр жај : Про грам у јед ној тач ци : Прва скуп шти на Демо крат ског покре
та Срби је, Бео град, ДЕПОС, Дом син ди ка та, 10. 10. 1992 ; Сте ри ја међу 
маска ма : при ступ на бесе да, Бео град, САНУ, 29. мај 1995 ; Бесе да о моли
тви : уру чи ва ње Жич ке хри со ву ље, Мана стир Жича, 19. август 1995.

1997
1771. Бру ка у Него ти ну / при ре дио Дра го слав Симић. – Ради о фон ско 

изд. – Бео град : неза ви сно изд. Аудиоарт Симић, 1997. – 1 аудио 
касе та (тра ја ње 60 мин). – (Еди ци ја за 21. век. Књи га која гово ри)
Садр жај : ака де мик Љубо мир Симо вић, чијом су бесе дом отпо че ли 
„Мокрањ че ви дани“, про те ран је из хоте ла као држав ни непри ја тељ, ака
де мик Дејан Деспић се соли да ри сао и тако ђе напу стио град.

1772. Дани пре о бра же ња : уру чи ва ње Жич ке хри со ву ље Љубо ми ру 
Симо ви ћу / при ре дио Дра го слав Симић. – Ради о фон ско изд. – 
Бео град : не зави сно изд. Аудиоарт Симић, 1997. – 1 аудио касе та 
(тра ја ње 60 мин). – (Еди ци ја за 21. век. Књи га која гово ри)
Уче сни ци : Љубо мир Симо вић, Пре драг Пала ве стра, Јован Ћири лов, епи
скоп жич ки Сте фан и Радо слав Милен ко вић.

2006
1773. Анто ло ги ја срп ског бесед ни штва : Љубо мир Симо вић / при ре дио 

Дра го слав Симић. – Ради о фон ско изда ње. – Бео град : изд. Дра го
сла ва Сими ћа, 2006. – 2 CD.
Ова анто ло ги ја садр жи избор из бесе да ака де ми ка Љубо ми ра Симо ви ћа и 
радио еми си ју „Један дан живо та“.

2011
1774. Анто ло ги ја лир ске пое зи је / при ре ди ла Мир ја на Д. Сте фа но вић. – 

Бео град : Слу жбе ни гла сник, 2011. – 1 CD.
Из садр жа ја: 118. Љубо мир Симо вић – Попев ка / гово ри Љ. Симо вић. – 
0:27 ; 119. Љубо мир Симо вић – Небе ски кљу че ви / гово ри Љ. Симо вић. 
– 0:32 ; 120. Љубо мир Симо вић – Сно хва ти ца у киши / гово ри Љ. Симо
вић. – 1:20.

1775. Анто ло ги ја родо љу би ве пое зи је / при ре ди ла Мир ја на Д. Сте фа но
вић. – Бео град : Слу жбе ни гла сник, 2011. – 1 CD.
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Из садр жа ја: 78. Љубо мир Симо вић – Родо љу би ва песма / гово ри Љ. 
Симо вић. – 1 : 02 ; 79. Љубо мир Симо вић – Пита ли це / гово ри Љ. Симо
вић. – 0 : 54 ; 80. Љубо мир Симо вић – Сло во о све тло сти / гово ри Љ. Симо
вић. – 1 : 07; 81. Љубо мир Симо вић – Источ ни це / гово ри Љ. Симо вић. –  
1 : 33; 82. Љубо мир Симо вић – Ћута ли ца / гово ри Љ. Симо вић. – 1 : 54; 83. 
Љубо мир Симо вић – Вага Вука Кара џи ћа / гово ри Љ. Симо вић. – 1 : 42.

Елек трон ска изда ња

1776. [Pe sme] / Lj. Simo vić. – www.uzi ce.net /pisci
Sadr žaj: Beleš ka o pesni ku / tekst pri pre mi la Ruži ca Mar ja no vić. – Zapis zla tom ; 
Bala da o Stoj ko vi ći ma ; Auto por tret sa gla vom na sto lu / Lj. Simo vić. – Foto gra
fi ja pesni ka.

1777. [Pe sme] / Lj. Simo vić. – www.lyrikli ne.org [ogra nak Liter tur WERK
statt Ber lin]
Sadr žaj: (1) Selbstpor tra it mit dem Kopf auf dem Tisch = Auto por tret sa gla
vom na sto lu / Lj. Simo vić ; aus dem Ser bischen von Cor ne lia Marks. – (2) Sti e
fel = Čizme / Lj. Simo vić ; aus dem Ser bischen von Cor ne lia Marks. – Beleš ka o 
piscu. – Foto gra fi ja pesni ka. – Audio sni mak pesa ma / Audio pro duc tion Radio 
Bel gra de.

Лите ра ту ра

Ода бра на лите ра ту ра о делу

1959
1778. Сло вен ске еле ги је Љубо ми ра Симо ви ћа / Мати ја Бећ ко вић // 

Сусре ти. 7 : 4 (1959) 391–393.

1963
1779. Lju bo mir Simo vić  Bra ni slav Petro vić : poku šaj para le le / Miro slav 

Ege rić // Por tre ti i pam fle ti / Miro slav Ege rić. Novi Sad : Pro gres, 1963. 
Str. 244–250.

1967
1780. Песни ков глас у свет ко ви ни црва / Бог дан А. Попо вић // Књи жев

не нови не. – Год. 19, бр. 313 (1967), стр. 3.
При каз књи ге „Шле мо ви“, Про све та, Бео град, 1967.
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1968
1781. Šle mo vi Lju bo mi ra Simo vi ća / Novi ca Pet ko vić // Izraz. 12 : 24 : 7 (1968) 

93–97.

1980
1782. Lju bo mir Simo vić [: temat ski blok] // Savre me nik. ISSN 0354 – 3021. 26 : 

52 : 11 (1980) 335–424.
Sadr žaj: Pesnik gro tesk ne vizi je / Pavle Zorić ; Ave ti boga Mar sa / Mir ko Maga
ra še vić ; Poi sto ve će nje s jezi kom / Rado man Kor dić ; Pesnik gor ke vedri ne / 
Zvo ni mir Kostić ; Sti li za ci ja ljud skog govo ra u poe mi „Subo ta“ / Pre drag Pro tić ; 
Humor ni prkos i prko sni humor / Neboj ša Vaso vić ; Demi to lo gi za ci ja duha i 
men ta li te ta / Časlav Đor đe vić ; Moguć nost poi ma nja stvar no sti u savre me noj 
dra mi / V. Rajs.

1783. У зна ку зре ло сти : Љубо мир Симо вић: Иза бра не песме, Бео град, 
„Сло во љуб ве“ – „Народ на књи га“, Бео град, 1980. / Миро слав Еге
рић // Лето пис Мати це срп ске. 156 : 426 : 5 (1980) 833–841.

1982
1784. Песнич ки види ци Љубо ми ра Симо ви ћа / Часлав Ђор ђе вић. – Бео

град : Народ на књи га ; Тито во Ужи це : СИЗ кул ту ре, 1982. – 168 
стр. ; 20 cm. – (Савре ме ни југо сло вен ски писци)

1983
1785. Istoč ni ce dobra i zla : raz go vor o naj no vi jim pesma ma Lju bo mi ra Simo

vi ća na Tri bi ni Fran cu ska 7, 10. juna 1983 / pri re di la Zden ka Aćin // 
Savre me nik. ISSN 03543021. 29 : 58 : 8–9 (1983) 200–228.
Uče sni ci raz go vo ra: Miro slav Ege rić, Zoran Gluš če vić, Ivan Šop, Đor đi je Vuko
vić, Dra gi ša Vito še vić, Bran ko Rako če vić, Veli mir Bog da no vić i Lju bi ša Jere
mić. Raz go vor je vodio Rat ko Ada mo vić.

1786. Реа го ва ња на хај ку око „Источ ни ца“ (1) [: темат ски блок] // Књи
жев не нови не. ISSN 00232416. 669 (28. 4. 1983)
Садр жај: Пое зи ја као осу да зла / Алек Вука ди но вић: стр. 9–10 ; То није 
‘слу чај’, то је пое зи ја / Павле Зорић: стр. 10 ; Писмо / Тања Кра гу је вић: стр. 
3 ; Писмо редак ци ји „Књи жев них нови на“ / Мио драг Пери шић: стр. 8 ; 
Саоп ште ње Изда вач ког саве та „Књи жев них нови на“: стр. 2–3 ; Пра во на 
тра ги зам / Љиља на Шоп: стр. 9.

1787. Реа го ва ња на хај ку око „Источ ни ца“ (2) [: темат ски блок] // Књи
жев не нови не. ISSN 00232416. 670 (19. 5. 1983)
Садр жај: Пое зи ја, исто ри ја, поли ти ка / Алек сан дар Петров: стр. 5–7 ; Раз
го вор, до гра ни це сми сла / Бог дан А. Попо вић: стр. 7–9 ; Сед ни ца Пред
сед ни штва Удру же ња књи жев ни ка Срби је и Саве та „Књи жев них нови на“.
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1788. Реа го ва ња на хај ку око „Источ ни ца“ (3) [: темат ски блок] // Књи
жев не нови не. ISSN 00232416. 671 (2. 6. 1983)
Садр жај: Раз ли чи ти нивои зна че ња / Бра ти слав Мила но вић: стр. 4 ; Из 
ста ри нар ни це иде ја / Дра ги ња Уро ше вић: стр. 5–6.

1985
1789. Јед но чита ње пое зи је Љубо ми ра Симо ви ћа / Мио драг Павло вић // 

Хлеб и со : иза бра не песме / Љ. Симо вић. Бео град : Срп ска књи
жев на задру га, 1985. Стр. VII–X XIX.

1986
1790. Дра ма тур шка беле шка о дра ми „Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић“ 

/ Јован Хри стић // Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић [: драма] / Љ. 
Симо вић. Нови Сад : Сте ри ји но позор је, 1986.

1987
1791. Књи жев но дело Љубо ми ра Симо ви ћа [: темат ски блок] // Међај /

(Ужи це). ISSN 03575451.13–14 (мај 1987)
Ауто ри тек сто ва: Ефтим Клет ни ков, Зво ни мир Костић, Пре драг Доган
џић, Или ја Миса и ло вић, Павле Зорић, Вла ди мир Ста мен ко вић, Јован 
Ћири лов, Милош Жутић, Ана Ива но ва, Радо ван Попо вић, Мир ја на 
Вирић.

1792. Poe ti ke : Lju bo mir Simo vić [: temat ski blok] // Delo (Beo grad). 33 : 1–2 
(febru ar –mart 1987) 48–122.
Auto ri tek sto va: Jovan Hri stić, Sve ti slav Basa ra, Bran ko Pir gić, Bran ko Kukić.

1793. Pozo riš te u dra ma ti zo va nom druš tvu : kri ti ke i ese ji : (1956–1986) / 
Vla di mir Sta men ko vić. – Beo grad : Pro sve ta, 1987.
Iz sadr ža ja: Hasa na gi ni ca ili kraj igre [: pred sta va u Narod nom pozo riš tu u 
Beo gra du] / Vla di mir Sta men ko vić: str. 115–117 ; Ljud ska situ a ci ja [: Čudo u 
„Šar ga nu“ u Atelјeu 212] / Vla di mir Sta men ko vić: str. 118–120; O čove ku, o 
taj ni [: Putu ju će pozo riš te Šopa lo vić u Jugo slo ven skom dram skom pozorištu] / 
Vla di mir Sta men ko vić: str. 121–124.

1990
1794. Љубо мир Симо вић као драм ски писац [: темат ски блок] // Гра ди на 

(Ниш). ISSN 04362616. 27 : 4 (1990) 9–69.
Садр жај: „Бој на Косо ву“ Љубо ми ра Симо ви ћа / Вла де та Јеро тић ; Есте
ти ка и исто ри ја / Милан Дам ња но вић ; Са малим зака шње њем... / Мишко 
Шува ко вић ; Раз го вор на Ниша ви : са Љубо ми ром Симо ви ћем раз го ва ра 
Саша Хаџи Тан чић / Саша Хаџи Тан чић ; Прин цип духа / Павле Зорић ; О 
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песни ку Симо ви ћу као о драм ском писцу / Нико лај Тим чен ко ; Позо ри
ште све та / Антон Крет ; Поет ско позо ри ште Љубо ми ра Симо ви ћа / Јан 
Јан ко вич ; Шта ће се испо ста ви ти / Богу слав Кјерц.

1991
1795. Врхо ви : Мио драг Павло вић, Љубо мир Симо вић, Мати ја Бећ ко вић 

/ Павле Зорић. – Бео град : СКЗ, 1991. – 189 стр. ; 18 cm. – (Мала 
библи о те ка / СКЗ)
Садр жај: Љубо мир Симо вић као три јумф поет ске сли ке ; Љубо мир Симо
вић – песник гро теск не визи је ; То није слу чај – то је пое зи ја ; Кри ти ка као 
име но ва ње сми сла ; Прин цип духа ; Како је писа но и како смо заслу жи ли.

1992
1796. Poku ša vam da nadok na dim pro puš te no (2) / Jovan Hri stić // Pozo riš ni 

refe ra ti : (pozo riš te, pozo riš te III) / Jovan Hri stić. Beo grad : Nolit, 1992. 
Str. 306–315.
Putu ju će pozo riš te „Šopa lo vić“ Lju bo mi ra Simo vi ća u pred sta vi Deja na Mija ča.

1993
1797. О пое зи ји Љубо ми ра Симо ви ћа [: темат ски блок] // Књи жев не 

нови не. ISSN 00232416. 45 : 871 (1. 10. 1993) 8–10.
Ауто ри тек сто ва : Све тост хра не / Вла да Уро ше вић: стр. 8, Краљ и Симо
вић (поно во) зајед но / Петар Краљ : стр. 8, Пред ска за ња Љубо ми ра Симо
ви ћа / Павле Зорић : стр. 8–9, О инвер зи ји у јед ној песми Љубо ми ра 
Симо ви ћа / Ради во је Микић : стр. 9, Вито ло ри ца / Мило сав Тешић: стр. 9, 
Могло је, а није : (пред Симо ви ће вом песмом Кућа на Кон де ру) / Мило сав 
Тешић: стр. 10, Земља у обла ку / Тања Кра гу је вић : стр. 10.

1798. Жена у сен ци хра ста или како пове за ти расу те нити нашег посто
ја ња / Алек сан дар Јова но вић // Песни ци и пре ци : моти ви јези ка, 
тра ди ци је и кул ту ре у после рат ној срп ској пое зи ји. Бео град : Срп
ска књи жев на задру га, 1993. Стр. 128–143. (Савре ме ник).
О песма ма: Храст на Повле ну ; Храст ; После педе сет годи на ; Копи лу ша, 
Мркла јесен.

1994
1799. Upo tre ba pri vi da : Simo vić, Breht, Vajs / Zoran Milu ti no vić // Meta te

a tral nost : ima nent na poe ti ka u dra mi XX veka. Beo grad : Stu dent ski 
kul tur ni cen tar, 1994. Str. 107–136. (Bibli o te ka Teo ri ja)
О дра ми „Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић“.
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1995
1800. Пое зи ја Љубо ми ра Симо ви ћа : збор ник радо ва (Десан ки ни мај ски 

раз го во ри, Бео град, 1995) / [приредио Сло бо дан Ж. Марковић]. – 
Бео град : Заду жби на Десан ке Мак си мо вић, 1995. – 64 стр ; 20 cm. 
– (Десан ки ни мај ски раз го во ри)
Садр жај : Милош Црњан ски и видо ви ране пое ти ке Љубо ми ра Симо ви ћа 
/ Нико ла Цвет ко вић ; Тежи на живог бића : о кон тек сту а ли зму у пое зи ји 
Љубо ми ра Симо ви ћа / Алек сан дар Јер ков ; Песник епске син те зе / Мир ко 
Мага ра ше вић ; Два сећа ња у јед ном сну [: над песмом „Сол да ту ша“ Љубо
ми ра Симовића] / Алек сан дар Јова но вић ; Пред ска за ња у Симо ви ће вој 
пое зи ји / Павле Зорић ; Два наче ла у Симо ви ће вој пое зи ји / Сла ђа на Сто
ја но вић ; Три види ка у „Види ку на две воде“ / Мило сав Тешић. – Библи
о гра фи ја књи жев них кри ти ка и оста лих реа го ва ња на књи гу „Ужи це са 
вра на ма“ : стр. 42–44.

1801. Лир ска дисци пли на Љубо ми ра Симо ви ћа / Миро слав Еге рић // 
Гла со ви, вред но сти / Миро слав Еге рић. Бео град : Срп ска књи жев
на задру га, 1995. Стр. 22–48.

1802. [Љубомир Симовић] [: темат ски блок] // Књи жев на реч. ISSN 0350
4115. 23 : 463–464 (25. 6–10. 7. 1995) IV–VI II.
Ауто ри тек сто ва: Павле Зорић ; Алек сан дар Јова но вић ; Сла ђа на Сто ја но
вић ; Мило сав Тешић

1996
1803. Вра не и сла ву ји / Мили сав Савић // Књи жев не нови не. 47 : 931–932 

(1–15. јун 1996) 8.

1804. Вра не над гра дом / Павле Зорић // Књи жев не нови не. 47 : 931–932 
(1–15. јун 1996) 9.

1805. О књи зи Љубо ми ра Симо ви ћа „Ужи це са вра на ма“ [: темат ски 
блок] // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 931–932 (1–15. 6. 1996)
Садр жај: Песни ко во Ужи це, исто ри ја у мета фо ри / Иван В. Лалић ; Вра не 
и сла ву ји / Мили сав Савић ; Лите рар ност и исто рич ност / Чедо мир Мир
ко вић: стр. 8–9 ; Пра зне при че о жан ру / Бра ни мир Живо ји но вић ; Вра не 
над гра дом / Павле Зорић.

1806. Песни ко во Ужи це, исто ри ја у мета фо ри / Иван В. Лалић // Књи
жев не нови не. 47 : 931–932 (1–15. јун 1996) 8.

1807. Пра зне при че о жан ру / Бра ни мир Живо ји но вић // Књи жев не 
нови не. 47 : 931–932 (1–15. јун 1996) 9.

1808. Пор трет Љубо ми ра Симо ви ћа : пово дом при ма ња награ де „Жич
ка хри со ву ља“ у окви ру Четвр тог срп ског духов ног сабо ра на Дан 
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пре о бра же ња 1995 // Пове ља (Кра ље во). ISSN 03527751. 1 (1996) 
11–114.
Садр жај : Уни вер зал но у кри во реч ком ауто бу су / Мило ван Даној лић ; 
Инвер зи ја и лир ски опис / Ради во је Микић ; Спо зна ја и пое зи ја / Ефтим 
Клет ни ков ; Ауто по е тич ки поче так Љубо ми ра Симо ви ћа / Вида Огње но
вић ; Вери стич ки посту пак у песни штву Љубо ми ра Симо ви ћа / Часлав 
Ђор ђе вић ; Песник вере и наде / Саша Радој чић ; Умно же ни глас / Сла ђа на 
Сто ја но вић ; Љубо мир Симо вић или анга жман наро чи те врсте / Дра ган 
Хамо вић ; Дрве ним мачем пре се чен нако вањ / Зоран Милу ти но вић ; Ужи
це у Оран жу / Алек сан дар Мило са вље вић ; Косо во путо каз и мера / Жар
ко Тре бје ша нин ; Мира кул као посту пак / Небој ша Бра дић ; Сло во љуб ве 
/ Ненад Про кић ; Роман си ра на хро ни ка Ужи ца / Мар ко Недић ; Ужи це са 
вра на ма / Зоран Глу шче вић ; Бесе да о бесе ди Љубо ми ра Симо ви ћа / Мио
драг Матиц ки ; Лау да дра ма ти ча ру Љубо ми ру Симо ви ћу / Јован Ћири лов ; 
Мета фи зич ка вер ти ка ла Љубо ми ра Симо ви ћа / Пре драг Пала ве стра ; 
Бесе да о моли тви / Љ. Симо вић.

1809. Симо вић [: темат ски блок] // Међај /(Ужи це). ISSN 03575451. 37 
(1996) 5–28.
Садр жај: Мит и модер ни тет : пово дом „Уче ња у мра ку“ Љубо ми ра Симо
ви ћа / Слав ко Гор дић ; Љубо мир Симо вић, глас који пони ре у све и обра
ћа се сви ма / Мир ко Мага ра ше вић ; Град – лето пис јед ног наро да / Петар 
В. Арбу ти на.

1810. Чему жур ба : Љубо мир Симо вић, Весе ли гро бо ви / Петар Џаџић // 
Из дана у дан. [Књ.] 1 / Петар Џаџић. Бео град : Завод за уџбе ни ке и 
настав на сред ства, 1996. Стр. 286–289.

1998
1811. Десет нај зна чај ни јих / [аноним] // Иси до ри ја на. 4 : 4 (1998) 61–125.

1812. Награ да Иси до ри ја на „Ужи цу са вра на ма“ [: темат ски блок] // Иси
до ри ја на (Бео град : Удру же ње „Иси до ра Секу лић“). ISSN 0354
8767. 4 : 4 (1998)
Садр жај: Награ да Иси до ри ја на „Ужи цу са вра на ма“. – Чита ју ћи Иси до
ру данас [: бесе да при ли ком при ма ња награ де „Иси до ри ја на“ за књи гу 
„Ужи це са вра на ма“] / Љ. Симо вић ; Награ да нај бо љем [: реч обра зло же ња 
награ де „Иси до ри ја на“ за књи гу „Ужи це са вра на ма“ на Све ча ној ака де
ми ји одр жа ној 23. 10. 1998. у вели кој сали Колар че ве задужбине] / Мир
ко Мага ра ше вић ; Једин ство жан ро ва у делу Љубо ми ра Симо ви ћа / Павле 
Зорић ; Сага о Срби ји / Вла де та Јан ко вић ; Вре ме вра на / Андреј Митро
вић.

1999
1813. Љубо мир Симо вић [: био гра фи ја и библиографија] / Миле на Мар

ко вић // Годи шњак САНУ. ISSN 03510336. 105 (1998) 441–561.
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2002
1814. Duh kiho ti zma u dra mi Putu ju će pozo riš te Šopa lo vić Lju bo mi ra Simo

vi ća / Lji lja na Pavlo vićSamu ro vić // Knji ga o Ser van te su. Beo grad : 
Nauč na knji ga, 2002. Str. 262–272.
ISBN 86760600045. На истим стра на ма и у 2. допу ње ном изда њу из 
2004. годи не.

2003
1815. Nova čita nja dra ma Lju bo mi ra Simo vi ća [: temat ski blok] // Tea tron. 

ISSN 03517500. 121 –122 (zima 2002 – pro le će 2003) 7–52, 150–188.
Sadr žaj: Savre me na sce na : Boj na Koso vu [: dra ma] / Lj. Simo vić ; Uvod u čita
nje novog „Boja na Koso vu“ / Lj. Simo vić. – Nova čita nja dra ma Lju bo mi ra 
Simo vi ća : „Čudo u Šar ga nu“ ili simu la ci ja Boga / Jasmi na Vrba vac ; Uči ta va nje, 
isči ta va nje, čita nje / Ivan Mede ni ca ; Neo stva riv mit ski san u dra mi savre me
ne ose ćaj no sti / Petar Mar ja no vić. – Anke ta : Redi te lji o dra ma ma Lju bo mi ra 
Simo vi ća / Lju bo slav Maje ra, Dejan Mijač, Bran ko Popo vić, Egon Savin.

2004
1816. Љубо мир Симо вић : на ширим пла но ви ма вре ме на и дубљим 

ниво и ма бића / Слав ко Гор дић // Про фи ли и ситу а ци је : о срп ској 
књи жев ној мисли XX века. – Бео град : „Филип Вишњић“, 2004. 
(Библи о те ка Алба трос ; књ. 107).

1817. Од Меде је до Кор де ли је : тран спо зи ци ја Шек спи ро вих јуна ка и 
моти ва у Симо ви ће вој Хаса на ги ни ци / Гор дићПет ко вић, Вла ди
сла ва // Сце на. ISSN 00365734. 40 : 4 (окто бар–децем бар 2004) 104–
108.

1818. Текст и кон текст Тач ке / Све тла на Шеа то вићДими три је вић // 
Књи жев на исто ри ја. ISSN 03506428. 36 : 124 (2004) 521–526.

2005
1819. Dram ski pesnik i pisac Lju bo mir Simo vić / Jan Jan ko vič // Srp ska dra

ma u Slo vač koj. Novi Sad : Ste ri ji no pozor je, 2005. Str. 126–132.

1820. Жртво ва ње кра ља : мит у дра ма ма Љубо ми ра Симо ви ћа / Јасми на 
Врба вац. – Нови Сад : Позо ри шни музеј Вој во ди не, 2005. – 124 стр. ; 
24 cm. – (Библи о те ка Позо ри шна кул ту ра на тлу Вој во ди не ; књ. 2).
Садр жај: Књи жев нотео риј ски кон текст Симо ви ће вих дра ма ; „Хаса на
ги ни ца“ ; „Чудо у Шар га ну“ ; „Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић“ ; „Бој на 
Косо ву“ ; Закљу чак. – Још поне што о овој књи зи. – Библи о гра фи ја.

1821. Мала исто ри ја срп ског позо ри шта : XII I–X XI век / Петар Мар ја
но вић. – Нови Сад : Позо ри шни музеј Вој во ди не, 2005. – 608 стр., 
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XVI стр. с табла ма : илу стр. ; 20 cm. – (Библи о те ка Посеб на изда ња 
/ Позо ри шни музеј Вој во ди не).
Из садр жа ја: Тро лист нај бо љих савре ме них дра ма ти ча ра, Љубо мир Симо
вић : стр. 444–446 ; Изво ђе ња срп ских драм ских дела у све ту, Љубо мир 
Симо вић : стр. 455–457.

1822. Путу ју ће позо ри ште Љубо ми ра Симо ви ћа / [аутор изло жбе и 
ката ло га Олга Марковић] – Бео град : Музеј позо ри шне умет но сти 
Срби је, 2005. – 64 стр. : илу стр. ; 22 cm
Садр жај: Љубо мир Симо вић : Био гра фи ја ; [Позоришне пред ста ве на 
дома ћим и стра ним сценама] : Хаса на ги ни ца ; Субо та ; Чудо у „Шар га
ну“ ; Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић ; Хлеб и со ; Бој на Косо ву. – Изло
жба пово дом седам де сте о го ди шњи це живо та је одр жа на у МПУ од 9. маја 
до 15. сеп тем бра 2005. годи не. – Изло жба је поста вља на и окто бра 2010. 
годи не на 55. Међу на род ном сај му књи га у Бео гра ду, као и на дан пре
ми је ре дра ме „Чудо у Шар га ну“ у Народ ном позо ри шту у Ужи цу, 21. март 
2013. годи не.

1823. Чудо у Ате љеу : „Чудо у Шар га ну“ Љубо ми ра Симо ви ћа у Ате љеу 
212 / Сло бо дан Селе нић // Драм ско доба : позо ри шне кри ти ке : 
1956–1978 / Сло бо дан Селе нић ; при ре дио Феликс Пашић. Нови 
Сад : Сте ри ји но позор је, 2005. Стр. 224–225.
Прет ход но обја вље но у листу Екс прес.

2006
1824. Иси до ра Секу лић о Косов ском заве ту и дру ги есе ји / Павле Зорић. 

– Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 2006. (Савре ме ник. Нова 
сери ја, књ. 107)
Из садр жа ја: Поет ска космо го ни ја Љубо ми ра Симо ви ћа / Павле Зорић : 
стр. 85–92 ; Зла то и катран ; Тач ка као апсо лут на ствар ност / Павле Зорић 
: стр. 93–97.

1825. Лави рин ти чита ња : кри ти ке и огле ди о савре ме ном песни штву 
/ Ален Бешић. – Зре ња нин : Аго ра, 2006. стр. 11–14. (Библи о те ка 
Огле да ло, књ. 3)
Из садр жа ја: Пое зи ја и огње ни дани : Љубо мир Симо вић, Сабра не песме 
I–II, Ода бра на дела.

1826. Пое зи ја и огње ни дани : Љубо мир Симо вић: Сабра не песме I–II, 
Ода бра на дела / Ален Бешић // Лави рин ти чита ња : кри ти ке и 
огле ди о савре ме ном песни штву / Ален Бешић. – 1. изд. – Зре ња
нин : Аго ра, 2006. – Стр. 11–14.
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2008
1827. Драм ски свет Љубо ми ра Симо ви ћа / Бран ко Попо вић. – Бео град : 

Бео град ска књи га, 2008. – 180 стр. : илу стр. ; 20 cm. – (Библи о те ка 
Адре се вре ме на ; књ. 11).

1828. Љубо мир Симо вић [: био гра фи ја и библиографија] / Миле на Мар
ко вић // Годи шњак САНУ. ISSN 03510336. 114 (2008) 375–473.

1829. Раз у ме ва ње тра ге ди је / Мило Гли го ри је вић // Гра ђе ви на живо то
пи са : при че о писци ма / Мило Гли го ри је вић. Бео град : Слу жбе ни 
гла сник, 2008. Стр. 365–378. (Библи о те ка Књи жев не нау ке, умет
ност, кул ту ра. Колек ци ја Живо то пис).

2010
1830. „Бој на Косо ву“ Љубо ми ра Симо ви ћа  дра ма срп ске наци о нал не 

дра ме / Бран ко Попо вић // Косо во и Мето хи ја у циви ли за циј ским 
токо ви ма : међу на род ни темат ски збор ник. Књ. 2, Књи жев ност. 
1. изд. Косов ска Митро ви ца : Фило зоф ски факул тет, 2010. – Стр. 
409–418.

1831. Од пое зи је до слу ча ја : Иску ство јед ног уред ни штва / Сло бо дан 
Зуба но вић, прир. – Бео град : Слу жбе ни гла сник, 2010. Стр. 294. 
– (Библи о те ка Књи жев не нау ке, умет ност и кул ту ра. Колек ци ја 
Наша ствар ност).
О обја вљи ва њу збир ке песа ма „Источ ни це“ у листу Књи жев не нови не.

1832. Поглед на две оба ле : о лир ској и драм ској пое зи ји Љубо ми ра 
Симо ви ћа : збор ник радо ва са науч ног ску па Пје снич ка ријеч на 
изво ру Пиве / уред ник Јован Делић. – Бео град : Бео град ска књи га ; 
Плу жи не : Цен тар за кул ту ру, 2010. – 158 стр. : сли ка Љ. Симо ви ћа ; 
24 cm.
Из садр жа ја: Страх од пото па / Јован Делић ; Обе ле же но и нео бе ле же
но, руку под руку / Мило сав Тешић ; О неким песнич ким осо бе но сти ма 
Снев ни ка Љубо ми ра Симо ви ћа / Боја на Сто ја но вићПан то вић ; Насле ђе 
кар не вал ске кул ту ре у пое зи ји Љубо ми ра Симо ви ћа / Лиди ја Делић ; Да 
ли се Нико ли ја пре зи ва Стој ко вић? / Јован Делић ; Моли тва тре ћој руци 
/ Веро љуб Вука ши но вић ; Кри тич ке рефлек си је о збир ци пје са ма Тач ка 
Љубо ми ра Симо ви ћа / Жар ко Ђуро вић ; Поет ска потра га за поре клом и 
зна че њем речи / Алек сан дар Мила но вић ; Деч ја душа Љубо ми ра Симо ви
ћа / Јован Љушта но вић ; Оно стра ност ово стра ног – видик на две оба ле 
Љубо ми ра Симо ви ћа / Весна Кан ко вић ; Амби ва лент на при ро да чуда и 
чудо твор ца у Чуду у „Шар га ну“ Љубо ми ра Симо ви ћа / Љиља на Пеши кан 
Љушта но вић ; Дру ги Симо ви ћев Бој на Косо ву: текст и кон текст / Бран ко 
Брђа нин ; Про је кат за ком по но ва ње музич ке дра ме по позо ри шном кома
ду Бој на Косо ву Љубо ми ра Симо ви ћа / Алек сан дар Дам ња но вић ; Три 
дра ме Љубо ми ра Симо ви ћа / Злат ко Гру ша но вић.
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1833. Симо ви ће ва песнич ка три ло ги ја / Бог дан А. Попо вић // Књи жев
ни мага зин. 10 : 103–105 (2010) 6–11.
О збир ка ма „Тач ка“, „Љуска од јаје та“ и „Пла не та Дунав“.

1834. Tri dra me Lju bo mi ra Simo vi ća / Zlat ko Gru ša no vić. – Beo grad : Zadu
žbi na Andre je vić, 2010. – 92 str. ; 24 cm. – (Bibli o te ca Aca de mia).

2011
1835. Длан писме но сти : (уз чита ње 12 књи га Ода бра них дела Љубо ми ра 

Симо ви ћа, Бео град ска књи га 2008) / Миро Вук са но вић // Ана ли 
Огран ка САНУ у Новом Саду. 6 (2011) 51–53.

1836. Песнич ке вер ти ка ле Љубо ми ра Симо ви ћа : збор ник радо
ва / [уредници Алек сан дар Јова но вић, Све тла на Шеа то вић 
Димитријевић]. – Бео град : Инсти тут за књи жев ност и умет ност : 
Учи тељ ски факул тет ; Тре би ње : Дучи ће ве вече ри пое зи је, 2011. 
– 512 стр. : сли ка Љ. Симо ви ћа ; 19 cm. – (Нау ка о књи жев но сти. 
Пое тич ка истра жи ва ња ; књ. 13).
Садр жај: Песнич ке вер ти ка ле Љубо ми ра Симо ви ћа / Алек сан дар Јова но
вић ; Пита ња екс пли цит не пое ти ке Љубо ми ра Симо ви ћа / Петар Пија но
вић ; Дија ло гич ност пје сни штва Љубо ми ра Симо ви ћа и усмје ре ност на 
говор дру го га / Јован Делић ; Моћ обич них рије чи – типо ви оне о би че ња 
у пое зи ји Љубо ми ра Симо ви ћа / Ран ко Попо вић ; Песнич ка мито ло ги ја 
Љубо ми ра Симо ви ћа / Ради во је Микић ; Симо ви ће ва песнич ка рето ри ка 
/ Пре драг Петро вић ; Струк ту ра Симо ви ће вих пје снич ких сли ка / Горан 
Радо њић ; О песнич кој струк ту ри Љубо ми ра Симо ви ћа или поен та гуји
ног једа / Ђор ђе Деспић ; Свет нао па ко: иро ниј ска апо ка лип са у пое зи ји 
Љубо ми ра Симо ви ћа / Тихо мир Бра јо вић ; Лир ске мини ја ту ре Љубо ми
ра Симо ви ћа / Миле та Аћи мо вић Ивков ; Источ ни це и наче ла пое ти ке 
Љубо ми ра Симо ви ћа / Мио драг Матиц ки ; Грч ка и Руси ја у пое зи ји Љубо
ми ра Симо ви ћа / Сла ђа на Јаћи мо вић ; Нада и све тлост: култ Бого ро ди це 
у Симо ви ће вој пое зи ји / Све тла на Шеа то вић Дими три је вић ; Косов ско 
опре де ље ње у пое зи ји Љубо ми ра Симо ви ћа / Дра ган Хамо вић ; Песнич ки 
избо ри Љубо ми ра Симо ви ћа / Бојан Јовић ; Љубо мир Симо вић и Мило
ван Даној лић: о јед ној песнич кој срод но сти / Вален ти на Хамо вић ; Крат
ки говор ни обли ци у пое зи ји Љубо ми ра Симо ви ћа / Сне жа на Самар џи ја ; 
Поре ђе ње у Симо ви ће вој пое зи ји / Алек сан дар Мила но вић ; Метрич ка 
струк ту ра Шле мо ва Љубо ми ра Симо ви ћа / Сања Пари по вић ; Посту пак 
сим бо ли за ци је у пое зи ји Љубо ми ра Симо ви ћа на при ме ру песме „Моли
тва све том Несто ру, који је убио алу а из ње поста ли мише ви гуште ри 
зми је и дру га гамад“ / Бојан Чолак ; Симо ви ће ве песнич ке вер ти ка ле на 
фран цу ском кул тур ном про сто ру / Јеле на Нова ко вић ; Љубо мир Симо
вић и ита ли јан ска сред њо ве ков на пое зи ја / Пер си да Лаза ре вић ди Ђако
мо. Науч ни скуп орга ни зо ван у окви ру про јек та „Пое ти ка срп ске пое зи је 
дру ге поло ви не 20. века.
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1837. Хора ци јев удео у пое ти ци нове срп ске књи жев но сти : (Јован Сте
ри ја Попо вић  Љубо мир Симо вић) / Мио драг Матиц ки // Срп ска 
књи жев ност и европ ска књи жев ност. 2 / 40. науч ни саста нак сла
ви ста у Вуко ве дане, Бео град, 8–11. IX 2010. Бео град : Међу на род ни 
сла ви стич ки цен тар, 2011. Стр. 569–579.

2012
1838. „Пла не та Дунав“  ства ра лач ка реал ност песнич ке три ло ги је / Бог

дан А. Попо вић // Пла не та Дунав / Љ. Симо вић. Бео град : Бео град
ска књи га ; Сме де ре во : Међу на род ни фести вал пое зи је Сме де рев
ска песнич ка јесен, 2012. Стр. 239–251.

2014
1839. Из пози ци је песни ка / Слав ко Гор дић // Лето пис Мати це срп ске. 

ISSN 00255939. 190 : 493 : 3 (2014) 349–354.

1840. Љубо мир Симо вић [: темат ски блок] // Наш траг. ISSN 0354575Х. 
21 : 1–2 : 63–64 (јул 2014) 18–253.
Садр жај: Мит ски моде ли у пое зи ји Љубо ми ра Симо ви ћа / Мило мир 
Гаври ло вић ; Сли ка жене у пое зи ји Љубо ми ра Симо ви ћа / Вања Јекић ; 
Ажда је и муве / Јован Мар ко вић ; Пое ма Субо та Љубо ми ра Симо ви ћа / 
Нико ла Марин ко вић ; Реч у пое зи ји Љубо ми ра Симо ви ћа / Мари ја Сло
бо да ; Пла не та Дунав – један од могу ћих све то ва / Јели ца Жива но вић ; 
Љубо мир Симо вић као тумач савре ме не срп ске пое зи је / Оља Васи ле ва ; 
Дра ма Љубо ми ра Симо ви ћа Хаса на ги ни ца у кон тек сту дра ма ти за ци је 
усме не бала де / Ливи ја Екме чић ; Лико ви у дра ми Хаса на ги ни ца Љубо ми
ра Симо ви ћа / Нина Мар ко вић ; Луди ло и смрт у дра ми Љубо ми ра Симо
ви ћа Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић / Искра Вук са но вић ; Еле мен ти 
усме не тра ди ци је у обли ко ва њу лико ва Симо ви ће ве дра ме Бој на Косо ву 
/ Јадран ка А. Гли го ров.

1841. Одбра не Љубо ми ра Симо ви ћа / Мили вој Ненин // Бео град ски 
књи жев ни часо пис. ISSN 14522950. 10 : 36/37 (2014) 183–187.

1842. Симо вић / Слав ко Гор дић // Срод ства и раз да љи не : Огле ди и днев
нич ки запи си. Нови Сад : Ака дем ска књи га, 2014. Стр. 171–179.

1843. Сло во о Љубо ми ру Симо ви ћу / Ради во је Микић // Срп ски књи
жев ни лист. ISSN 23346000. 7/112 (јану ар –март 2014) 4.
Пово дом награ де Срп ске књи жев не задру ге за живот но дело.

2015
1844. Пое тич ка изја шње ња Љубо ми ра Симо ви ћа / Бог дан А. Попо вић // 

Срп ски књи жев ни лист. ISSN 23346000. 12/117 (јун –јул 2015) 14–15.
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1845. Збор ник радо ва о ства ра ла штву Љубо ми ра Симо ви ћа [: темат ски 
број] / при ре дио Ради во је Микић // Кора ци. ISSN 04543556. 49 : 
7–9 (2015) 27–168.
Садр жај: Увод на реч / Ради во је Микић ; При лог про у ча ва њу фол клор
них моти ва у пое зи ји Љубо ми ра Симо ви ћа на при ме ру песме Епи та фи 
са каран ског гро бља / Алек сан дра П. Бје лић ; Хтон ски еле мен ти у пое зи ји 
Љубо ми ра Симо ви ћа / Вања Јекић ; Библиј ске пред ста ве у пое зи ји Љубо
ми ра Симо ви ћа / Мило мир Гаври ло вић ; Путо ва ње у Грч ку Љубо ми ра 
Симо ви ћа изме ђу вели ке симе три је и нул те тач ке ; Иро ни ја и гро тек ска у 
збир ци Тач ка Љубо ми ра Симо ви ћа / Јасми на Тонић ; Оно стра но у Хаса
на ги ни ци Љубо ми ра Симо ви ћа / Сте фан Авра мо вић ; На лини ја ма тра
гич ног неспо ра зу ма (запле ти као наго ве шта ји и изво ри шта тра гич ног у 
дра ми Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић) / Мари ја Т. Бла го је вић.
Обја вље но као темат ски број и у: Кора ци. 7–9 (2015).

Ода бра ни при ка зи и кри ти ке изво ђе ња дра ма у ино стран ству

1977
1846. „Mirac le à Sar gan“ par l’Ate li er 212 de Bel gra de / Colet te Godard // 

Mon de. (5 et 6 juin 1977).

1847. Espa ce Car din. „Mirac le à Sar gan“ : Les mystères de Bel gra de / François 
Cha la is // Fran ce Soir. (mar di, 7 juin 1977).

1990
1848. XVe Les ren con tres théâtrales d’Héris son. Epées en bois et coups… de 

cœur / Josée Bar ne ri as // La Mon tag ne. (same di, 7 juil let 1990).

1849. Le voyage des comédiens. „Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch“ d’un 
aute ur yougo sla ve Simo vitch à été créé au Festi val d’Héris son / Odi le 
Qui rot // Le Mon de. (mer cre di, 11 juil let 1990).

1850. Le théâtre retro u ve ses raci nes à Héris son / MarieJosé Balu stra // Le 
Berry républi cain. (juil let 1990).

1851. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch : A voir ou à revo ir // La Mar se il la i
se. (19 juil let 1990).

1852. Mar ti gu es Théâtre : Vil la ge à l’he u re alle man de / René Solis // Libéra
tion. (same di, 21 et Diman che, 22 juil let 1990).

1853. Héris son au festi val de Mar ti gu es  : Le théâtre à l’om bre des poten ces 
(Mail lon) / Anto i ne Wic ker // Der niè re res nou vel les d’Al sa ce. (22 juil let 
1990).
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1854. 15 éme Festi val Révélation. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch. Le pub
lic sous le char me. Il ova ti on ne ce con te moder ne, plein, inten se, qui 
marie avec bon he ur humo ur et poésie symbo li que // Mar ti gu es. (same
di, 21 juil let 1990).

1855. JeanPaul Wen zel crée l’événement. La venue de JeanPaul Wen zel est 
un évène ment impor tant – „Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch“ est à 
voir // La Mar se il la i se. (19 juil let 1990).

1991
1856. Les bala dins dans la tour men te. La face à face des comédiens et des vil

la ge o is, en ple i ne occu pa tion alle man de. Le Théâtre Cho pa lo vitch ou 
Théâtre de la Vil le / Colet te Godard // Le Mon de. (31 mars 1991).

1857. Voyage des comédiens en temps de guer re / Moni que Le Roux // Le 
Quin za i ne littérai re. (16 au 31 mars 1991).

1992
1858. La folie dans le ménage / Colet te Godard // Le Mon de. (14 mars 1992).

1859. „Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch“ / Anto i ne Wic ker // Der niè res 
nou vel les d’Al sa ce. 19 (jeu di, 23 jan vi er 1992).

1860. Un char me sin gu li er / Pier re Mar ca bru // Le Figa ro. (30 mars 1992).

1861. Les bala dins dans la tour men te / Colet te Godard // Le Mon de. (31 mars 
1992)

1862. Cho pa lo vitch ça déménage! / Marc Voli ne // 7 à Paces. (1 avril 1992)

1863. Le voyage des comédiens, Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch de Lio u
bo mir Simo vitch, une table ser be sur le théâtre plus fort que l’hor re ur 
du quo ti di en / Didi er Méreu ze // La Cro ix. (3 avril 1992).

1864. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch. A voir ou à revo ir // Le Quo ti di en 
de Paris. (3 avril 1992).

1865 Je ux de mas sac re. Une création ser bocro a te au Théâtre muni cipal 
popu la i re de Paris : „Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch“ de Lio u bo mir 
Simo vitch / A. M. // Quo ti di en de Paris. (23 mars 1992)

1866. Déambu la ti ons d’une tro u pe acer be. Viva cité, cru a uté et suspen se 
d’un théâtre pris com me agi ta te ur popu la i re. JeanPaul Wen zel met en 
scène „Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch“, du très fra ter nel Lio u bo
mir Simo vitch, dra ma tur ge ser be / Hervé Gau vil le // Libération. (6 avril 
1992).



256 |                                 Светлана СимоновићМандић

1867. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch. Une grâce fora i ne / A. H. // Le 
Quo ti di en de Paris. (ven dre di, 3 avril 1992).

1868. Quand la tête pas se par le coe ur. A quel le sain te se vou er? / JeanPier re 
Leo nar dit // L’Hu ma nité. (6 avril 1992).

1869. Théâtre de l’est / Per re David // Réfor me. (2 avril 1992).

1870. Le théâtre à bras le corps / Lau ren ce Liban // Fran ce cat hol li que. (10 
avril 1992).

1871. Voyage des comédiens / JeanPier re Han // Les let tres françaises. (19 
avril 1992).

1993
1872. La public sous le char me. Il ova ti on ne ce con te moder ne, plein inten

se, qui marie avec bon he ur humo ur et poésie symbo li que : „Le Théâtre 
ambu lant Cho pa lo vitch“ // Région. (same di, 21 juil let 1993).

1995
1873. Quand le théâtre ado u cit les mœurs Scène  : Dans „Le Théâtre ambu

lant Cho pa lo vitch“, un aute ur ser be dé mon tre très joli ment les ver tus 
prophylati qu es de l’art dra mati que en temps de guer re / Pier reLou is 
Chan tre // L’Heb do. (20 avril 1995).

1874. Les comédiens ontils vra i ment un rôle à jou er en temps de guer re?  : 
Anne Vou il loz et JosephEmma nuel Voeff ray mon tent „Le Théâtre 
ambu lant Cho pa lo vitch“ de L. Simo vitch, une piè ce qui s’in ter roge sur 
le rôle quand tous va mal / Fran ci ne Col let. 1995

1875. Le théâtre ambu lant... Le théâtre à 1” épre u ve de l’hor re ur. Anne Vou
il loz et Joseph Voeff ray présen tent une piè ce super be et ter ri ble de l’au
te ur ser be Simo vitch  : Copro duc tion: Com pag nie Voeff rayVou il loz, 
Lau san ne, E.T.E. Théâtre StGer va is, Gen ève, Théâtre du Croc htan, 
Mont hey, Théâtre de l’Au be, Gen ève / JeanLou is Kuff er. 1995.

1876. L’union fait la for ce. Une piè ce copro du i te par tro is théâtres de Suis se 
roman de, c’est une pre miè re  : A dé cou vrir à Mont hey, à Gen ève et à 
Lau san ne / Isa bel le Pabrycy.

1997
1877. Voilà le meil le ur de „Voilà“ / André Thi o ux // Le Rap pel. (mars 1997).

1878. Hom ma ge à des sal tim ban qu es / M.L. R. // La Nou vel le Gazet te. (8 
mars 1997).
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2000
1879. „Tout peut être occupé, hors l’im ma gi na i re!“ : Bus sang, Théâtre du peu

ple, Mau ti ce Pot tec her / JeanCla u de Berut ti // Let tre d’été. (juin 2000).

1880. Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch / Cri stop he Hauck // Let tre d’été. 
(juin 2000).

1881. Bus sang, théâtre du spec tac le vivant / Nat ha lie Chif et // Der niè res 
nou vel les d’Al sa ce. (11 juil let 2000).

1882. Cure de jou ven ce pour ima ges d’épinal / Bri git te Stras ser // L’Hu ma
nité.

1883. Bus sang explo re le min / Isa bel le Fon ta i ne // La Gro ix. (1 août 2000).

1884. Les tro is coups au Théâtre du Peu ple  : La sai son s’est ouver te, hier, à 
Bus sang, avec la pre miè re représen ta tion de la pre miè re piè ce de l’été: 
„Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch“ du ser be Lio u bo mir Simo vitch / 
Fred Ime nez // L’este républi cain. (15 juil let 2000).

1885. Bus sang lève le voi le / Gérerad Cha rut // La liberté de l’Este. (20 juin 
2000).

1886. Bus sang ou le bel été / Lucien Nae ge len // L’Al sa ce. (22 juil let 2000).

1887. Bus sang. „Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch“ en représen ta tion au 
Théâtre du peu ple / JeanLou is Goret // L’Abe il le – L’Ec ho des Vos ger. 
(28 juil let 2000).

1888. La sai son 2000 au Théâtre du peu ple. Bus sang: deux dra ma tur ges con
tem po ra ins à l’af c he / M. H. // Le Républi cain Lor rain. (29 juil let 
2000).

1889. Bus sang dans le dou ble jeu de la réalité et du théâtre / JeanMarc Tous
sa int // La Liberté de l’est. (15 juil let 2000).

1890. Le théâtre de Simo vitch néces sa i re au réel / Nat ha lie Chif et // Der niè
res nou vel les d’Al sa ce. (25 juil let 2000).

1891. La sai son 2000 au Théâtre du peu ple  : Simo vitch qui ent ho u si a sme et 
Hand ke qui dérou te / Moni que Hec ker // Républi cain Lor rain. (9 août 
2000).

1892. La vérité des épées des bois. Théâtre La Mai son de la cul tu re d’Ami ens 
pro po se, avec LeanLou is Hour din, une création génere us de l’oe u vre 
du Ser be Lio u bo mir Simo vitch / Didi er Méreu ze // La Cro ix. (mar di, 5 
décem bre 2000).
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2001
1893. Un moment de grâce / Ghi sla i ne ArbaLaff ont // Prin temps du Comé

diens – Mont pel li er. (29 juin au 5 août 2001).

1894. L’om bre de Moliè re pla ne sur les élèves  : Gabriel Mon net a offert son 
trophée au con ser va to i re / MarieChri sti ne Harant // Midi libre (Mont
pel li er). (23 juin 2001).

1895. Théâtrales de Con dom  : „Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch“ / Bel
mon te // Con dom. (lun di, 2 juil let 2001).

1896. Le trophée pour Mont pel li er Sudouest / Emma SaintGenez // Con
dom. (3 juil let 2001).

1897. Cho pa lo vitch: c’est génial! : La com pag nie Mac hi ne Théâtre vient d’in
ter préter  „Le Théâtre ambu lant Cho pa lo vitch“ // La Dépêche du midi. 
(13 juil let 2001).

1898. Une jeu ne com pag nie de Mont pel li er ouvre ce soir la sai son  : Cho pa
lo vitch, sur la scène com me dans la rue / JAL // La Dépêche du midi 
(StGa u dens). (19 juil let 2001).

1899. La com pag nie Mac hi ne Théâtre a réjoui plus d’un spec ta te ur  : Entre 
para de de rue et démar che scénique / JAL // La Dépêche du midi (StGa
u dens). (20 juil let 2001).

1900. Théâtre: la vale ur n’at tend pas... / Ghi sla i ne ArbaLaff ont // La Gazet te 
(Méze). (8 Sep tem bre 2001).

1901. Théâtre en guer re de Cho pa lo vitch / M. F. // Le Soir. (17 Août 2000).

1902. Simo vitch au Théâtre du Peu ple / Per ri ne Latras se // L’est républi cain. 
(14 juil let 2000).

1903. L’art de la résistan ce au théâtre / JeanMarc Tous sa int // L’est républi
cain. (20 juin 2000).

1904. Auda ces et pro vo ca ti ons  : Bus sang. Le théâtre du Peu ple présen te un 
pro gram me très con tro versé / Ale xan dre Oez ham mer // Fran ce Soir. 
(mer cre di, 16 août 2000).

2002
1905. „Cho pa lo vitch“ fai re face à l’ab sur dité de la guer re / B. G. // Midi libre. 

(jeu di, 18 juil let 2002).

1906. Vil le ne u ve en scène: Cho pa lo vitch esprit du théâtre de tro u pe // La 
Daup hi ne Libéré. (20 juil let 2002).

1907. Cho pa lo vitch: un spec tac le au cœur de la mac hi ne rie / G. B. // 
L’indépen dant. (mer cre di, 20 novem bre 2002).
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1908. Théâtre de Gen ne vil li ers. Les sens du théâtre / Daniel Lefort // La voix 
popu la i re. 2417 (23 jan vi er au 28 jan vi er 2002).

2003
1909. Théâtre de Cava il lon. Despo ti sme angélique. La Scène nati o na le co

pro du it Mirac le au Char gan, création de la com pag nie Moi tié rai son  
Moi tié folie : Un tex te fort de Lio u bo mir Simo vitch qui nous replon ge 
dans la Yugo sla vle des années Tito / Isa bel le Bor to lin // César. 164 (15 
jan vi er 2003).

2005
1910. Il n’y a pas le Kärcher, il y a aus si la bea uté du théâtre : Voilà une cha

u se dif  ci le à dire (et je ne le dirai pas sou vent) : Le Théâtre ambu lant 
de Lio u bo mir Simo vitch est une mer ve il le / Nico las Roméas // La revue 
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Белешке о Лази Костићу 4, 12, 66, 71, 511, 512, 594, 600, 762,

 1398, 1410
Белешке о поезији Момчила 
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снова
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Ведар дан 35, 36, 437, 441, 1427, 1429, 1431
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Ведрина изнад Косова: о балади 
„Мусић Стеван“

4, 12, 70

Веза песме и слике 885
Велика зима 409
Велики гнев је у народу 1003
Велики риболов 1, 6, 27, 34, 40, 43, 45
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Весели гробови 6, 19, 34, 45, 172
Вест о Кондеру 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 48, 1427, 1431
Вест о Косовском боју 5, 14
Вест 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 349, 

1427, 1431
Ветар ти по земљи погасио све 1, 23, 37, 38, 43, 45, 47, 1417, 1419
Већ грми из дубина неба 179
Вече над земљом 1, 6, 19, 22, 34, 37, 38, 45, 149, 1419
Вече у припрати свете Софије 
Охридске

228

Вече 6, 29, 31, 34, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 431,
 445, 1427, 1431, 1447, 1523, 1554

Вечера на Неви 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 48
Вечера у кафани „Ариље“, која се, 
после бурне расправе, завршава 
морем крви

35, 36, 1429

Вечера у Солијеу 23, 37, 1417
Вечера 1, 37, 38, 43, 45, 251, 254, 445, 1417,

 1419, 1494, 1554
Вешала на Житној пијаци у Ужицу 1, 6, 25, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 265,

 266, 357, 1552
Видик за Тошу 886
Видик на две воде 1, 6, 25, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 48, 259,

 267, 276, 420, 1427, 1431, 1473, 1800
Видик при бекству из Костојевића 1, 6, 25, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 267, 364
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Видик у Аушвицу 1, 6, 25, 31, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 265, 310, 1419, 1427, 

1431, 1541, 1544, 1559
Видик у слутњи 1, 6, 25, 34, 42, 43, 44, 45, 47, 267
Видиш ли како 30, 45, 47
Виђење на Иванковцу 1, 23, 243
Виђење Филипа Вишњића 1, 22, 38
Византија 200
Византијски тегови 298, 300
Викалица Живане са Субјела али 
која је из облака зинула на њене 
штале, амбаре, воћњаке, усеве, куће 
и гробља

1, 6, 26, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
 1427, 1431

Вилинске невесте 1, 27
Више није безбедно путовати по 
српским градовима

653

Вожња са кочницом 17, 74, 758
Војевање 1, 23, 37, 38, 45, 239, 240
Војници! Узмимо у руке своје 
одсечене ноге

1, 6, 21, 34, 37, 38, 48, 264, 1554

Волујачки свирач 19, 129
Воће и поврће 57, 416
Врана222
Вране се легу из свих јаја 15, 69, 654
Вредног ли си, дивног ли си 29
Вредност промене 18, 150
Време без обећане земље 887
Врт у Улцињу 20, 191
Вулкан Мира Траиловић 834
Г
Гавранов плен 980
Галија 19, 151, 287
Галоп на пужевима 15, 68, 69, 84 (у напомени 28), види и: 

854
Гвоздена пећ 29, 42, 43, 44
Где је Србија 5, 14, 67, 82, 570, 580
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Где нема ни наде почиње рад 
поезије

519

Где су нас ово довели? 6, 34, 43, 45, 46
Георгине 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 48, 349, 445, 1554
Гете : Фауст. Пред градском капијом 416
Гимназијска елегија 130
Главе и лубенице 5, 14, 67, 82
Главе под поклопцем 7, 34, 36, 1429, 1431
Главе под поклопцем, главе у 
потопу и главе под баражном 
ватром

30, 45, 46

Глад 1, 6, 25, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 
                                                48, 267

Глас воде 182
Глас о великим променама 42
Глас са Атоса 29
Гласачка кутија као туђи џеп 15, 69
Гласник 1, 23, 38, 43, 45, 243, 328, 334, 1419
Гласови пред кафаном „Банија“ 
после фајронта

35, 36, 1427, 1429, 1431

Гледајући је како ти се одупире 459
Гледајући реке избеглица 15, 68, 69, 595
Гледам како сива Сава у Дунав 459
Глинени људи, глинена деца и жене 35, 36
Глув судија по путу пише штапом 46
Глуво доба 22, 228
Говори Вукан из Радошева 201
Гоген 131
Године 19
Гозба 1, 6, 22, 34, 37, 38, 43, 45, 48, 287, 1419,

 1470
Гоја у Београду 13, 73
Голгота Србије 15, 68, 69, 617
Голи, ношени џиновском пеном 7, 34, 43, 45
Горње куће 7, 33, 34, 36, 48, 410, 421, 431
Горњи град 1, 7, 27, 28, 34, 42, 43, 45, 48, 1427, 1431 
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Горштаци 91
Госпон Антонио носи реденгот 1, 7, 43, 45, 48, 1417, 1427, 1431
Гост из облака 1, 6, 26, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 348, 452, 1419, 1427, 1429, 1431, 
1475

Град на три реке 15, 69, 655
Град 152
Градски предео са пуним месецом 29, 42, 43, 44, 45
Грађани Земуна дочекују на обали 
рибара који се с Дунава враћа с 
великом рибом

33, 34, 416

Грађевине од звука и језика 507
Грашак 371
Грми, сева, надолази потоп 29, 42, 43
Грмљавина 33, 34, 36, 454
Гроб на Варди 1, 6, 25, 34, 38, 44, 45, 48
Гроб на крају 23
Гроб у Студеници 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 47, 48, 311, 372, 

398
Гробар игуману 1, 6, 23, 34, 37, 38, 41, 43, 45, 48, 53, 

222, 1417, 1419, 1436
Гробар кнезу 222
Гробље у великом пределу 182
Грогирана Србија тумара 981
Гром не чујем, севање не видим 7, 30, 34, 36, 43, 45, 46, 361, 363
Гуске у магли 16, 81, 83 (у напомени 28), 85, 835, 836,

 838, 843, 850, 970
Гуслар наручиоцима песама 222
Д
Да је лепо живети216
Да л је то пчела 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 48, 347
Да ли ову тачку Сизиф покушава 7, 32, 33, 34, 48, 431
Да ли те ико на крају пута чека? 1, 6, 21, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 48
Да није сабирања и одузимања 7, 32, 33, 34, 36, 47
Да помислих: биће мртав у недељу 216
Да се данас из купине 7, 30, 34, 36, 45, 1431
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Да со опет постане слана 679
Да сте имали Христа и апостоле 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45
Да учим овај камен излокан као 
сунђер

183

Данас књиге пишу и они који не 
умеју да читају

788

Данило Киш 583
Дао капу правити 1, 23, 37, 38, 43, 45, 47, 1417, 1419
Два Дисова ока 463 
Два знака 22
Два лампиона пред кинеским 
рестораном у Јеврејској улици

15, 70, 724

Два питања на Тргу Републике 15, 70, 718
Два сусрета са шараном 7, 30, 34, 36, 45, 46, 47, 48, 375, 1427, 1431
Два читаоца пред „Мажестиком“ 36, 1429
Два читаоца 35
Две Вукове мисли 550
Две године чекамо да сване 6. 
октобар

773

Две поподневне белешке са отока 
Светог Андрије

208

Две прилике у степи 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 48, 445, 1554
Две ране 22, 37
Двоструки повратак 811
Делфи 7, 29, 34, 42, 43, 45, 48, 255, 445, 1417,

 1427, 1431, 1497, 1554, 1562
Десанка Максимовић 625
Десет месеци од Београда до 
Темерина

17, 74, 848

Десет на кајмаку 1, 7, 34, 37, 38, 45
Десет обраћања Богородици 
Тројеручици хиландарској

1, 6, 31, 34, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 
52, 79, 82, 281, 304, 312, 381, 382, 387, 
394, 397, 398, 422, 427, 445, 1409, 1419, 

1427, 1429–1431, 1486, 1498, 1554
Дете у зоолошком врту 7, 33, 34, 36, 48, 445
Дим 6, 34, 45, 47, 48, 1427, 1431
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Дис 18, 20
Дневник о Црњанском 475
Дневник Сневника 15, 78
Добро утврђени, и добро 
наоружани

6, 34, 47, 48

Добродошла катарза 626
Док ми је сијало 30, 34, 45, 48
Долазак команданата 1, 6, 26, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

 46, 47, 48, 1427, 1429, 1431, 1488
Долазак на Ђаков камен 1, 25, 37, 38
Долазак ратника 23, 37, 243, 1417
Долазак у рај 455, 457, 458
Доле клавири, гитаре и мандолине 911
Домановић је обесхрабрујуће 
актуелан

697

Домановић нас није ничему научио 997
Доментијан 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 398, 445, 1554
Домодржнице 1,6, 26, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47,

 48, 445, 1419, 1429, 1475, 1554
Доњи град 6, 29, 34, 44, 45, 349
Доњи Дунав 7, 34, 36
Доручак на Јовановој води 1, 6, 27, 34, 43, 44, 45, 46
Доручак 1, 6, 25, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 452, 1427, 1431, 1517, 1530
Доситеј на коњу Белерофонтовом 4, 12, 71, 571, 953
Доћи ће нам, браћо, такви дани 7, 30, 34, 36, 43, 45, 46, 48, 361, 363, 

698
Дочек и крунисање ослободиоца 
пред црквом и рибарском крчмом у 
Сланкамену

32, 405

Дочек рибарских чамаца који уз 
обалу Дунава пристају с великом 
рибом

35, 36, 440, 451, 1427, 1429, 1431

Дочекујући сватове 1, 27, 43
Драгачевско 132
Драма Јована Дучића 616
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Драма у арени 680
Дрвене планине (Милун Видић) 13, 73
Дрвени чанак и порцулан из Севра 15, 70, 743
Дрвеће на брегу пред отвореним 
морем

193

Дрво које изговарам 19, 153
Дрвосеча попу 1, 6, 23, 34, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 48, 53,

 222, 1453
Држава која не излази из коме 926
Друга беседа између цркава 15, 70, 696
Друга песма о мраку 42
Друга питалица под храстовима 1, 27, 300
Други јадац 1, 6, 34, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 282
Дунаву 222
Дупло дно 4, 12, 66, 71, 777
Дух отпора 15, 70, 719
Ђ
Ђаво на селу 6, 19, 20, 22, 34, 45, 47, 133, 279
Ђаволови шегрти 15, 68, 69
Ђаци или ђаволови шегрти 15, 68, 69, 551
Ђурђевдан 7, 34, 36, 45, 48, 353
Е
Ево стижу ловци 30, 45
Ево у каквом мраку остаје свет 1, 6, 27, 34, 42, 43, 45, 48
Европска ноћ у Ужицу 1, 6, 34, 38, 43, 45, 48
Европска ноћ 25, 44, 267
Експлозивна кутија шибица 542
Елегија 11 септембра 18
Елегија 18
Епидаурос 208
Епитаф за недоношче 18, 116
Епитаф за трећи вод 18, 22, 117, 122
Епитаф Филипу Вишњићу 18, 20
Епитаф 23, 155, 222, 1417, 1442, 1520
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Епитафи са каранског гробља 1, 6, 18, 20, 22, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 
48, 118, 123, 134, 154, 192, 231, 234, 
241, 246, 287, 1417, 1419, 1429, 1443,

 1480, 1487, 1521, 1536, 1845
Епитафи 1, 18, 22, 38, 48
Епске поеме Матије Бећковића 4, 12, 66, 71, 522, 529, 584
Еуридика Ерика 20, 184, 1417
Еурополис у Катанги 15, 69
Ж
Жаба у стомаку 35, 36, 1427, 1429, 1431
Жене Старог завета 35, 36, 429, 1429
Женска јака ко банка 7, 34, 45
Женске песме 6, 34
Живим на десној обали Дунава 32
Живо огледало или Народ за сто 
крајцара

17, 83

Живот у фикцијама 656
Живот уз комшије лавове 888, 940
Живот 99
Жижак 353
З
За оног који путује 30, 45
Заборављамо у каквом смо свету 
живели

657

Заборављени драмски писци 543
Заветна песма Милоша Црњанског 4, 12, 71, 544
Заветовање 1, 6, 34, 38, 42, 43, 45, 48, 49, 445
Завештања 889, 1414
Завештање 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45
Загонетка 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 47, 300
Замислите собу с фотељама од 
плиша 183, 200
Запад није с нама 618
Запевка на гробу капетана 
Шуљагића

6, 29, 34, 43, 44, 45, 47, 48, 349
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Запис златом 1, 6, 19, 22, 34, 37, 38, 43, 45, 48, 112, 
135, 1417, 1419, 1446, 1501, 1522, 1532,

 1559, 1776
Запис Инока Исаије 203
Запис на каменом тегу из 
Месопотамије

1, 7, 27, 34, 43, 45, 48

Запис на манастиришту у Врутцима 299
Запис о Васку Попи 17, 84
Запис са ушћа Саве 232
Запис 1, 6, 26, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 202,

 335, 1419, 1508
Записи ковача Василија 212
Захвалница пријатељима за балон 
црног вина из Љубостиње

23, 1417

Заштитник Теразија 1, 7, 27, 31, 34, 41, 42, 43, 45, 47, 48,
 313, 1539, 1542

Зашто сома, у чијем желуцу нађу 459
Звезда путница 1, 6, 12, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 48, 283, 

381, 387, 1429, 1439, 1449, 1464, 1472,
 1506, 1524, 1537

Звер 1, 25, 37, 38, 265, 1419, 1478
Здравица о Београду 23, 1468
Здравица 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 47, 222
Зелембаћ и друге  нејасне вести 45
Зелембаћ 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 347,

 1427, 1431
Зелена крај црвене (Љубица Цуца 
Сокић)

13, 912, 1752

Зелени венац 7, 34
Земља доброселица 22
Земљу ће ову напустити трава 21, 216
Зима на Дунаву 29, 42, 43, 44, 45
Зима нашег незадовољства 15, 69
Зима у Србији 1809. године 6, 29, 31, 34, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 53
Зимска зора 29, 43, 445, 1554
Зимска муња 29, 43, 350
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Зимски свеци 29, 42, 43, 44, 45
Зимско вече 458
Зимско рачунање времена 437
Зимско сунце 29
Злато у оку (Младен Србиновић, 
платна)

13, 73, 837, 849, 858, види и: 878, 1757

Змајева поезија 4, 12, 66, 71, 535, 1400
Змајева политичка поезија 4, 12, 71, 559
Змија 222
Знак на Црквини. Запис о Јовану 
Дучићу

17, 74, 813

Знам да бог не би 30, 45
Знам да си учио! 459
Знам ја добро све то што ти знаш! 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 1427, 

1431, 1554
И
И ми пужа за трку имамо 15, 78
И небо је запуштено у врту иза зида 20, 191
И потоке и дубину шума и 
предвечерња узбуђења

6, 19, 22, 34, 45, 47

И сав живот да живиш на њиви 
мањој од гроба

1, 7, 43, 45, 48, 236

И сан је стварност, и смрт је живот 15, 70, 717
Ивањдан 7, 30, 34, 36, 45, 48, 353
Игла и конац 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 48, 1427, 1431, 

1548
Игра међу тежом и лакоћом 465
Идеолошке комисије и данас раде 891, 927
Из гвожђа 1, 6, 25, 34, 43, 44, 45, 46, 452
Из кафане „Велика Чукарица“ 1, 34, 38, 41, 49
Из конопаца 1, 6, 25, 34, 38, 44, 45, 48, 445
Из одговора Неготинцима на њихов 
иозив да дођем у Неготин и, у знак 
помирења, примим кључеве града

15, 69

Из писма Дејану Мијачу 5, 14, 67, 82
Из прашине је устао Вукашин! 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45
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Из чаше и тањира 416
Извештај 1, 6, 31, 34, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 48, 53
Изгубивши воз за Истамбул 
Емилио Карбаљидо се непланирано 
задржава у Београду

17, 74, 795, 802 

Изданак 1, 38, 1419
Изјава поводом осуде новинара 
„Дневног телеграфа“, Славка 
Ћурувије, Срђана Јанковића и 
Зорана Луковића на затворске казне

15, 70, 722

Изненада је устала зграбила торбу 1, 7, 43, 45, 48
Илузија одавно немам 774
Има златних, али и неких других 
кључева

965

Имамо већу књижевност него 
државу

966

Импресија по Монеу 476
Интервју „Дневном телеграфу“, који 
је песник покушао да искористи 
као прилику да државним органима 
пријави поседовање две писаће 
машине

15, 78

Инферно 191
Исповест о жаби 433
Исповест о змији 35, 36, 433, 1427, 1429, 1431
Исповести 92
Испод норми турских времена 658
Истина о ексерима 7, 30, 31, 34, 36, 45, 47, 48, 375, 1429
Истина о клештима 7, 34, 36, 48
Истина о планинама 7, 30, 31, 34, 36, 45, 46, 47, 48, 375, 

1427, 1429, 1431, 1559
Источнице 1, 6, 26, 31, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 

48, 429, 654, 1427, 1430, 1437, 1475,
 1836

Ј
Ја бих и сликаре убројао у рибаре! 459
Ја сам се родио у вери 955
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Ја ћу јагњеће, ако имате потплећку! 459
Јабука 224
Јагње 1, 6, 34, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 49, 53, 270
Јадац 1, 6, 31, 34, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 284
Јајинци 19411944 177
Јануар 2000 17, 84
Јарац 1, 6, 27, 34, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 305, 

1427, 1431
Јарко сунце 1, 6, 25, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 48
Јаукалица 232
Је ли твој сјај твој говор? Јеси ли 1, 6, 21, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 48
Једина врата 1, 6, 34, 38, 42, 43, 45, 46, 49, 270, 1419
Једина одбрана Србије 15, 68, 69, 606
Једини преостали штит од 
грмљавине

699

Јединство живота и уметности 892
Једног лета у Дубровнику 195
Језди звезда преко бела света 29
Језик дели судбину свога народа 792
Јеленак 30, 45, 353
Јеловник вам је богат, свака част! 459
Јеремија 1, 6, 25, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 48,

 267, 365, 1419, 1552
Јерихонске пиштаљке 15, 69, 682
Јесен после рата 270
Јесен у Срему 232
Јесен 218
Јесења снохватица 1, 7, 23, 34, 37, 38, 43, 45, 244, 245, 395,

 1417, 1419
Јесењи Крстовдан 6, 29, 34, 43, 44, 45, 47, 48, 336, 349,

 1427, 1431
Јесењи предео са живином, дренком 
и шипурком

6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 337, 349

Јеси ли ти чуо шта онај каже? 459
Јесу ли ове глинене рваче 35, 36
Јован Христић 17, 74, 775
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Јовањштак 223
Још једно стоно! 7, 34, 37, 38, 43, 45, 275, 1427, 1431
Јутарње пиће с Александром 35, 36, 445, 1429
Јутро на Каленића пијаци 35, 36, 442, 1427, 1429, 1431
Јутро на Међуречју 29, 34, 42, 43, 44, 45, 351
Јутро у Ковиљу 7, 30, 34, 36, 45
Јутро Шпаније 20, 185, 1463
К
Кад излазиш из Београда, дође ти с 
леве стране

7, 34, 37, 38, 43, 45

Кад изнесу на столове 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45
Кад сам се враћо из рата 7, 34, 37, 38, 43, 45
Кад се све угаси 7, 30, 34, 36, 45, 46
Када смо схватили да нема излаза 7, 30, 34, 36, 43, 45, 46
Казао сам ја њима подоста 7, 34, 45
Како да не кажем да је вешт и лукав 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 48
Како који избори, могућност 
избора све мања

998

Како писци пишу 859, 893
Како смо се тако брзо, тако лако 7, 32, 33, 34, 36, 47
Како трајати у уметности 466
Како угасиш, чујеш бубашвабе 7, 34, 45
Калашњиков 1749
Калемегданска јесен 20, 191
Камивалом 218
Кантарџиница 6, 29, 34, 42, 43, 44, 
45, 48, 349
Као војници недељом поподне 21, 204, 216
Као да никад није кусао купус 7, 32, 33, 34, 36, 47
Као из „Књиге постања“ 32, 47
Као на обали Саве код Обреновца 411, 418
Капе 7, 30, 34, 36, 45, 48, 375, 1427, 1431
Капу, да ми је кошава не би одувала 32
Карански рукопис 19, 170, 257
Касно лето 18
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Кванташка пијаца 7, 30, 34, 36, 43, 45, 47, 48, 354, 361,
 363, 445, 1429, 1554

Кермес 251
Кидон у Венецији 205
Кина: читање спаљених књига 894, 895
Киша која се повлачи кроз црне 
костуре скела

179

Киша 102, 178, 224, 233, 1460
Клетва 213
Клетве 1, 23, 37, 38, 43, 45, 47, 237, 1417, 1419,

 1485, 1519, 1554
Клешта и пишкоте 896
Клошарски трактат о хладноћи и 
топлоти

35, 36, 438, 442, 1427, 1429, 1431

Кључеви Светог Влаха 492
Књига Гвоздена завеса Милорада 
Павића

941

Књиге пуне кључева 700
Ко је тај што ме стреља и коље 1, 6, 21, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 48, 199
Ко може својој победи да суди 21, 264
Ко о чему, ови о рибама! 459
Ко ће ко курва 7, 34, 45
Ковач своме чекићу 222
Ковачница на Чаковини 5, 14, 67, 82
Кожа ти је ко ваздух после кише, 
опор

18

Козари с Парнаса 7, 29, 34, 42, 43, 45, 303, 1562
Који је то миленијум напољу 545
Колко си ми ово срачуно? 30? 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 1427, 

1431
Командант 18. армијског корпуса 1, 6, 25, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44,

 45, 265, 1419, 1525
Командантуша 1, 6, 26, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 48, 445, 

1554
Коме звоно звони 486
Кондер 6, 34, 45
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Коњанику 355
Копилуша 1, 6, 26, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 

396, 1419, 1427, 1431, 1798
Корак даље од плавог 916
Коринт 255, 303, 1417
Косовка девојка 42.
Косовски језици 5, 14, 67, 82, 552
Косцима 1, 6, 25, 31, 34, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47,

 48, 452, 1429
Кошава 7, 32, 33, 34, 36, 46, 47, 48, 406, 1429
Крај друма Фоча – Дубровник 254, 1417
Крај колена ми се ковиље 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 344
Крај лампе потопљене у мали вир 18
Краљ који је, у сјајним дворима 29
Краљ, флаша и кентаур (Никола 
Кока Јанковић)

13, 914, 942, 1762

Краљу од своје краљевине већи 21, 264
Кратак опис олује над Београдом 7, 30, 34, 36, 45, 46, 48
Кратак прелудијум 20, 191
Крашка поља 21, 37, 195, 196, 208, 236, 248, 264
Креманско сведочанство 1004
Крила за реп 15, 69, 659
Крилата година 1, 6, 25, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

48, 268, 1419, 1427, 1431, 1476, 1552
Кристифор Колумбо добро зна да 
је та

30, 34, 45

Критика о Момчилу Настасијевићу 637, 967
Кров на Ловћену 15, 68, 69, 596
Кровови и видици на две воде 5, 14, 67, 82
Кровови 15, 68, 69
Кроз пукотину 19
Крст 136
Круг са пауном и гавраном 917, 928
Круна 233
Крунисање бундеве 7, 33, 34, 36, 47
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Крунисање ловца на дивље патке 7, 34, 36, 48
Крушедол 7, 34
Крчаг 224
Крчма на Кондеру 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 445, 1427,

 1431, 1554
Кувам у земљаном лонцу 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45
Куварица Габријела Метсуа 7, 30, 34, 45, 46
Куда иде Србија? 15, 70, 723
Кујна два са један ипо, па шпаиз 7, 34, 45
Кујна и остава 7, 30, 34, 36, 45, 353
Кутак као космос 560
Кућа на Кондеру 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45
Кућа на самцу 7, 33, 34, 36, 48, 1427, 1431
Кућа у зими 7, 32, 33, 34, 36, 46
Куће у Сирогојну 15, 68, 69
Л
Лабуд у ноћи 638
Лав у мишоловци 15, 68, 69, 607
Лагања и надлагивања 860, 872
Лада спаситељица 232
Лађо с које се види Јерусалим 1, 6, 27, 34, 42, 43, 45, 48
Лаже и паралаже 17, 74, 757, 1406
Лази Костићу у часу кад га спазих у 
небу изнад манастира Крушедола

1, 7, 34, 37, 38, 43, 45, 258, 269, 271, 285,
 358, 415, 1419

Лако ли је лудом запевати! 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 48
Лалићево филозофско путовање у 
Холандију

12, 793

Ланац и карика 17
Лањски снег 7, 32, 33, 34, 36, 47, 48
Легенда у очима обичних људи 794
Леда 1, 6, 27, 34, 42, 43, 44, 45, 46
Лењинов маузолеј и гроб на обали 
Дона

929

Лепо осећа како јој брадато дрво 7, 34, 45
Лет Србије 42
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Летње јутро са чашом и тањиром 7, 33, 34, 36, 48, 445
Летње поподне код Обреновца 355
Лето 1967 218
Лето 18, 22, 48, 124, 137, 157
Лика 1, 27, 314
Лирски јунаци Јована Дучића или 
пут у ништавило

12, 71, 660

Лирски кругови Момчила 
Настасијевића

4, 12, 66, 70

Лирски песник и искушења сатире 861
Лиснато сунце на петељци фитиља 183
Лобања 196
Ловац на дивље патке 33
Логораш или Грађанин Калеа 13, 918
Лонац на Јокиној ћуприји 1, 6, 27, 34, 42, 43, 44, 45
Лонац, кашика и кључ 17, 74, 752
Луди и мрачни ветрови 17, 74, 756
Луција рече шта си се смрачио 
насмеј се

1, 7, 43, 45, 48, 1427, 1431

Љ
Љубишина писма 683
Љубомир Симовић 956
Људи од сто петљи 1748
Љуска од јајета као Нојев ковчег 15, 70, 711
Љуска од јајета 7, 15, 30, 34, 36, 45, 48, 1427, 1431, 1547,

 1741
М
Мавро Ветрановић 489
Мајка јаје, усред ратног стања 30, 34, 45
Мајстор 1, 38, 49
Мале државе 1, 6, 19, 22, 34, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 48,

 158, 445, 1417, 1433, 1450, 1467, 1554
Мали отачник за путнике 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 48
Мали отачник 398
Мапе поезије 19
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Мапе 159, 160
Мапе путујућег позоришта 
Шопаловић

1007

Марко Челебоновић 748
Маске 7, 30, 34, 36, 45, 48, 375, 1427, 1431
Машина за блокирање Србије 5, 14, 585
Машина за месо 29, 42, 43, 44, 45, 1551
Међу боговима и варварима (12, 71,) 684
Међу ученицима светога Луке 7, 34, 45
Међудневничко сунце 270
Међуречје 29, 34 (у напомени бр. 9), 44, 45
Мењачи новца 1, 7, 27, 34, 45
Мере и тегови 1, 27, 34 (у напомени бр. 12), 45, 300
Место смрти 22, 37
Мећава, ћебе, новчић 36, 1429
Микена 7, 34, 45, 47, 48, 255, 305, 1417, 1427, 

1431, 1500
Милићу од Мачве, ујесен 1985. 
године, када је осликавао 
вождовачку цркву

1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 407

Миловање, али предострожно 7, 34, 38, 43, 45
Минимум као максимум 15, 70, 702
Мир гробова и срушених градова 15, 70, 726
Мирис ружа и заборава 561
Митска слика над Дунавом 32, 33, 34, 46, 47, 391, 402
Мића Поповић и Јагош Марковић 17, 74, 822
Мишљах да ће нам сићи из облака 32
Мишоловка 35, 36, 48, 437, 441, 445, 1427, 1429, 

1431
Мишу 1, 6, 25, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

 48, 267, 445, 1427, 1429, 1431, 1529, 1531,
 1554

Младен Србиновић 943, 1757
Младом богу путнику 1, 27
Много је жаба у реду пред 
поткивачницом

1005
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Много лоше сањам пред премијеру 1006
Може ли се спасити свет 863
Мој брат говори голубовима 18, 100, 138
Мој однос према Русији 459
Молимо се да прогледамо 639
Молитва за буђење из ружног сна 7, 34, 36
Молитва за црне гласнике 1, 27, 41, 42
Молитва из потопа 7, 30, 34, 36, 45, 46, 48, 378, 1427, 1429,

 1431
Молитва кнеза Лазара над 
косовском трпезом

6, 31, 34 (из Боја на Косову), 41, 42, 43,
 45, 48, 53

Молитва мајке луталице светом 
Стевану Ветровитом

1, 23, 40, 43, 45, 242

Молитва на двору 23, 242
Молитва светом Нестору, који је 
убио алу, а из ње постали мишеви, 
гуштери, змије и друга гамад

1, 6, 23, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 48,
 242, 286, 338, 1419, 1429, 1469, 1489, 

1552, 1559, 1836
Молитва у мраку 45
Молитва 6, 19, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 47, 161, 349,

 445, 1432, 1554, 1562
Молитвом сам се обратио шарану 7, 30, 34, 36, 45, 46
Монт Еверест 449
Моравска гробља 139
Моравски гробови 162
Море пред Солинама 193, 196, 208
Море 20, 173, 186
Мравињак 7, 30, 34, 36, 45
Мрак на прагу 7, 32, 33, 34, 36, 46, 47, 48
Мрак 1, 27, 34 (: из Хасанагинице), 38, 40, 42,

 43, 45, 46, 47, 222, 445, 1438, 1554
Мратиндан 29
Мрежа за рибе мале и велике 15, 68, 69
Мркла јесен 1, 6, 26, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47,

 48, 1427, 1431, 1475, 1488, 1798
Мртва природа са празним тањи
ром: по двадесетом певању Одисеје

32, 33, 34, 47, 408, 409
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Мртва природа са трешњама и 
сиром Луиса Мелендеса

7, 30, 34, 45, 373, 380

Мртва природа са шараном 7, 33, 34, 36, 48, 412, 416, 1427, 1431
Мртве ли земље! 6, 34, 43, 45, 46
Муве и цвеће 1, 6, 34, 37, 38, 43, 45, 48, 260, 1419
Муж покрај Саве пере фолксваген 7, 34, 45
Мука са променама 15, 68, 69, 608
Муња осица 30, 45, 353, 1554
Муње се претварају у пужеве а 
пужеви у ракове

17

Мутној и крвавој 7, 33, 34, 36, 48
Н
На бетону 1, 6, 25, 34, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48
На заједничкој слами 1, 6, 25, 34, 37, 38, 43, 44, 45, 445, 1554
На Златару 20, 192, 261
На змију се устремих, и на змијско 
клупко

240

На једном примерку „Горског 
вијенца“ године 1982. записано

49

На крају сваке битке увек је више 
победника него што је у њој било 
бораца

17, 83

На крају 105
На обали Студенице 1, 6, 27, 34, 42, 43, 45, 46, 48
На праговима и у тремовима Свете 
горе

45

На путу за НакшиРустам 7, 34, 43, 45, 48, 305
На Савиним ливадама 1, 6, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47
На светоилињској пијаци 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 47, 48, 300
На свим ти путевима 1, 23, 37, 38, 43, 45, 47, 1417, 1419
На сечоречком гробљу 1, 6, 23, 34, 38, 41, 43, 45, 47, 242, 244, 

245, 359
На столу хлеб и вино 6, 34, 42, 43, 45, 47, 398, 1749
На тридесетосмогодишњицу битке 
између партизана и четника на 
Јеловој гори месеца септембра 
године 1944. 

1, 6, 26, 31, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 
47, 48, 1429, 1475



Библиографија радова академика Љубомира Симовића                  | 285

На ужичкој железничкој станици 
пред одлазак транспорта у 
заробљенички логор у Померанији

25

Најавили су да се са обале Дунава 459
Најбоље године нашег живота 815
Најбољи лек је истина 839
Најлепше песме Љубомира 
Симовића

47

Намерниче, путујући по киши 
према брдима

21

Написано на двема улазницама 
за изложбу скулптура Матије 
Вуковића

7, 34 (… у Музеју савремене 
уметности у Београду), 45

Напиши 7, 30, 34, 36, 43, 45, 46, 361, 363
Напуштање Србије 267
Напуштање Ужица 29, 349
Нарицања за кнезом Лазарем 42
Народ најстарији 458
Нарциси 20, 187
Нас је наша лоше научена историја 
заробила и блокирала

900

Наследнику чамаца и алата 
Андрије и Симона Петра, рибара 
галилејских

7, 32, 33, 34, 36, 48, 383

Натпис на уласку у моју земуницу 233
Нацрт о Косовском боју 572
Наш Титаник би бродолом доживео 
и у акваријуму

984

Наша влада маше репићем 985
Наша једина домовина 5, 14, 67, 82, 553, 609
Наше данашње војводе не пуне, као 
Хајдук Вељко, талирима топове, 
него џепове

661

Наше десетице имају више нула 43
Не дајте им да доврше посао 662
Не питај ме од чега је мање 6, 29, 34, 43, 44, 45, 47
Не пристајем на апсурд 703
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Не сагорети у привременим 
победама

573

Небеска земља 1, 6, 22, 34, 37, 38, 45, 262
Небески знаци изнад Београда 1, 6, 34, 37, 38, 43, 45, 46, 48, 251, 254, 

263, 1417, 1427
Небески кључеви 1, 6, 21, 34, 37, 38, 43, 45
Невесте сунца и месеца 816
Невољна времена стигоше одасвуда 216
Негбина 6, 48
Недеља 366
Незаменљива улога Позорја 546
Незнање и неспособност 798
Нејасне вести 6, 29, 34, 44, 45
Нека ти на трбух врућа вода цури 216
Неолитски ловац је племенитији од 
нас

930

Нецвијеће 35, 36, 426, 1427, 1429, 1431
Ни бркови попа 32
Ни будућности за живе, ни мира за 
мртве

944

Ни једна власт не слуша народ 759
Ни лифтови, ни тролејбуси, ни 
„нове тенденције“

969

Ни на божје, ни на сиротињске! 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46
Ни отићи, ни остати 15, 68, 69, 586
Ни с војником, ни с трговцем! 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 48
Никад није тамо где јеси 7, 34, 45
Никако да дође 6. октобар 17, 74, 761
Нико 32
Никоме не верујем да те нема 93
Нисам ја био Мијатове среће! 30, 34, 45, 48
Нисам сигуран, али мислим 
Стојадин

7, 34, 45

Ничија земља или Реализам 
апсурда

17, 74, 931

Нова српска писменица 306
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Новембар 86
Нови галоп на пужевима 15, 70, 84 (у напомени 28), 694, 696, 

698, 702, 706708, 711, 714, 717720, 
722724, 726, 731, 732, 737, 739, 743, 

745
Ново учење у мраку 30, 45
Ноктурно 194
Ноћ песме 19, 170
Ноћ се наоблачила 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46
Ноћ у Неготину 15, 69, 663
Нулта песма 7, 30, 34, 36, 43, 45, 46, 360, 361, 363, 

445, 452, 1554
Нулти језик 7, 32, 33, 34, 36, 401, 402, 408, 409
Нушићева сумњива лица 12, 71, 664, 1405
Њ
Његош 214
О
О балади Смрт војводе Пријезде 4, 12, 71, 554
О вранама и бајкама 665
О давним временима 704
О духовима дрвећа 15, 68, 69, 355
О ексерима, о песничким алатима, 
о катарзи, а успут и о шминкању 
аждаја

15, 69

О једној грани српског симболизма 4, 12, 71, 540
О јурњави у различитим правцима, 
која нас води у судар

15, 68, 69, 598

О њено име свето слово 18
О песницама и вилицама 15, 68, 69, 619
О пешацима и краљевима 17, 74, 866
О пирговима хиландарским 705
О подизању странопријемнице у 
Хиландару

7, 29, 34, 42, 43 ,45, 384, 398

О поезији Миодрага Павловића [и 
Поново о поезији…]

4, 12, 66, 71, 509, 556, 1401

О реалистичким песмама Војислава 
Илића

4, 12, 66, 71, 563



288 |                                 Светлана СимоновићМандић

О свему сам говорио као песник 919
О српској поезији данас 555, 867
О стварању и мењању топонима 5, 14, 67, 82, 587
О трагедијама Лазе Костића 957, 1410
О ужичким микротопонимима, о 
претварању Житне пијаце у Трг 
партизана, и о проблему садржаја 
градског средишта

17, 74, 800, 801

О, боже, да устанем из крваве глине 21, 216
Оаза 101
Обала Дунава код Винче 35, 36, 442, 447, 451, 1427, 1429, 1431
Обала Мелите 206, 208
Обећана земља 17, 74, 765
Обилићева порука о Србији 42
Објава вина 23
Објекат осликан са свих страна 971
Облак изнад Крушедола 34
Облак над врховима брда и планина 270
Облак 1, 27, 41, 42, 43, 45
Облаци изнад приградске пијаце 7, 33, 34, 36, 48, 423, 1427, 1431
Облачно јесење вече са чудовиштем 7, 33, 34, 36, 48, 445, 1427, 1430, 1431
Овај народ спава 17, 74, 868, 875
Овде гладних нема само пет 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 47, 48
Овде се данима не чује ништа сем 
ветра

182

Ово ти је кућни? 7, 34, 45
Овчар кнежевима 23, 222, 1417, 1456
Овчар Тадија 232
Овчар у Арголиди 7, 29, 34, 42, 43, 45, 48
Оглас са штампарском грешком 458
Огњени дан 1, 6, 23, 34, 37, 38, 43, 45, 239, 242, 1417,

 1419, 1454, 1455, 1502, 1503
Од ове хладне воде шири се језа 29
Од пословица преља и шваља 1, 7, 27, 34, 41, 42, 43, 45, 47
Од пустињака и просјака 1, 27
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Од свитаца и воћа лепотице 
ослепела

19

Од Сневника до дневника Гуске у 
магли

85, 970

Одабрани наводи о песништву Лазе 
Костића

945

Одавде се, погледај, види Небојша 
кула! 

459

Одбрана Београда с повременим 
падањем у епски десетерац

30, 45, 47

Одведем га на пољопривредно 
добро

7, 32, 33, 34, 36, 47

Одговор Лазе Костића на питање 
Ђуре Јакшића

15, 78

Одговор на здравицу 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 47
Одговор Неготинцима 666
Одговор о мајци 5, 14, 67, 82
Одговорност и традиција 481
Одисеј пред Киркиним свињцем 7, 29, 34, 42, 43, 45, 48, 303, 1427, 1431
Одисеј 18
Одисеј на обали Схерије 303
Одлазак Растка Немањића на Свету 
гору

1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 329, 385

Одлазак у Бранковину 620
Одлазак у слику 629
Однећу те на борову висораван 
купаћемо се

18

Оживели Бројгел 686
Озбиљни Енглези, са лицем у 
каљузи

1, 6, 21, 34, 38, 45, 47, 48

Око које види јабуку коју гледа 
(Марко Челебоновић)

13, 73, 747

Околишта 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 1427, 1431
Окружен унутрашњим светом 
(Миленко Шербан)

13, 73

Октобар 218
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Окупација Ужица 1, 6, 25, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
 (74), 445, 1419, 1427, 1431, 1552, 1554

Окупирани Београд 15, 68, 69, 599
Окупирани после победе 17, 74, 768
Олуја над Београдом 35, 36, 1427, 1429, 1431
Олуја 25, 195, 208
Он да зна шта мисли маса? 7, 34, 37, 38, 43, 45
Он је умро још четрес девете! 7, 34, 37, 45
Он нам с магарца тврди да је он 32
Онај који нема ништа 7, 30, 34, 36, 45, 47, 48, 1431
Онострано у риби, шипурку и јајету 15, 70, 694
Опет војевање 1, 37, 38, 45
Опет војна 1, 6, 23, 34, 37, 38, 45, 47, 53, 243
Опет се у cвoje кујне и ковачнице 29
Опет то

801
Опет то, али друкчије или 
Данојлићеве тачке отпора

12, 71

Опис Србије 42
Опклада о подизању града 42
Оптужба ловца на жарптице 
против песника Шарла Бодлера

33, 434

Оптужба 267
Општинска кланица 7, 30, 34, 36, 45, 48, 374, 375
Оригинали 869
Освестио се 7, 34, 37, 38, 43, 45
Ослобођење и буђење 1, 6, 25, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 48, 45,

 46, 48, 452, 1429, 1477, 1526
Ослобођење среза рачанског или 
Песма о седлу са дванаест бакарних 
алки

6, 30, 34, 45, 48, 386

Ослобођење Ужица 1, 6, 25, 34, 38, (74)
Осмех 207
Оснивачу Београда 7, 30, 34, 45, 46, 48, 1427, 1431
Основе рачуна 7, 30, 34, 36, 45, 46, 48
Оставка шесторице 15, 68, 69

17, 74 (о ужичким микротопонимима),
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Острво 208
Оташевић у Кући легата 986
Отворена врата 94
Отворисмо сва врата патријарху 7, 30, 34, 36, 45, 47, 48
Отворите капије, уђите у Београд 7, 30, 34, 36, 45, 47, 48, 1427, 1431
Откривење Јованово, глава осма 233
Ох не би ли ме река однела слапом 
преко стене

18

П
Па кажи ми боже господине 21
Па као неки пожар, неки метеж! 7, 34
Па као с истока на запад 43, 45
Па сам ногавицу сквасио у каналу 7, 34, 45
Па та студенткиња, слушај 7, 34, 43, 45
Павле Зорић (19342005) 17, 74, 841
Пада киша на добоше 19
Пазарни дан у Ужицу 1, 6, 25, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 267
Пакао видех иза мрачне шуме 1, 6, 21, 34, 38, 43, 45, 47, 48
Палавестрине књижевне теме 17, 74, 692, 790
Палеж 1, 38, 41, 301, 315, 1419
Памет и писменост 920
Памети нам треба 729
Памтивек 84
Панонска песма (по Милошу 
Црњанском)

18

Папилотне. Испод кревета ципеле 7, 34, 43, 45
Пахомије 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 445, 1554
Певање о крунама 23, 244
Певање о чудотворцу 1, 23, 37, 38, 240, 1417, 1419, 1458
Педесетшесте 7, 34, 45
Пејзажи са кланицама и планинама 
и са мрвама хлеба на крају

30, 45, 375

Пером и мастилом 41, 79, 82, 397, 427
Персеполис 7, 34, 43, 45, 48, 303
Песма Аскера о божјој милости 42
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Песма вечите пловидбе 95
Песма војника из Новог брда 445
Песма војника из Поморавља и 
Подриња

445

Песма косовских бораца 3, 42, 61
Песма неретљанских гусара 140
Песма о великој кући и породици 
(из Чуда у Шаргану)

34, 42, 43, 45, 46, 63

Песма о дрвеном мачу 42
Песма о командантима 1, 6, 26, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

 1419, 1427, 1429, 1431, 1475
Песма о мишјим рупама 42
Песма о ношењу одсечене главе Ду
шана Радовића Кондора кроз села и 
преко планина западне Србије

1, 6, 26, 31, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
 47, 48, 1419, 1427, 1431, 1475

Песма о позоришној завеси 42
Песма о шиваћим иглама 1, 6, 26, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 1492
Песма са маском. Запис о Бориславу 
Радовићу

17, 83

Песма са прага 376
Песма самих 102
Песма 19, 163, 188, 215, 302
Песме из Грчке и Персије 303
Песме са путовања 195
Песме тамнице 22
Песме ујесен 196
Песме Филипа Вишњића 4, 12, 66, 71, 533
Песме, драме, огледи, живот мој 749
Песник горке српске истине 842
Песник и „други“ 12, 901
Песник матерње мелодије 1008
Песник међу боговима и варварима 12, 71, (684)
Песник на раскрсници 513
Песник није песник зато што не 
може да буде краљ

15, 70, 707

Песник никад није сам 667
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Песник слуша све језике 17, 74, 751
Песников пут 504
Песниково читање слика 870
Песници и црни коњаници 642
Песничка судбина Душана 
Васиљева

4, 12, 66, 70

Песничке и друге истине 5, 14, 588
Пети октобар 17, 84
Петролејка 355
Петропавловска тврђава 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 48, 398
Печате скамењени 1, 43, 45
Пешчаник без песка 17, 898, 904, 907
Пиво пред кафаном Доњи град 7, 33, 34, 36
Пијани монолог рањеног трубадура 
оружарки која га је прихватила

142

Пиљарица ми изручи, у слапу 7, 30, 34, 36, 45, 47, 48, 1431
Писати живу поезију 750
Писати песме 209
Писмо Владимиру Станковићу, 
уреднику часописа Школски час

5, 14, 67, 82, 574

Писмо глумцима о мостовима 15, 70, 731
Писмо Тихомиру Петковићу, 
председнику Општине Ужице

903

Питалица глумцу 42, 43
Питалица из пепела 29, 349
Питалица међу кавезима 7, 32, 33, 34, 36, 47, 48, 393, 402, 445
Питалица о зељу 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 349
Питалица о језику 307
Питалица о кључевима 29, 445, 1554
Питалица о празнику 1, 6, 27, 34, 42, 43, 45, 398
Питалица под храстовима 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 47, 48, 300
Питалица пред Мртвом природом 
са трешњама и сиром Луиса Мелен
деса, сликаном за краљевску збирку 
у палати Аранхуес

7, 30, 34, 45, 46

Питалица у зимској зори 44, 45
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Питалице поводом доношења и при
мене новог закона о универзитету

15, 70, 706

Питалице пред сликама Младена 
Србиновића

1, 7, 34, 38, 43, 45, 290

Питалице у мраку 3, 42, 43, 1554
Питалице 6, 23, 34, 38, 41, 43, 45, 47, 48, 53, 222, 

445, 450, 1417, 1419, 1459, 1554
Питам се колико бисте кукали због 
200

6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 1427,
 1431

Питање за милион 458
Питање коња 355
Питање није „ко је“ него „шта је 
алтернатива“

15, 70, 732

Питање пред морем траве у Асини 7, 29, 34, 42, 43, 45, 48, 1559
Пиће с ловцем 35, 36, 444, 1427, 1429, 1431
Пиће с полицајцем 35, 36, 444, 1427, 1429, 1431
Пиће са шанкерицом 35, 36, 443, 444, 1429
Пишем не очекујући ни од кога 
ништа

534

Пишем ти из рата 183
Пишући о славном деспоту Стефану 7, 30, 34, 36, 45, 47, 48, 1427, 1431
Плаветнило под трепавицом од 
гаврановог пера

19

Плаво црвеног 72, 1429
Плаво црвеног 35, 36, 432, 433
Планета Дунав 35, 36, 1427, 1429, 1431, 1840
Планина данима не излази из магле 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46
Победа ће с нама полетети у пад 21, 38, 216
Победа ће, с нама 1, 6, 34, 43, 45, 47, 48
Побеђивати треба и сутра 733
Повратак: Вулкан Траиловић 999
Повратак заборављене историје 15, 68, 69, 589, 669, 905
Повратак завичају 18, 119
Повратак из лова 35, 36, 1429
Повратак ратника 224
Повратак Светом Сави 15, 68, 69, 330, 1514
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Повратак у Београд: црвено и зелено 35, 36, 1429
Повратак у Бранковину 818, 1409
Повртњак Светог Саве 316
Погибија капетана Шуљагића 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 349
Поглед кроз три прозора 47
Поглед на Дунав у време високог 
водостаја

7, 32, 33, 34, 36, 431

Поглед на свет 1, 6, 23, 34, 37, 38, 43, 45, 46, 239, 242, 
339, 445, 452, 1417, 1419, 1504, 1554

Поглед на свет се не формира 
само на основу једне идеје, једног 
искуства, једног сазнања

1009

Поглед по кујни, поглед кроз 
прозор и поглед у будућност

32, 33, 34, 391, 402, 417

Поглед према Београду са десне 
обале Дунава

7, 32, 33, 34, 36, 48, 388, 393, 402, 418

Поглед са београдске тврђаве према 
северу

7, 30, 34, 36, 45

Поглед са Кобиље главе према 
Јавору, Мучњу и Голији

29, 42, 43, 44, 45

Поглед са Тометиног поља према 
ваљевским планинама

1, 6, 26, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
 1419, 1429, 1475, 1488, 1495

Погледај како је снажан овај бедем! 30, 45, 47
Погребна лађа 218
Погрешан мегдан, c погрешним 
човеком

687

Погурен идем уз брзаке ватре 240
Под Биоковом 35
Под кишом пламена и леда 391
Под листом цера 21
Под Чиготом 1, 6, 25, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 267,

 1528
Подела хлеба 1, 6, 25, 34, 38, 43, 44, 45
Подземна 293
Подигавши 32
Подигните поклопац, слепци, и 
погледајте

7, 30, 34, 36, 45, 46, 1431
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Подизање вешала на злакушкој 
рампи, на прузи ПожегаУжице

1, 6, 25, 34, 37, 38, 44, 45, 267

Подизање СанктПетербурга 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 48
Поезија Бранислава Петровића 819
Поезија Ђуре Јакшића 491, 528
Поезија отпора 644
Поезија сања језик као биће 610
Поезија се брани сама 590
Поетика епитафа 19, 170, 257
Поетичности 19
Пожар заборавља шибицу која га је 
упалила

5, 14, 67

Позив на суд? У канал 7, 34, 37, 38, 43, 45
Познавање тајне 934
Позориште у биоскопу  1010
Позориште у рату 15, 68, 69, 611
Покушај Благовести 7, 32, 33, 34, 36, 47, 48
Полазне тачке 5, 14, 67
Политика се за културу интересује 
онолико колико политичке користи 
може од ње да очекује

871, 1560

Попевка 1, 6, 19, 22, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 143
Поплава 1, 6, 23, 34, 37, 38, 43,45, 46, 242, 452,

 1417, 1419, 1457, 1491
Породични језик 612
Порука из далека17, 74, 820
Порука учесницима студентског 
протеста `96

670

Порука 225
Посвета на једном примерку 
Живота и прикљученија Доситеја 
Обрадовића

7, 33, 34, 36, 48, 1427, 1431

Посвета праху оца Србије 1, 38, 41, 445, 1554
Посетиоцу изложбе слика и 
скулптура ликовних уметника 
чланова САНУ

959
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После битке на Трешњици 22
После војевања 23
После педесет година 1, 6, 34, 38, 43, 45, 46, 48, 1798
После смрти 96
После ужаса 1, 6, 25, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47
После чуда 1, 37, 38
Последња земља 20, 45, 191
Последњи војниче у столетној киши 21, 264
Последњи дани лета 210
Последњи лист 6, 7, 34, 36, 45, 48, 1429
Последњи суд 7, 30, 34, 36, 45, 48, 375
Послепоноћница 23, 37, 45, 249
Послепоноћнице 23, 253
Посматрачи Мртве природе са 
калајном посудом Питера Класа у 
Старој пинакотеци у Минхену

7, 30, 34, 45, 399, 435

Потомци светога Саве 1, 6, 27, 34, 41, 42, 43, 45, 47, 356, 445, 
1554

Потоп без Ноја 15, 70, 698
Потоп у капима 5, 14, 67, 82
Потпис испод скулптуре Орфеј 
Милана Верговића

18

Похвала занату: над песмом Зидање 
Манасије 

4, 12, 71, 557, 562

Похвална слова 15, 68, 69
Почетак дуге зиме 1, 6, 25, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

 48
Праг Београда 7, 30, 34, 36, 45, 47, 48, 377, 1427, 1431
Празник винограда 245
Празник у Доњем граду 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 349, 398
Праскозорје на Јеловој гори 1, 6, 25, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48,

 1419
Прах и пепео 1, 6, 27, 34, 42, 43, 45, 46, 48, 300, 398,

 445, 1554
Прва књига Мојсијева, глава трећа 224, 1444
Први утисци најдуже трају… 537
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Преверици 1, 38, 41, 49, 278, 317, 445, 1554
Пред ветром шума земљом полегла 193
Пред винским и ракијским 
подрумом Браће Тодоровић

7, 30, 34, 36, 45, 353, 1431

Пред грчком флотом краљ Пријам 
је своју

30, 34, 45

Пред зградом Окружног суда 1, 7, 27, 34, 43, 45, 300
Пред зору Београдом 233
Пред рајским вратима 35, 36, 48, 438, 443, 445, 448, 1427, 1429,

 1431
Пред рат 15, 68, 69
Пред сликама Страшнога суда у 
манастиру (Високи) Дечани

1, 6, 34, 38, 49, 318, 1419

Пред сликом Брод лудака 
Хијеронимуса Боша

35, 36, 1427, 1429, 1431

Пред сликом Председништво гилде 
трговаца вином у Амстердаму 
Фердинанда Бола

7, 30, 34, 45

Пред спуштеном завесом 630
Пред суђење 23, 242
Предсказање 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 340, 349, 445,

 1554, 1562
Преиспитујем све што сам написао 921
Преко оних бескрајних 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45
Преко Повлена 265
Преко Сињајевине, Бјеласице и 
Комова

6, 30, 34, 45, 47, 48, 1427, 1431

Прелазак преко Дунава 1, 23, 37, 38, 219, 220, 228, 243, 1419, 
1466

Преливање гробова 1, 6, 23, 34, 38, 43, 45, 244, 331, 341,
 445, 1419, 1554

Преношење моштију кнеза Лазара с 
Косова

42

Преображење 1, 6, 26, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 
1419, 1427, 1429, 1431, 1475

Преписано са камена наваљеног на 
гроб Радована Трнавца

165
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Преписано са преслице Спасеније 
Рогић из Карана

19, 22, 166, 174

Пресекавши Месец подигао се клас 22, 37, 113
Прете ми да ће ме шчепати репати 459
Прибелешка после једне представе 5, 14, 67, 82
Прибелешке на маргинама 
идеолошке поезије

5, 14, 67, 82, 575, 960

Приближавајући се високим 
планинама

7, 33, 34, 36, 1559

Пријатељима који напуштају 
Београд и насељавају се у селу на 
обали Дунава

7, 33, 34, 36, 48, 1427, 1431

Пријатељу Милошу Марковићу, ТВ 
репортеру ухапшеном 3. јуна 1982. у 
селу Гојбуља

1, 38, 49, 277

Приступ Оташевићу 13
Приступна беседа академика 
Љубомира Симовића

987

Причање у три смене 17, 74, 769
Пробудим се – у јајету 7, 34, 37, 38, 43, 45, 1427, 1431, 1554
Пробудићу те јатима чавки на песку 179
Пробудићу те 180
Програм у једној тачци 15, 68, 69
Продавац купуса 48, 438
Прозор у светој земљи 7, 34, 45 
Прозор 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 445, 1554
Прозор у истинито и непознато 1000
Прозори 32
Проклетије 1, 27, 45
Пролог 120
Прометеј у луци Шипанској 211
Прометеј 18
Проностик 208
Пророк Јона у рибљем ресторану 7, 32, 33, 34, 36, 48
Пророци на Косову пољу 1, 6, 26, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 

319, 424, 445, 1427, 1429, 1431, 1474, 
1475, 1510, 1513, 1554
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Просветљење 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45
Против буба у глави 30, 45, 353, 1554
Прошли сви летњи свеци 7, 34, 37, 38, 43, 45
Прошлост није ни мртва, ни 
непроменљива

5, 14, 67, 82, 576

Птица 106
Пуна капа патриотизма 947
Пуста земља 15, 69, 631
Пут до зрелости није један 514
Пут до Лазе Костића 602
Пут до Планете Дунав 85, 932
Пут за Крушедол 45
Пут ме води кроз зимске планине 1, 6, 27, 34, 42, 43, 45, 46, 48
Пут у Негбину 29
Пут у рај 458
Пут у странпутицу, или: Ни црно 
ни бело, ни јесте ни није

15, 68, 69, 603

Путеви до слика 873, 972
Путеви 87
Путовање поноћним возом од 
Чачка до Ужица и кратак боравак у 
Ужицу

197

Путовање са крстовима или 
Раскршће са липом и орахом 
(Небојша Митрић)

13, 73, 604

Путовање у Грчку (1974) 7, 29, 34 (и напомена бр. 11), 42, 43, 
45, 255

Путовање у Персију (1976) 7, 34 (и напомена бр. 11), 43, 45
Путујуће позориште Шопаловић 2, 9, 42, 59, 60, 64, 85, 430, 541, 563, 

764, 884, 890, 1418, 1420, 1421, 1423, 
1424, 1426, 1428, 1482, 1483, 1493, 
1507, 1516, 1550, 1553, 1557, 1558, 
1563, 1565, 1567, 15921607, 1613, 
1615, 1617, 1621, 1625, 16281630, 
1633, 16361662, 16641673, 1675
1689, 16921695, 16981704, 1706
1713, 17171735, 1765, 1767, 1768, 
1790, 1793, 1796, 1799, 1814, 1820,

 1822, 1840, 1845, 1917
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Пуцањ у петом чину 767
Пуцати или разговарати 15, 69
Пуче кичма змији коју ми је брат 1, 6, 21, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 48, 236, 

248, 389
Пушачи без шибица 15, 69
Пушку о клин, а качамак у чанак! 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 48, 1427, 1431
Пчела Светозара Самуровића 1, 7, 34, 38, 43, 45, 291, 352
Р
Радимља 20, 1417
Рађање топономастике 458
Разарање тачке 32, 409
Разговор крај три прозора 59, 418
Разговор на Нишави 5, 14, 67, 82, 591, 1794
Разлика између пчеле која зуји 
поред потока и пчеле која зуји у 
чаши

936

Разноси ветар стогове сена, она сад 
спава

6, 19, 22, 34, 45, 47

Распеће 23, 37, 244, 1518
Расподела у мраку 1, 6, 27, 34, 43, 45, 46, 445, 1554
Расправа о позоришту 1, 27, 43, 45
Расправа пред кафаном „Банија“ 
после фајронта`

445

Расправа пред сликом 32, 33, 34, 408, 409
Расправа у глади и зими 1, 6, 27, 34, 42, 43, 45, 48, 445, 1554
Расправа у кафани „Ариље“, која 
се, после бурне вечере, завршава 
морем крви

35, 36, 428

Расправа у којој се поставља 
питање на које сваки прозор даје 
другачији одговор

7, 33, 34, 36, 48, 1427, 1431

Распутница 1, 6, 22, 34, 37, 38, 45, 48, 1419
Расте ли још у рају оно дрво? 35, 36, 48, 438, 443, 448, 1427, 1431
Рат на земљи, куле у ваздуху 15, 70, 737
Рат 15
Ратни дневник у коме се размишља 
о производњи сирева

17, 74, 874
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Ратни другови Станислава 
Винавера

4, 12, 71, 592

Ратовање на реч, или: Генералима 
ордење, војницима протезе

15, 68, 69, 613

Рекли засветлеће 7, 34, 37, 38, 43, 45
Рембо 144
Реноар 145
Репатица 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 48, 300
Рецитатив 167
Реч лета 126
Реч на уручењу награда учесницима 
литерарног конкурса Идућ' учи, у 
векове гледа

922

Реч приликом примања Змајеве 
награде

515

Решење за све – репресија 621
Риба која се хвата на истог црва 753
Риба са два репа 459
Рибарница 7, 30, 34, 36, 45, 47, 1429
Риболов 269
Рисим 19
Роба је све гора и све скупља 7, 30, 34, 36, 43, 45, 46, 361, 363
Родољубива песма 6, 19, 22, 34, 43, 45, 146, 287
Розбратна 1, 34, 38, 49, 278, 320
Ругалица о вину 1, 6, 23, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 48, 244,

 245, 342, 1749
Руке Богородице вождовачке 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 300, 398
Рукопис времена 83, 427, 846
Руска зима 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45
Руска питалица 1, 27, 1554
Руске вечере 1, 7, 27, 34, 45
Ручак у Арахови 7, 29, 34, 42, 43, 45, 48, 305
Ручак у кујни за сезонске раднике на 
пољопривредном добру у Турици

1, 6, 25, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 1419

Рушење Андрићевог споменика у 
Вишеграду

15, 68, 69
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С
С каменом о врату 17, 74, 765
С Кондера се виде сви светови! 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45
С прага видим оба Београда 7, 30, 34, 36, 45, 47, 48, 1427, 1431
Са згаришта 1, 6, 25, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45
Са општинским касапином 30, 45
Сабориште 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 343
Сава код Београда 29, 349, 1554
Савети за зиму 1, 27, 270, 272
Сад кад је треба дочекати 216
Сад нова сила сија, али не спасава 46
Сад овде у горким брдима 1, 21, 37, 38, 216, 1419
Сада све могу из почетка 923
Сада то лице без патњи и бора 21
Сала пуна к(а)о туљак 7, 34, 37, 45
Сам са мишевима 367, 409
Сам, пред својим папиром 803
Сами смо криви за своју судбину 780
Сами 195
Само тај једини сусед седи, ћути и 
пије

20, 191

Самоћа 20, 107, 191, 1429
Сан у кишно пролеће 97
Свадба у Негбини 29, 42, 43, 44, 45
Свадба 355
Свадбе са вилама 1, 27, 43, 44, 45
Свака истина има своје време 517
Сватови 23, 226, 240
Сведок 1, 6, 34, 38, 49, 53, 270, 1419
Сведочење о јабуци 6, 29, 34, 42, 43, 
44, 45, 48, 349
Сведочење о Немцима 6, 29, 34, 44, 45, 349
Сведочење о ужичком затвору 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 349, 445,

 1554
Сведочење са Борове главе 6, 29, 34, 44, 45, 48, 349
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Сведочење са Краљеве воде 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 48, 349
Свеска која путује 478, 479
Свет као полазна тачка 13, 925
Свет под поклопцем 15, 68, 69, 614
Света земља 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 48, 344
Света јесен 6, 30, 34, 45, 47, 1427, 1431
Свете травчице Милована 
Данојлића

4, 12, 71, 577, 1402

Свети Сава на Атосу 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 47, 48, 321, 398,
 1430

Свети Симеон 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 47, 48, 322, 398
Свето дрво 224
Светови 245
Светозар Самуровић 1763
Светоилињска 1, 27, 43
Светом Јелисеју чији је дан заветан 
болесницима од очију

23, 37, 242, 1417

Светом Јоаникију Девичком 
(Св. Јовану Девичком*)

1, 6, 34, 38, 42*, 43*, 45, 47, 48, 53, 79, 
82, 294, 323, 332, 397, 398, 427, 453, 1419,

 1511, 1512, 1546, 1566
Светост профаног 13, 73, 781, 849, 1556
Сева горе према Субјелу 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 347
Седам или пет: политичка трговина 948
Седим с камилицом у лончету и 
чајнику

46

Сељаци као урбанисти 15, 69
Сељаци му изуше цокуле 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45
Семегњево 1, 6, 23, 34, 37, 38, 43, 45, 53, 239, 242,

 1419
Сеоба Србије 1, 6, 23, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 48, 53,

240, 243, 288, 333, 345, 368, 381, 387, 
1417, 1419, 1505

Сеоске игре 19, 147
Сеоски дућан 35, 36, 437, 441, 1427, 1429, 1431
Септембар 19
Сибир 1, 7, 27, 34, 43, 45
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Сињајевина 7, 32, 33, 34, 36, 47
Сити људског суђења и безакоња 7, 30, 34, 36, 45, 46, 1431
Скица 88
Склупчан око смртне ране, за 
плотом

6, 34, 43, 45, 46

Скулптура у свету предмета и 
пејзажа

13, 73, 770

Скупа пијаца 1, 27, 42, 43, 45
Слика се, пред „Москвом“, с 
криглом пива

459

Сликар Радомир Рељић испод у небо 
одлазећег аероплана двокрилца

7, 33, 34, 36, 48, 413, 419

Слике и азбуке 949, 988
Слике и кошнице 13, 73, 605
Слобода је саставни део креативног 
чина

494

Словенске елегије 1, 6, 18, 22, 34, 37, 38, 43, 45, 48
Слово љубве деспота Стефана 
Лазаревића

18

Слово о Јефимији 12, 15, 68, 69, 71, 824
Слово о Јоакиму 17, 83
Слово о Лазару 15, 68, 69, 615
Слово о позоришту 5, 14, 67, 82, 547, 766
Слово о светлости 6, 30, 34, 45, 47, 48, 390, 445, 1427, 1431
Слово у Бранковини 15, 43, 69, 632, 821
Сложеност поезије Душана 
Васиљева

1397

Слон под тепихом 15, 70, 731, 1740
Слушај! 37
Сметње на везама Ивана В. Лалића 520
Смешне трагедије и крваве 
комедије

876

Смисао песме 18
Смрдибуба 353
Смркава се брзо 7, 34, 37, 38, 43, 45, 1419.
Смрт песникова 1, 23, 37, 38, 224, 227, 1417, 1419, 1554
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Сневник 10, 72, 76, 483, 695, 1832
Снег на Медведнику 1, 6, 25, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 

48, 267
Снег 30, 34, 45, 224
Снохватица у киши 1, 7, 23, 34, 37, 38, 45, 369, 1417, 1419,

 1430, 1469
Солдатуша 1, 6, 25, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 

48, 265, 287, 1419, 1427, 1431, 1800
Солине 208
Спавам на тавану штале у кошуљи 
белој

19

Спавам на тавану штале, у црној 
ноћи, у слами

6, 22, 34, 45, 47

Спавање као стратегија и тактика 17, 74, 877
Спасење 254, 1417
Спевови Ђорђа Марковића Кодера 4, 12, 66, 71, 532
Спомен путовања по доњим 
пределима Дунава

21, 37, 198, 289, 1429

Спремајући се да упалим 
петролејку

6, 30, 34, 45, 48, 1427, 1431

Спустите кундаке и сандуке у снег! 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45 
Срби на крају миленијума, или 
Ватерполисти на кошаркашком 
првенству

15, 70, 739

Србија и Црна Гора 17, 74, 760
Србија је и данас „Чудо у Шаргану“ 1011
Србијо, скини шминку 825
Србиновић 837, 849, 878
Среда у суботу 46
Срезови републике 17, 74, 741
Среско место на прузи Београд – Бар 362
Срећан сам увек кад имам 
проблема

484

Стално завејани лањским 
снеговима

782

Становници доњих и горњих градова 15, 70, 720
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Стари радник обрисао је руке 1, 7, 43, 45, 48, 253, 1417, 1431
Стари Словени лета 1959 168
Стварање вина 244, 245
Стварање краља 1, 23, 37, 38, 40, 45, 242, 1417, 1419, 

1469
Стварање Монт Евереста 458
Стена 18, 108, 114
Стерија међу маскама 12, 71, 648, 671, 1406, 1413 (у 

напомени 33), 1770
Стерија у аероплану 17, 74, 872
Стихови написани 183
Сто са воћем и поврћем 7, 33, 34, 36
Стоји ти неки пут 7, 34, 45
Столице Небојше Радојева 672
Сточаница 1, 6, 26, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 48
Студенткиња германистике, кад ти 
кажем

7, 34, 43, 45

Субота 1973 34, 45
Субота 1, 7, 24, 34, 37, 38, 43, 45 , 46, 48, 250, 

366, 445, 1427, 1431, 1554, 1568, 1737, 
1822, 1840

Суграђани 35, 36, 1429
Судњи дан 1, 6, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 

278, 324, 445, 1419, 1427, 1431, 1554
Сужањ у Петроварадинској тврђави 232
Сумњива лица наших дана 688
Сумњива лица 15, 69
Сунце над Гледићким планинама 1, 37, 38, 269, 273
Сунцокрети су иструлели 21
Сунчева сестра 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46
Сунчевићи 1, 38, 49, 278, 325
Сцила и Харибда 7, 33, 34, 36, 48, 445, 1561
Т
Тајна вечера 267
Тамнава 19, 169
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Тамни вилајет 7, 30, 34, 36, 45, 46, 47, 48, 378, 1427, 
1429, 1431

Тамница ова нема решетака 21
Тамница 1, 6, 21, 25, 34, 38, 44, 45, 46, 48, 1419
Тањир пасуља 1, 6, 25, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 48, 

1535, 1538
Тачка 7, 32, 33, 34, 36, 48, 416, 1427,1431, 

1832, 1833, 1845
Тачка која сажима универзум 1001
Тачка у зони сумрака 17, 83
Творац поетских чуда 1012
Теби, лето загушљиво 1, 6, 21, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 48, 216, 

236, 248
Тег из Месопотамије 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 48, 300
Тегови из Византије 7, 34, 45, 48
Тегови 1, 27, 42, 43
Тело глуме 742
Тешко и на јави а камо ли у сновима 709
Ти данас гаташ у шарени грах 29
Ти знаш како ја 7, 34, 45
Тикало у Hexalabу 1002
Титаник у акваријуму 85, 935, 938
Тобџија своме коњу на коме се 
враћа из рата

1, 6, 23, 31, 34, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 
48, 53, 1417

Топло јесење поподне 23, 242
Трава у Асини 255, 303, 1417
Трагање за Кондером 6, 34, 48
Трагедије као комедије 12, 783
Трагови песника 5, 14, 67, 82, 579
Трагом рачанских калуђера 710
Тражење речи 1, 6, 18, 20, 22, 34, 37, 38, 45, 48, 221, 

274, 346, 1419
Трг од оружја 35, 36, 48, 436, 445, 887, 1427, 1429, 

1431
Требало би да се лечимо од ината 804
Трећа зима у Померанији 1, 6, 25, 34, 38, 43, 44, 45
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Трећи вод 6, 34, 45
Три века у Обреновцу 1, 6, 27, 34, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 295, 1427
Три вечери са Симовићем 73, 79, 83
Три даске преко два бурета 15, 68, 69, 622, 989
Три записа на маргинама Јаме 502
Три песме (о рођењу) Десанке 
Максимовић

4, 12, 71, 566

Три песме о потопу 378
Три песме о шпорету 6, 34, 45
Три студије јајета 7, 30, 34, 36, 45, 48, 375, 1429
Три холандске и једна шпанска слика 7, 30, 34 (и напомена бр. 11), 45
Три хронолошка есеја о поезији 485
Трк преко моста по коме се пуца 15, 68, 69
Тројеручице, луко и утехо 379
Тројеручици 1, 6, 34, 38, 42, 43, 45, 48, 1427, 1431
Ту се, уместо с крилима, појавих 22, 37
Тужбалица 19, 171
Ћ
Ћераћемо се још (о двема новим 
књигама Матије Бећковића и о 
необичној рецепцији једне од њих)

12, 71, 689

Ћуталица 1, 6, 26, 34, 38, 43, 44, 45, 1419, 1429
Ћутање другог. Запис о Васку Попи 17, 74, 746
У
У „Башти сљезове боје“ 623
У воденом огледалу 961
У мишјој рупи 673
У овом мраку 1, 6, 27, 31, 34, 42, 43, 45, 48
У овом мраку, црвенећи се, дувају 1, 27
У овом свету 430
У оним бескрајним 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45
У петлено доба 22
У поезији може да има онолико 
политике колико у политици има 
трагедије

5, 14, 67, 82, 548
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У реду пред казаном јавне кујне на 
Царини

1, 6, 25, 31, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45,
 48, 267, 1427, 1431

У славу дрводељаца 229
У Тикаловој цркви, пред Тикаловом 
иконом

976, 990

У уху ми ухода слуша све што чујем 21, 37, 216
У цвећу 179
У чекаоници пред рајским вратима 35, 36, 48, 438, 443, 448, 1427, 1431
У чијој торби 712
У џелатима се никад не оскудева 549
Убијање Ужица 15, 68, 69, 593
Убиство у Микени 7, 29, 34, 42, 43, 45, 48, 305, 1427, 1431
Убити двапут 713, 744, 763, 776
Увод у часове рачуна 7, 30, 34, 36, 45.7
Ужице – књига за цео свет 650
Ужице са вранама 11, 77, 78, 81, 627, 628, 635, 636, 640, 

641, 645, 647, 649, 691, 714, 814, 1800,
 1805, 1808, 1812

Уз једну ,,Dance for lute“ 233
Уз књигу „Предосећање 
будућности“ Бранислава Петровића

4, 12, 66, 71, 977

Уз књигу Прелест севера, Kpyг 
рачански, Дунавом, Милосава 
Тешића

12, 70

Уз песму „Вага Вука Караџића“ 5, 14, 67, 82
Узимање Ужица 6, 29, 31, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

 349, 445, 1427, 1431, 1554
Укопна лађа 233
Укрцавање у Нојев ковчег код 
Београда

7, 30, 34, 36, 45, 46, 48, 378, 1427, 1429,
 1431

Ум за морем 1, 38, 42, 43, 45, 49, 278
Универзална тужбалица 879
Уочи трећих петлова 1, 6, 23, 34, 37, 38, 43, 45, 48, 53, 242, 

1426
Упаливши лампу над једном 
расправом Исидоре Секулић

15, 70, 714

Упоришна тачка 7, 31, 32, 33, 34, 36, 47, 48, 445
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Успаванке 18
Утеха 1, 6, 25, 34, 38, 43, 44, 45
Уходи 230
Учење светога Саве 29, 43, 445, 1554
Учење у мраку 1, 6, 27, 30, 31, 34, 40, 42, 43, 45, 47, 48,

 53, 308, 821
Учитељ Дунав 15, 70, 745
Учитељица из Таора 1, 6, 25, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 48
Ф
Фијучу и бију у усијан труп 18
Фина млȃдица 7, 34, 45
Фолксваген ко ганц нов! 7, 34, 37, 38, 43, 45
Х
Хамлет 18
Хасанагиница 2, 8, 34, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 55, 58, 64,

518, 1425, 1481, 15691574, 15761579,
1584, 1585, 1587, 1589, 1608, 1616, 1618,
1622, 1623, 1631, 1632, 1696, 17141716,
1736, 1751, 1793, 1817, 1820, 1822, 1840

Хвала Богу, који ме од блата 459
Хвала вам 35, 36, 48, 438, 443, 448, 1427, 1431
Хиландар у пламену17, 74, 827
Хлеб и со 38, 39, 1822
Ходочашће светоме Сави 1, 6, 27, 31, 34, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 79,

82, 296, 309, 326, 397, 398, 427, 445, 1540,
1543, 1554

Храст на Повлену 1, 6, 25, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 327, 452, 1419, 1427, 1431, 1798

Храст 1, 6, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 278,
 1419, 1798

Хтео бих у огромност, кући! 5, 14, 67, 82, 581, 633
Ц
Цвеће до појаса 1, 6, 25, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

 46, 48, 1419
Цвеће 20, 190
Цела Србија је постала кафана 
„Шарган“

85, 991



312 |                                 Светлана СимоновићМандић

Целог септембра, октобра и 
новембра

7, 34, 45

Цео један век 624
Цео свет 6, 30, 34, 45
Цех ко за Божић! 7, 34, 37, 38, 43, 45
Циљ позоришта је да буде 
позориште

754

Црна предива Десимира 
Благојевића

4, 12, 70

Црни дани плаве књиге 690
Црно које се бели (Радомир Рељић) 13, 73, 674, 908, 1759
Црно 109
Ч
Чамци пуни књига 17, 74, 728, 755, 950
Часови рачуна 7, 30, 34, 36, 43, 45, 46, 48, 363
Челник 1, 6, 27, 34, 40, 42, 43, 45, 47, 445
Чесма на Пашној равни 1, 6, 25, 34, 42, 43, 44, 45, 269
Четири вечери са Љубомиром 
Симовићем

79, 397

Четири незапажене песме из 
прошлог века

505

Четири стране света 5, 14, 67, 82
Чизме 7, 32, 33, 34, 36, 46, 47, 48, 74, 402, 403,

408, 409, 431, 445, 452, 1427, 1429, 1431,
 1745, 1777

Чисто сребро 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 47
Чисто, бело, Оташевићево дело 13, 73, 828, 881
Читајући „Српскохрватску лексику 
рибарства“ Велимира Михајловића 
и Гордане Вуковић

7, 32, 33, 34, 36, 47, 48, 1427, 1431

Читалац на Рајцу 7, 32, 33, 34, 36, 47, 48
Читање сенки 992
Читање слика 13, 73, 806, 849, 881, 908, 925, 17521763
Чкиље ли у рају увече бирцузи 35, 36, 48, 438, 443, 448, 1427, 1431
Човек је срећан 103
Човек који бежи 
(Владимир Величковић)

13, 882, 1753
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Човек у сенци 964
Чувар тврђаве бедему 222
Чувати од вандала 951
Чуда са вином 23, 37
Чуда у зими 6, 34, 44, 45
Чудо код дрводеље 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 445, 1562
Чудо на Кобиљој глави 6, 29, 34, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 431, 445,

 1427, 1431, 1554
Чудо на путовању 244, 245
Чудо са вином 244, 245
Чудо са водом 35, 36, 438, 1429
Чудо са јајима 391
Чудо са рибама 7, 33, 34, 36
Чудо у зими 6, 34, 44, 45, 46, 47
Чудо у пепелу 6, 34, 48, 1427, 1431
Чудо у „Шаргану“ после 40 година 1764
Чудо у „Шаргану“ 2, 9, 34, 42, 45, 46, 54, 56, 57, 58, 63, 64, 

523526, 567, 1422, 1549, 1564, 1580
1583, 1586, 1587, 1590, 1591, 1609, 
1611, 1612, 1614, 1619, 1620, 1624, 
1626, 1627, 1634, 1635, 1663, 1674, 
1690, 1691, 1697, 1705, 1820, 1822,

 1823, 1832
Чуо сам ноћас ту грмљавину 7, 34, 45
Ш
Шапат лишћа 89
Шапат о челнику 1, 6, 27, 34, 45
Шарган је наше огледало 1013
Шваља 1, 6, 26, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

 48, 452, 1429, 1475
Шести чин трагедије 979
Шетња 19, 20, 1429, 1451, 1462
Шибице у џепу 17, 74, 771
Шкољка 218
Шкољко у стени 7, 48
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Шлемови 1, 6, 21, 34, 37, 38, 43, 45, 46, 47, 48, 
175, 183, 199, 216, 236, 248, 264, 389, 
445, 500, 1429, 1435, 1440, 1452, 1471,

1485, 1499, 1780, 1781
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Крклец, Густав 497
Крњевић, Вук 1292
Крстић, Марко 850
Крстовић, Дејан 1613
Крчмери, Штефан (Štefan Krčméry) 1317
Кукић, Бранко 46, 452, 992, 1792
Кукић, Растко 992
Куњајев, С. С. (С. С. Куняев) 1554
КурјакПавићевић, Олга 576
Кусовац, Зоран 1514
Лазаревић ди Ђакомо, Персида 1836
Лазаревић Стефан, деспот 18, 1769
Лазић, Владимир 1713
Лазић, Славица 85, 613, 954
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Лајчијак, Милан (Milan Lajčiak) 1317
Лакић, Лидија 760
Лакићевић, Драган 762
Лакост, Ева (Eva Lacost) 1912
Лалић, Иван В. (1931–1996) 12, 31, 520, 793, 1442, 1443, 1446, 

1447, 1449, 1805, 1806
Латрас, Перин (Perrine Latrasse) 1902
Латушињски, Гжегож  
(Grzegorz Łatuszyński)

1562

Ле Ру, Моник (Monique Le Roux) 1859
Легра, Борка (Borka Legras) 1420, 1421, 1424, 16431656, 

1658, 1659, 1661, 1662, 1664
1673, 16771689, 16921695, 
16981702, 1706, 17171735

Лекић, Славиша 859, 893
Ленарди, ЖанПјер (JeanPierre Leonar
dit)

1868

Ленко, Јулијус (Július Lenko) 1317
Лефор, Даниел (Daniel Lefort) 1908
Лешић, Јосип 1606
Либан, Лоранс (Laurence Liban) 1870
Лилић, Драгана 1001
Лин, Цунг Јиан (Лин, Цунгјен / Lin 
Congyan)

1100

Липка, Франтишек Феро  
(František Fero Lipka)

11091173, 1263, 13081317, 
1323, 1371, 1417, 1454, 1455, 
1457, 1458, 14961498, 1500, 

15021505, 1508
Лопушина, Марко 871, 1560
Лоти, Бернар (Bernard Lotti) 1675
Лотина, Радмила 919
Лукач, Александар 1596
Лукач, Емил Болеслав  
(Emil Boleslav Lukáč)

1317

Лукић, Светлана 708, 1740
Луковић, Зоран 15, 722
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Лучић, Милка 588, 626, 665
Лучук, Иван  
(Ιван Володимирович Лучук)

1558

Љубиша, Стефан Митров 15, 70, 683
Љуштановић, Јован 1832
Ма, Хсианг Лаи  
(Ма, Сјанглаи / Ma Xianglai)

1088

Магарашевић, Мирко 1782, 1800, 1809, 1812
Мајера, Љубослав 1618, 1815
Мајков, Аполон  
(Аполлон Николаевич Майков)

1209

Мак КонелДаф, Ален  
(Alan McConnellDuff)

1426, 1493, 1557, 1563, 1657

Макасдар, Филип (Philippe Mascadar) 646
Максимовић, Десанка 4, 12, 71, 566, 620, 624, 625
Максимовић, Миодраг 814
Максимовић, Мирослав 612
Малавразић, Ђорђе 815
Малешевић, Живко 751
Мандић, Александар 995
Манчић, Анита 1624
Мао, Ши Линг  
(Мао, Силинг / Mao Xiling)

1095

Маринковић, Боривоје 495
Маринковић, Никола 1840
Марјановић, Петар 58, 1815, 1821
Марјановић, Ружица 1776
Маркабри, Пјер (Pierre Marcabru) 1860
Марковић Кодер, Ђорђе 4, 12, 66, 71, 532
Марковић, Александра 888
Марковић, Алексанра Сања 940, 946
Марковић, Вито 274
Марковић, Даниела Б. 1564, 1705
Марковић, Јагош 17, 74, 822, 1622, 1736
Марковић, Јован 1840
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Марковић, Милена 1813, 1828
Марковић, Нина 1840 
Марковић, Олга 1634, 1822
Марковић, Слободан Бода 1737
Марковић, Слободан Ж. 261, 262, 264, 422, 772, 818, 819, 

821, 1409, 1800
Маркс, Корнелија (Cornelia Marks) 1777
Марто, Робер (Robert Marteau) 1488
Маскарели, Марио 26, 37, 83, 252
Матијевић, Ивана 900
Матицки, Миодраг 1808, 1836, 1837
Матовић, Драгана 812
Маха, Карел Хинек (Karel Hynek Macha) 1255, 1363
Махон, Дерек (Derek Mahon) 1283
Машић, Биљана 1626
Медаковић, Дејан 1411, 1556
Меденица, Иван 1413, 1815
МежинскиМиловановић, Јелена 959
Мезонав, Жан (Jean Maisonnave) 1914, 1917
МекКонелДаф, Алан  
(Alan McConnell – Duff)

1426, 1493, 1557, 1563, 1657

МеланДируел, Франсоаз  
(Francoise Meylan – Duruelle)

1648

Мерез, Дидије (Didier Méreuze) 1863, 1892
Мијач, Дејан 5, 14, 60, 67, 1593, 1617, 1624, 

1697, 1765, 1796, 1815
Микић, Радивоје 32, 715, 1797, 1808, 1836, 1843, 

1845
Милановић, Александар 1832, 1836
Милановић, Братислав 534, 1788 
Милановић, Милан 798, 801
Милановић, Миодраг Мага 1663
Милановић,Славко 1557
Миленковић, Радослав 1772
Милинчић, Љубинка 654, 693



330 |                                 Светлана СимоновићМандић

Милић од Мачве 1, 7, 27, 34, 42, 43, 45, 50, 407
Милић, Дејан А. 765
Милић, Сања 1764
Милићевић, Давор 445
Миловановић, Михаило 74, 713, 744, 763, 776
Милојевић, Миодраг 603
Милојевић, Мишко 1594
Милосављевић, Александар 795, 1808
Милосављевић, Мила 794, 926
Милосављевић, Петар 637, 967
Милошевић, Арса 1739
Милошевић, Ива 1634
Милошевић, Љуба 1582, 1607, 1609
Милошевић, Ненад 750
Милошевић, Оливера 631
Милошевић, Слободан 721, 725
МилошевићЂорђевић, Нада 1416
Милошевски Попова, Драгана 1715
Милутиновић, Зоран 1799, 1808
Милчин, Владимир 1588
Миљковић, Бранко 261, 262, 264, 1442, 1443, 1446, 

1447, 1449
Миљковић, Љубица 811
Минт, Милица 1283
Мирков, Никола 767
Мирковић, Градимир 1572, 1600 
Мирковић, Чедомир 1805
Мирошниченко, Надија  
(Надія Мирошниченко)

1558

Мисаиловић, Илија 593, 874, 1004, 1791
Митић, Милан 788
Митрић, Небојша 13, 73, 604
Митров Љубиша, Стјепан 683
Митровић, Андреј 1812
Митровић, Миљко 791



Библиографија радова академика Љубомира Симовића                  | 331

Митровић, Мирјана 702
Митропан, Петар 1255, 1273, 1275, 1363, 1381, 

1383
Мићић, Јован 77, 636, 814
Мићуновић, Бранислав 1571, 1616
Мићуновић, Владо 546
Михаиловић, Васа Д. 1499, 1501, 1506
Михаиловић, Велимир 1427, 1431
Михаиловић, Миодраг Бата 13, 73, 808
Михајловић, Борислав Михиз 15, 68, 69
Михајловић, Вељко 304
Михајловић, Милица 1624
МихајловићПечер, Ј. 1490, 1492, 1495
Михалик, Војтех (Vojteh Mihalik) 1317
Михалкович, Јожеф (Jožef Mihalkovič) 1162, 1163, 1165, 1169, 1317
Михаћ, Мирјана 83
Мицић, Љубомир 1403
Мицкјевич, Адам (Adam Mickiewicz) 1017, 1018, 1034, 1042, 1049, 

1221, 1222, 1238, 1250, 1258, 
1329, 1330, 1346, 1358, 1366

Мишић, Зоран 754
Младеновић, Кокан 1621
Модерндорфер, Винко  
(Vinko Moderndorfer)

1599

Мојовић, Драган 947
Моне, Клод (Claude Monet) 476
Монрос Стојаковић, Силвија  
(Silvia Monrós de Stojakovich)

1550, 1711

Моравчик, Штефан (Štefan Moravčík) 1317
МорариуАгаписи, Драгана  
(Dragana MorariuAgapisi)

1482

Мориц, Ју. (Юнна Петровна Мориц) 1464, 1472
Мунчан, Иво (Ivo Muncian) 1546
Мустапић, Миша 32, 768
Настасијевић, Момчило 4, 12, 66, 71, 530, 531, 637, 967, 

1399
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Наумовски, Душан 1601
Неделек, АнСофи  
(Anne –Sophie Nedelec)

1691

Недић, Марко 1808
Ненин, Миливој 1840
Несторовић, Стеван 704
Нешић, Биљана 1748
Никитовић, Бојана 1624
Никодич, Блажо 1553
Николић, Олга 741
Николић, Тања 1012
Николич, Блажо 1553
Новаковић, Јелена 1836
НоваковићЛопушина, Јелица 1529, 1531, 15331535, 1538
Новомески, Лацо  
(Ladislav Laco Novomeský)

1317

Норвид, Циприан (Cyprian Norwid) 1026, 1040, 1041, 1047, 1060, 
1061, 1069, 1230, 1248, 1249, 
1256, 1271, 1272, 1298, 1338, 
1356, 1357, 1364, 1379, 1380

Норман, Марша (Marsha Norman) 1418
Нушић, Бранислав 12, 71, 664, 1405 
Његош в. Петровић Његош, Петар II
Њежић, Татјана 85 753, 757, 758, 773, 782, 804, 

826, 838, 842, 854, 870, 876, 887, 
902, 921, 930, 944, 979, 984, 1003

Обрадовић, Ахмет 1597
Обрадовић, Доситеј 4, 7, 12, 33, 34, 36, 48, 71, 571, 

953, 1428, 1432
Огњеновић, Вида 1808
Одојевски, Александар  
(Александр Иванович Одоевский)

1179

Озерова, И. (Ирина Николаевна 
Озерова)

14611463

Ок, Кристоф (Cristophe Hauck) 1880
Окуџава, Булат 1015, 1107, 1190, 1196, 1219, 

1296
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Ољача, Младен 104
Ондруш, Јан (Ján Ondrus) 1117, 1122, 1125, 1317
Орешковић, Желимир 1568, 1569
Осипов, В. 1554
Оташевић, Душан 13, 34, 73, 828, 851, 853, 864, 881, 

986, 1761
Пабриси, Изабел (Isabelle Pabrycy) 1876
Павић, Јовица 1605
Павић, Милорад 941, 1284–1286, 1413, 1442, 1443, 

1446, 1447, 1449
Павле, патријарх српски  
(Гојко Стојчевић)

700, 937

Павлетић, Влатко 287
Павловић, ЛепосаваБела  
(LeposavaBella Pavlović)

1485

Павловић, Миодраг 4, 12, 38, 66, 70, 281, 283, 288, 
334, 335, 338, 339, 344346, 381, 

387, 474, 509, 538, 556, 677, 
10171068, 1218, 12211282, 
13281390, 1396, 1401, 1404, 

1789, 1795
ПавловићСамуровић, Љиљана 1814
Пајић, Петар 499
Палавестра, Предраг 17, 74, 692, 790, 793, 1412, 1413, 

1415, 1416, 1772, 1808
Пановић, Зоран 698, 717, 725
Пантић, Мирослав 85, 625, 968, 1411, 1413
Пантић, Михајло 348, 553, 609, 1739
Париповић, Сања 1836
Пашић, Зорица 989
Пашић, Феликс 622, 989, 1823
Пе, Чу Ји (Баи, Ђуји / Bai Juyi) 1070, 1079, 1085, 1092
Перић, Раша 341, 342, 358, 366, 368
Перишић, Миодраг 1786
Перковска, Ж.  
(Жанна Владимировна Перковская)

1554



334 |                                 Светлана СимоновићМандић

Петен, Брајен (Brian Patten) 1403
Петерај, Камил (Kamil Peteraj) 1317
Петковић, Новица 1781
Петрарка, Франческо  
(Francèsko Petrarka)

1016, 1321, 1322, 1392

Петров, Александар 1179 – 1217, 1219, 1220, 1787 
Петровић Његош, Петар II 214, 238, 1411
Петровић, Бранислав 4, 12, 66, 71, 513, 675, 715, 777, 

779, 787, 809, 810, 817, 819, 977, 
1407 – 1409

Петровић, Вељко 261, 262, 264
Петровић, Душан 1674
Петровић, Новица 1559
Петровић, Предраг 1836
Пешикан Љуштановић, Љиљана 1832
Пиен, Кунг (Биен, Гунг / Bian Gong) 1075
Пијановић, Петар 1836
Пилчевић, Ћорђе 713
Пинтер, Харолд 17, 74, 931
Пиргић, Бранко 1792
Писањук, Михајло 128, 133, 140
Пишта, Јан (Jan Pišta) 1641
Пјонтек, А. (A. Piontek) 1548
Плавка, Андреј (Andrej Plávka) 1317
Полежајев, Александар  
(Александр Иванович Полежаев)

1207

Полонски, Јаков  
(Я́ков Петро ́вич Поло́нский)

1192

Понти, Вера 703
Попа, Васко 17, 74, 261, 262, 264, 746
Поповић Миодраг Мића 17, 74, 822
Поповић, Александар 1414
Поповић, Александар 1704 
Поповић, Богдан А. 777, 1780, 1787, 1833, 1838, 1844
Поповић, Бранко, професор 15, 68, 69
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Поповић, Бранко, режисер 1623
Поповић, Бранко, сликар 744, 776, 811, 1805, 1827, 1830
Поповић, Јован Стерија 12, 17, 71, 74, 611, 648, 671, 789, 

860, 872, 889, 996, 1406, 1413
1415, 1837

Поповић, Људмила 1391
Поповић, Радован 422, 427, 517, 818, 821, 1409, 

1791
Поповић, Ранко 1836
Прокић, Ненад 1765, 1808
Протић, Јелена 561
Протић, Предраг 1782
Пурић, Милица 694, 711
Пушкин, А. С.  
(Александр Сергеевич Пушкин) 

1186, 1201, 1204, 1214, 1284–
1286, 1325–1327, 1393

Раданов, Љубомир 1006
Радисављевић, Зоран 85, 891, 927, 933, 935, 982, 985
Радичевић, Бранко В. 504, 527
Радовић, Борислав 17, 74, 722
Радовић, Зоран 52
Радовић, Миленко 976
Радовић, Слободан 964
Радојев, Небојша 672
Радојчић, Саша 450, 1808
Радојчић, Светозар 889, 1414
Радоњић, Горан 1836
Радосављевић, Борислав 777
Радуловић, Ксенија 1413
Разус, Мартин (Martin Rázus) 1317
Раичевић, Зоран 1610
Раичевић, Миодраг 963
Раичковић, Стеван 471, 501, 901, 902
Рајс, В. 1782
Рајсел, Владимир (Vladimir Rajsel) 1317
Рак, Јан (Ján Rak) 1317
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Ракић, Милан 261, 262, 264
Ракочевић, Бранко 1785
Ранк, Кристоф (Cristophe Ranck) 1666
Рацин, Кочо 1307
Рељић, Радомир 7, 13, 33, 34, 36, 48, 73, 413, 419, 

674, 892, 908, 1754, 1759
Рену, Ан (Anne Renoue) 1420, 1421, 1424, 1549, 1643

1656, 1658, 1659, 1661, 1662, 
16641673, 16771689, 1692

1695, 16981702, 1706, 17171735
Рисимовић, Бошко 463
Ристовић, Зоран 1604
Робер, Катрин (Catherine Robert) 1911, 1914, 1917
Рогановић, Весна 578, 607
Рогић, Слободан 448, 950
Родић, Душан 1573, 1579, 1581, 1586, 1590, 

1602, 1603
Розић, Владимир 811
Рој, Владимир (Vladimír Jozef Ján Roy) 1317
Романенко, Александар  
(Александр Романенко)

14601464

Ромеа, Никола (Nicolas Roméas) 1910, 1918
Росић, Тиодор 280, 285, 286, 289
Рустецки, Вјеслав (Wiesław Rustecki) 1489
Руфус, Милан (Milan Rúfus) 11101112, 1118, 1120, 1124, 

1155, 1157, 1158, 1160, 1161, 
1167, 1168, 1170–1173, 1317, 

1323
Рушкуц, Богдан 1577
Савин, Егон 1614, 1615, 1635, 1815
Савић, Милисав 1803, 1805
Савчић, Нина 994
Салетовић, Славенко 1612
Самарџија, Снежана 1836
Самуровић, Светозар 1, 7, 13, 34, 38, 43, 45, 73, 291, 

352, 605, 1746, 1763
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Саратлић, Рада 573, 606, 768
Сартр, Жан Пол  
(JeanPaul Charles Aymard Sartre)

472

Сато, Јасуши (Satō Yasushi) 1565
Се, Кунг Шу (Си, Кунгшу / Si Kongshu) 1098
Сејовик, Владимир Андре  
(Vladimir André Cejovic)

1549

Секви, Ерос (Eros Sequi) 1016, 1321, 1392
Секулић, Исидора 15, 70, 691, 714, 1812
Селенић, Слободан 526, 1412, 1823
Селесковић, Клер (Claire Seleskovitch) 1422, 1690, 1691
СенГене, Ема (Emma SaintGenez) 1896
Си, Тинг По (Си, Тингбаи / Xi Tingbai) 1081, 1094, 1097
Сибиновић, Миодраг 1325
Симић, Драгослав 1770–1773
Симић, Чарлс (Charles Simić) 1442, 1443, 1446, 1447, 1449, 

1501, 1506, 15171524, 1559
Симовић, Јанко 356
Сич, Имре (Imre Szücz) 1453, 1456, 1459
Слобода, Марија 1840
Словацки, Јулиуш (Juliusz Słowacki) 1027, 1038, 1039, 1044, 1055, 

1056, 1062, 1063, 1231, 1244, 
1246, 1252, 1265, 1266, 1274, 
1276, 1339, 1352, 1354, 1360, 

1373, 1374, 1382, 1384
Смрек, Јан (Ján Smrek = Ján Čietek) 1317
Сокић, Љубица Цуца 13, 912
Сокић, Ружица 85
Солдатовић, Воја 1580
Соли, Рене (René Solis) 1851
Србиновић, Младен 1, 7, 13, 34, 38, 40, 43, 45, 73, 290, 

781, 806, 832, 837, 849, 858, 878, 
943, 1556, 1757

Србљановић, Биљана 795
Срећковић, Александар 1622
Стаменковић, Владимир 563, 567, 614, 1791, 1793
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Станисављевић, Миодраг 861
Станић, Раде 656
Станковић, Владимир 5, 14, 67, 574
Станковић, Душан 729
Станковић, Радмила 85
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НАПО МЕ НА ПРИ РЕ ЂИ ВА ЧА

Ова библи о гра фи ја је наста ја ла уз вели ку помоћ ака де ми ка Симо
ви ћа, који је пру жио увид у лич ну доку мен та ци ју и поје ди на дела, што 
би библи о гра фу ина че оста ло недо ступ но. Вели ку захвал ност дугу јем 
две ма Миле на ма Мар ко вић: коле ги ни ци Миле ни Мими ци Мар ко
вић, библи о гра фу Библи о те ке САНУ у пен зи ји, и коле ги ни ци Миле
ни Мар ко вић из Библи о те ке Мати це срп ске, која је вред но истра жи ла 
лите ра ту ру о делу Љубо ми ра Симо ви ћа, тако да сам има ла при ли ку да 
упот пу ним овде изло жен мате ри јал једи ни ца ма које је она попи са ла.
Мими ца Мар ко вић је при ре ди ла две библи о гра фи је у Годи шња ку 
САНУ (за 1998. и 2007. годи ну), и то са одго ва ра ју ћим реги стри ма, 
што ина че није оби чај у овој публи ка ци ји. Како је њеним темељ ним 
радом обу хва ћен нај ве ћи део опу са ака де ми ка Симо ви ћа, сле ди ла сам 
струк ту ру изла га ња гра ђе коју је она уста но ви ла, укљу чу ју ћи и реги
стре. Библи о гра фи ја је уре ђе на хро но ло шки, у окви ру гру па гра ђе, и 
ано ти ра на реле вант ним пода ци ма из садр жа ја и пред го во ра.

Гра ђа обу хва та прва изда ња књи га и поје ди нач них песа ма и тек сто
ва. Дослед ним пра ће њем дру гих изда ња истих дела би библи о гра фи ја 
бога тог опу са ака де ми ка Симо ви ћа била додат но опте ре ће на. Пода
ци о зна чај ним поно вље ним изда њи ма се нала зе у напо ме ни. Овом 
библи о гра фи јом тако ђе нису обу хва ће на три зна чај на ком по зи тор ска 
дела инспи ри са на сти хо ви ма Љубо ми ра Симо ви ћа. У пита њу су ком
по зи ци је Зора на Хри сти ћа Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци 
хилан дар ској – крик за мешо ви ти хор, жен ски хор, соли сте и кла ви ја
ту ре и ком по зи ци је Тро је ру чи ца и Она Ива не Сте фа но вић. Хри сти ће
во дело  Десет обра ћа ња Бого ро ди ци Тро је ру чи ци хилан дар ској је први 
пут изве де но на кон цер ту у Колар че вој заду жби ни, у сла ву 800 годи на 
од пре но са мошти ју св. Симе о на, а затим и на отва ра њу мани фе ста
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ци је Мер мер и зву ци, као и на Мокрањ че вим дани ма у Него ти ну исте, 
2007. годи не. Ком по зи ци ја Ива не Сте фа но вић Тро је ру чи ца, опус 33 из 
1994. годи не је сни мље на у РТСу у Бео гра ду, а затим и изве де на на 3. 
духов ној ака де ми ји у Сту де ни ци исте годи не. Одло мак из Хаса на ги
ни це је део ком по зи ци је Она, опус 33, из 2008. годи не, изве де не новем
бра те годи не на 17. Међу на род ној три би ни ком по зи то ра. Како, међу
тим, ова дела нису обја вље на код реги стро ва них изда ва ча музи ка ли ја 
или елек трон ских изда ња, фор мал но нису могла бити библи о граф ски 
попи са на.

Реги стар насло ва је сачи њен како би се пове за ла дела обја вље на у 
раз ли чи то вре ме и у раз ли чи тим публи ка ци ја ма, пре све га поје ди нач не 
песме и њихо ви пре во ди на раз ли чи те јези ке, као и посеб но акту ел ни 
есе ји. Како се није могао дослед но спро ве сти прин цип да се у напо ме
ни наве де наслов ори ги на ла, јер би у слу ча ју збир ки песа ма то прак
тич но удво стру чи ло садр жај, реги стар насло ва је послу жио да и они 
буду пре глед но при ка за ни чита о цу. С дру ге стра не, овај реги стар не 
обу хва та новин ске насло ве изја ва, интер вјуа и дру гих тек сто ва, које је 
доде ли ло уред ни штво, већ само насло ве које је дао ака де мик Симо вић.

Имен ски реги стар обу хва та, осим свих ауто ра, лич но сти који ма је 
Љубо мир Симо вић посве тио есе је и дру ге про зне тек сто ве, а у слу
ча је ви ма када је истој лич но сти посве тио и песму, ти запи си су тако
ђе наве де ни. У слу ча је ви ма када је име лич но сти ујед но и наслов тек
ста, једи ни ца је укљу че на у оба реги стра. Посеб на пажња је посве ће на 
тран скрип ци ји име на ауто ра са Дале ког Исто ка, у вези са чиме су кон
сул то ва не коле ге са Кате дре за ори јен та ли сти ку Фило ло шког факул
те та Уни вер зи те та у Бео гра ду. Захва љу ју ћи њима су тач но тран сли те
ри са на име на наших ауто ра напи са на јапан ским сли ков ним писмом, 
а име на песни ка из Кине тран скри бо ва на на лати ни цу пин јин тран
скрип ци јом, уз ћири лич ну тран скрип ци ју непо сред но са кине ског. За 
помоћ у вези са деловима текста на француском језику дугујем захвал
ност колегиници Милици Чолаковић.

Библи о гра фи ја је обу хва ти ла награ де, дела и изво ђе ња, као и лите
ра ту ру до 2015. годи не, којом се сва ка ко не завр ша ва ства ра лач ки рад 
ака де ми ка Симо ви ћа. Због тога ће се, на задо вољ ство свих нас, гра ђа 
за њего ву библи о гра фи ју и даље уве ћа ва ти.

Посеб но сам захвал на ака де ми ку Миру Вук са но ви ћу, уред ни ку 
овог изда ња, на комен та ри ма и суге сти ја ма, без којих библи о гра фи ја 
која је пред вама не би била ова ква.

Све тла на Симо но вићМан дић
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