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БИО ГРА ФИ ЈА

Дра го слав Миха и ло вић (Михај ло вић)1 рођен је 1930. годи не у Ћупри
ји. Мај ка Љуби ца Тодо ро вић, кро ја чи ца, умр ла му је почет ком 1932, а отац 
Бран ко, ситан бака лин и кафе џи ја, почет ком 1948, тако да два послед
ња раз ре да гим на зи је завр ша ва уз соци јал ну помоћ ћуприј ске општи не. 
Мату ри ра 1949, а затим се упи су је на Гру пу за југо сло вен ску књи жев ност 
и срп ско хр ват ски језик Фило зоф ског факул те та у Бео гра ду. Почет ком лета 
1950. обо лео је од тубер ку ло зе плу ћа, а кра јем истог лета ухап шен је и до 
кра ја про ле ћа 1952. годи не нала зи се у затво ри ма у Ћупри ји, Кра гу јев цу и 
Бео гра ду (Ада Циган ли ја) и у лого ру за пре ва спи та ње на Голом ото ку. Вој
ску слу жи 1952. и 1953. као пекар. Дипло ми ра на Фило зоф ском факул те ту 
почет ком 1957.

Јав но и потај но, про га њан је до 1990, а можда и коју годи ну дуже. Реха
би ли то ван је 2006. годи не.

Још као гим на зи ја лац и сту дент, а и касни је, бави се разно род ним 
узгред ним, повре ме ним и трај ни јим зани ма њи ма. Отпу штан је два пута 
зва нич но и бар два пута незва нич но. Тра жи запо сле ње као пекар, про фе
сор или нови нар, кат кад тра жи било какав посао. Тако ради, у почет ку, у 
Ћупри ји, као кан тар џи ја на врша ли ци, нижи чинов ник у вој ној мен зи 
(отпу штен), пред у зе ћу за откуп кожа и реп ном оде ље њу фабри ке шеће
ра, затим, у Бео гра ду, као пре пи си вач ката стар ских обра за ца „на пар че“ и 
акви зи тер про цен таш, пре про да вац јаја, пакер кожа и импре са рио („посло
во ђа“) путу ју ћег цир ку са и, по дипло ми ра њу, опет у Бео гра ду, као стал ни 

1 „У мојој ћуприј ској фами ли ји наше пре зи ме се пише Михајловић, како ми 
сто ји и у свим лич ним доку мен ти ма. Међу тим, од првог раз ре да гим на зи је наша 
про фе сор ка срп ско хр ват ског јези ка је моје рођа ке и мене наво ди ла да се пот пи су
је мо са и у пре зи ме ну уме сто са ј. Као једи ни из фами ли је, ја сам то и при хва тио и 
затим, кад сам почео да обја вљу јем, тај облик и задр жао. Сто га облик Михаиловић 
(који се изго ва ра обич но, с акцен том на а) тре ба узе ти као моје књи жев но пре зи ме, 
док се оно зва нич но пише Михајловић.“ (Виде ти и Годи шњак Срп ске ака де ми је нау
ка и умет но сти LXXXVII, 1982, стр. 311)
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путу ју ћи акви зи тер, нови нар у листу за при ме ње ну умет ност, публи ци ста 
у часо пи су за архи тек ту ру и урба ни зам (отпу штен), нови нар почет ник у 
листу за тех нич ко обра зо ва ње (отпу штен), лек тор, корек тор и тех нич
ки уред ник у часо пи су за исхра ну (отпу штен), затим репор тер и уред ник 
у листу за југо сло вен ске рад ни ке у ино стран ству. Нај зад, почет ком 1971. 
опре де љу је се за књи жев нич ку про фе си ју као нај по у зда ни ју. У међу вре ме
ну, неко ли ко месе ци 1974. годи не про во ди у Поа тјеу у Фран цу ској, на чијем 
Уни вер зи те ту као лек тор пре да је срп ско хр ват ски језик. Живи у Бео гра ду.

Обја вио је 18 књи га, с тим што је јед на, Голи оток, има ла 5 томо ва. 
Добио је два де се так књи жев них награ да. Поје ди не књи ге и при по вет ке 
пре во ђе не су на сло ве нач ки, маке дон ски, мађар ски, румун ски, немач ки, 
енгле ски, пољ ски, чешки, сло вач ки, грч ки, јапан ски и фран цу ски језик и 
увр ште не у шезде се так избо ра и анто ло ги ја у Југо сла ви ји и ино стран ству 
(Пољ ска, Бугар ска, СССР, Вели ка Бри та ни ја, ЧССР). Само „Тикве“ пре во
ђе не су на 16 стра них јези ка. Дела су му штам па на два пута, у шест књи га 
1984. и у седам књи га 1990. годи не.

Годи не 1969, пре ма моти ви ма свог рома на, напи сао је дра му Кадсуцве
талетикве, која је обја вље на и, у окто бру те годи не, пет пута игра на у Југо
сло вен ском драм ском позо ри шту, али после мно го број них напа да на поли
тич ким ску по ви ма и у штам пи, на ради ју и теле ви зи ји, лич не интер вен ци је 
Едвар да Кар де ља и јав ног гово ра Јоси па Бро за 25. окто бра 1969, ски ну та је 
с репер то а ра. После тога дра ма четр на ест годи на није нано во ста вље на на 
репер то ар – обно вље на је у Народ ном позо ри шту у Бео гра ду 1984. и у Бео
град ском драм ском позо ри шту 2014 – а игра ни филм пре ма већ отку пље
ном сце на ри ју није сни мљен. Роман је у земљи био девет годи на прак тич но 
забра њен.

За допи сног чла на Срп ске ака де ми је нау ка и умет но сти иза бран је 1981, 
а за редов ног 1988. годи не.

Осни вач је Одбо ра за Голи оток САНУ 1992 (уга шен). Осни вач Одбо
ра за истра жи ва ње репре си је (Голи оток и оста ли лого ри и затво ри) САНУ 
2014. Осни вач посеб не библи о те ке „Голи оток“ при Библи о те ци САНУ 2015.



НАГРА ДЕ И ПРИ ЗНА ЊА

Окто бар ска награ да Бео гра да за зби р ку при по ве да ка Фре де, лаку ноћ, 1967.
Андри ће ва награ да за Петри јин венац, 1976.
Злат на аре на за сце на рио Вијет нам ци (Aller Reto ur) Фести ва ла југо сло вен

ског игра ног фил ма у Пули (1978) 
Тре ћа награ да на Фести ва лу сце на ри ја у Врњач кој Бањи за сце на рио Вијет

нам ци (Aller Reto ur) (1978)
НИНова награ да кри ти ке за роман Чизма ши, 1984.
Награ да Народ не библи о те ке Срби је за нај чи та ни ју књи гу за роман Чизма

ши, 1985
Награ да „Бора Стан ко вић“ за зби р ку при по ве да ка Лов на сте ни це, 1994.
БИГЗова награ да за зби р ку при по ве да ка Лов на сте ни це, 1994.
Награ да Вуко ве заду жби не за роман Гори Мора ва, 1994.
Вели ка награ да „Јухор ско око“ за живот но дело (Вар ва рин, 1996)
Награ да „Све то зар Ћоро вић“ за роман „Зло тво ри“ (Биле ћа, 1998)
Награ да „Кнез Павле Кара ђор ђе вић“ за цело куп но дело (ПаризБео град, 

2001)
Злат ни крст кне за Лаза ра (Гра ча ни ца, 2002)
Књи жев на награ да „Библи ос“, за цело куп но ства ра ла штво (Обре но вац, 

2003)
Награ да “Фјо дор Миха и ло вич Досто јев ски“ за живот но дело, коју доде љу је 

„Све сло вен ско књи жев но дру штво“ (Бео град, 2006)
Награ да „Вељ ко ва голу би ца“ за укуп ни при по ве дач ки опус (Сом бор, 2008)
Награ да „Сте фан Прво вен ча ни“ за изу зе тан допри нос наци о нал ној кул ту

ри (Рашка, 2008)
„Злат ни сун цо крет“ (награ да позна та и под нази вом „Вита ло ва награ да“) за 

зби р ку при по ве да ка Пре жи вља ва ње 2010
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„Кочи ће ва награ да“ 2011 за цело куп но при по ве дач ко дело.
„Рачан ска пове ља“ за цело куп но књи жев но дело 2013
„Бело вод ска розе та“ за цело куп но књи жев но дело, 2014



БИБЛИОГРАФИЈА

Посеб на изда ња

1967

1. Фре де, лаку ноћ / Дра го слав Миха и ло вић. – Нови Сад : Мати ца 
срп ска, 1967. – 162 + [1] стр. ; 20 cm. – (Библи о те ка „Данас“).
Садр жај: Гост ; Пут ник ; Лили ка ; Боги ње ; Фре де, лаку ноћ ; О томе како 
је оста ла фле ка.
Окто бар ска награ да гра да Бео гра да 1967.

1968

2.  Кад су цве та ле тикве / Дра го слав Миха и ло вић. – Нови Сад : Мати
ца срп ска, 1968. – 141 стр. ; 21 cm. – (Библи о те ка „Данас“)
– [2. изд.]. – 1969. – 141 стр. ; 20 cm
– 3. изд. – 1990. – 167 стр. ; 20 cm. – На кори ца ма беле шка о делу с ауто ро
вом сли ком. – ISBN 8636301572.

1975

3. Петри јин венац / Дра го слав Миха и ло вић ; [предговор] Љуби ша 
Јере мић. – Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1975. – XXXIX + 
323 + [4] стр. ; 19 cm – (Срп ска књи жев на задру га ; коло 68, књ. 
458).
Стр. VXXXIX: Кази ва ња Дра го сла ва Миха и ло ви ћа о пат њи и мило сти / 
Љуби ша Јере мић. – Беле шка о ауто ру.
Андри ће ва награ да 1976. годи не.
– 2. изд. – 1976. – Стр. [325]: Беле шка о писцу / Љ. Ј. [Љубиша Јеремић].
– 3. изд. – 1979. – 21 cm
– 4. изд. – 1981. – 21 cm
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1977

4. Фре де, лаку ноћ : при по вет ке / Дра го слав Миха и ло вић. – 2. изд. 
– Бео град : Глас, 1977. – 185 + [6] стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 cm. – 
(Библи о те ка Књи жев ност и умет ност ; књ. 5)
Беле шка о ауто ру: стр. 4. – Стр. 173–185: Поче ци Дра го сла ва Миха и ло ви
ћа : кад сам први пут читао књи гу „Фре де, лаку ноћ“ / Бори слав Михај ло
вић. – На осно ву напо ме не ауто ра у пита њу је изме ње но изда ње (наво ди 
„сит ни је исправ ке“ у при по вет ка ма Лили ка и Пут ник, нешто већи број у 
О томе како је оста ла фле ка, а да је Гост прак тич но пре ра ђен).

1978

5. Kad su cve ta le tikve / Dra go slav Miha i lo vić. – Beo grad : D. Miha i lo vić : 
S. Mašić, 1978. – 93 str. ; 16 cm. – (Neza vi sna izda nja ; knj. 22)
Beleš ka o piscu: str. 91.

– 2. izd. 
1980

6. Кад су цве та ле тикве / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Срп ска 
књи жев на задру га, 1980. – 123 стр. ; 21 cm

1981

7. Петри јин венац / Дра го слав Миха и ло вић ; [приредио и пого вор 
напи сао Вла де та Јанковић]. – Бео град : Нолит, 1981. – 369 стр. ; 21 
cm. – (Срп ска књи жев ност. Роман ; књ. 45)
Допри нос Дра го сла ва Миха и ло ви ћа: стр. 333–362. – Изда ња „Петри ји ног 
вен ца“ / Гој ко Тешић: стр. 366. – Библи о гра фи ја: стр. 368.

1983

8. Kad su cve ta le tikve / Dra go slav Miha i lo vić. – Beo grad : Beo grad ski 
izda vač kogra fič ki zavod : Srp ska knji žev na zadru ga, 1983. – 118 str. ; 
18 cm. – (Džep na knji ga / Beo grad ski izda vač kogra fič ki zavod. Bele
tri sti ka)
Beleš ka o piscu: str. [123–124].
– 2. izd. – 1984. – 123 str. 
– 3. izd. – 1987. – 121 str. – Beleš ka o piscu: str. 121–[122]. – ISBN 8613000967
– 4. izd. – 1989. – 121 str. – Beleš ka o piscu: str. 121. – ISBN 8613003397

9. Uvo đe nje i posao : dra me / Dra go slav Miha i lo vić ; [po go vor] Vla de ta 
Jan ko vić. – Beo grad : Narod na knji ga, 1983. – 213 + [2] str. ; 20 cm. – 
(Savre me ni jugo slo ven ski pisci / Narod na knji ga, Beo grad)
Садр жај: Kad su cve ta le tikve. – Pro tu ve piju čaj. – Uvo đe nje u posao. – O dra
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ma ma Dra go sla va Miha i lo vi ća / Vla de ta Jan ko vić: str. 201–213.

10. Ухва ти зве зду пада ли цу / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Срп
ска књи жев на задру га, 1983. –178 + [2] стр ; 21 cm. – (Библи о те ка 
Атлас)
Садр жај: Пас ; Бара бе, коњи и гегу ле ; Ујка Дра ги седи под јабу ком ; Шукар 
место ; Тре ће про ле ће Све те Петро ни је ви ћа ; Јапан ска играч ка ; Чија то 
душа ову да тума ра ; Они се удру жу ју ; Ухва ти зве зду пада ли цу.

11. Чизма ши. Књ. 1 / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Срп ска књи
жев на задру га, 1983. – 290 + [2] стр. ; 19 cm. – (Срп ска књи жев на 
задру га ; коло 76, књ. 507)
Нино ва награ да кри ти ке 1984. и награ да за нај чи та ни ју књи гу годи не 
Народ не библи о те ке Срби је 1985. годи не.

1984

12. Kad su cve ta le tikve : roman / Dra go slav Miha i lo vić. – Beo grad : Beo
grad ski izda vač kogra fič ki zavod : Srp ska knji žev na zadru ga : Pro sve ta, 
1984. – 125 str. ; 21 cm. – (Dela Dra go sla va Miha i lo vi ća ; knj. 2)

13. Petri jin venac : roman / Dra go slav Miha i lo vić. – Beo grad : Beo grad ski 
izda vač kogra fič ki zavod : Srp ska knji žev na zadru ga : Pro sve ta, 1984. – 
390 str. ; 21 cm. – (Dela Dra go sla va Miha i lo vi ća ; knj. 3)

14. Uhva ti zve zdu pada li cu : pri po vet ke / Dra go slav Miha i lo vić. – Beo grad 
: Beo grad ski izda vač kogra fič ki zavod : Srp ska knji žev na zadru ga : Pro
sve ta, 1984. – 211 str. ; 21 cm. – (Dela Dra go sla va Miha i lo vi ća ; knj. 4)
Садр жај: Pas ; Bara be, konji i gegu le ; Ujka Dra gi sedi pod jabu kom ; Šukar 
mesto ; Tre će pro le će Sve te Petro ni je vi ća ; Japan ska igrač ka ; Čija to duša ovu da 
tuma ra ; Oni se udru žu ju ; Uhva ti zve zdu pada li cu.

15. Uvo đe nje u posao : dra me / Dra go slav Miha i lo vić. – Beo grad : Beo
grad ski izda vač kogra fič ki zavod : Srp ska knji žev na zadru ga : Pro sve ta, 
1984. – 389 str. ; 21 cm. – (Dela Dra go sla va Miha i lo vi ća ; knj. 5)
Садр жај: Kad su cve ta le tikve ; Pro tu ve piju čaj ; Uvo đe nje u posao.

16. Fre de, laku noć : pri po vet ke / Dra go slav Miha i lo vić. – Beo grad : Beo
grad ski izda vač kogra fič ki zavod : Srp ska knji žev na zadru ga : Pro sve ta, 
1984. – 241 str. ; 21 cm. – (Dela Dra go sla va Miha i lo vi ća ; knj. 1)
Садр жај: [Moj sin] ; Gost ; Put nik ; Lili ka ; Bogi nje ; Fre de, laku noć ; O tome 
kako je osta la fle ka ; Bio gra fi ja. – [Sil vi ja Đurić, Sla vi ca Gli šić:] Bibli o gra fi ja.

17. Čizma ši. Knj. 1 / Dra go slav Miha i lo vić. – Beo grad : Beo grad ski izda
vač kogra fič ki zavod : Srp ska knji žev na zadru ga : Pro sve ta, 1984. – 317 
str. ; 20 cm. – (Nove knji ge doma ćih pisa ca)
– [2. izd.]. – 21 cm. – (Nove knji ge doma ćih pisa ca. Poseb na izda nja ; knj. 1)
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18. Čizma ši : roman. Knj. 1 / Dra go slav Miha i lo vić. – Beo grad : Beo grad ski 
izda vač kogra fič ki zavod : Srp ska knji žev na zadru ga : Pro sve ta, 1984. – 
317 str. ; 21 cm. – (Dela Dra go sla va Miha i lo vi ća ; knj. 6)

1985

19. Ухва ти зве зду пада ли цу [Брајево писмо] : у две све ске. Св. 1 / Дра
го слав Миха и ло вић. – Бео град : „Филип Вишњић“, 1985. – 167 стр. ; 
34 cm
Пре ма изда њу из 1983. годи не.

20. Ухва ти зве зду пада ли цу [Брајево писмо] : у две све ске. Св. 2 / Дра
го слав Миха и ло вић. – Бео град : „Филип Вишњић“, 1985. – 166 стр. ; 
34 cm
Пре ма изда њу из 1983. годи не.

1986

21. Čizma ši : roman. Knj. 1 / Dra go slav Miha i lo vić. – Beo grad : BIGZ : SKZ 
: Pro sve ta, 1986. – 281 str. ; 18 cm. – (Džep na knji ga Beo grad skog izda
vač kogra fič kog zavo da. Bele tri sti ka)
Beleš ka o piscu: str. [283].
ISBN 8613000185
– 2. izd. – 1987. – ISBN 8613001505

1990

22. Вијет нам ци : сце на рио за игра ни филм / Дра го слав Миха и ло вић. 
– Бео град : Лите ра, 1990. – 112 стр. : фото гр. ; 25 cm.
ISBN 8674670040

23. Голи оток / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Поли ти ка, 1990. – 
XLVII, 682 стр. : илу стр. ; 20 cm. – (Дела / Дра го слав Миха и ло вић ; 7)
ISBN 8676070016 (збир ка). – ISBN 8676070083
Садр жај: Кру на на зло чи ној гла ви.  При ја тељ ски раз го во ри: Кад човек 
пре ста је да буде човек (Јован Дими три је вић) ; Босан ски лонац (Нико ла 
Нико лић) ; Мали водар дуго пам ти (Нико ла Мића но вић).  При ло зи: Одје
дан пут су уби ли два де се так људи ; Такав слу чај пакла ; Изглад њи ва ње, 
про па да ње, смрт ; Боле сти, боле сти ; Напра ви ти од чове ка звер ; Зло чин
ци и жртве: Одго вор Бори Виски ћу, ali as Рати бо ру Мику ли ћу ; Опет оба
сја ни сре ћом ; Још се исти на таји ; Нок ти нај пре попла ве ; Голи цини зам 
; Убиј дру га бли жње га ; Уби ства због бив шег Инфор мби роа ; А после... 
[архивски материјал] ; При ви ле ги је, кра ђе, под ме та ња ; Уза луд... ; Можда, 
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ипак, крај? – Спи ско ви [Голооточана] : Ћупри ја и срез рава нич ки ; Село 
Желе зник у бео град ском сре зу ; Иван град (Бера не) и иван град ска општи
на ; Заје чар ски округ.

24. Кад су цве та ле тикве / Дра го слав Миха и ло вић ; [уредник Миха и
ло Блечић]. – Бео град : Поли ти ка, 1990. – 133 стр. ; 20 cm. – (Дела / 
Дра го слав Миха и ло вић ; 2)
ISBN 8676070016 (збир ка). – ISBN 8676070032

25. Петри јин венац / Дра го слав Миха и ло вић ; [уредник Миха и ло 
Блечић]. – Бео град : Поли ти ка, 1990. – 405 стр. ; 20 cm. – (Дела / 
Дра го слав Миха и ло вић ; 3)
ISBN 8676070016 (збир ка). – ISBN 8676070040

26. Уво ђе ње у посао / Дра го слав Миха и ло вић ; [уредник Миха и ло 
Блечић]. – Бео град : Поли ти ка, 1990. – 400 стр. ; 20 cm. – (Дела / 
Дра го слав Миха и ло вић ; 5)
Садр жај: Кад су цве та ле тикве ; Про ту ве пију чај ; Уво ђе ње у посао.

27. Ухва ти зве зду пада ли цу / Дра го слав Миха и ло вић ; [уредник 
Миха и ло Блечић]. – Бео град : Поли ти ка, 1990. – 219 стр. ; 20 cm. – 
(Дела / Дра го слав Миха и ло вић ; 4)
ISBN 8676070016 (збир ка). – ISBN 8676070059
Садр жај: Пас ; Бара бе, коњи и гегу ле ; Ујка Дра ги седи под јабу ком ; Шукар 
место ; Тре ће про ле ће Све те Петро ни је ви ћа ; Јапан ска играч ка ; Чија то 
душа ову да тума ра ; Они се удру жу ју ; Ухва ти зве зду пада ли цу.

28. Фре де, лаку ноћ / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Поли ти ка, 
1990. – 240 стр. ; 20 cm. – (Дела / Дра го слав Миха и ло вић ; 1)
ISBN 8676070016 (збир ка). – ISBN 8676070024
Садр жај: [Мој син] ; Гост ; Пут ник ; Лили ка ; Боги ње ; Фре де, лаку ноћ ; О 
томе како је оста ла фле ка. – Био гра фи ја. – [Силвија Ђурић, Сла ви ца Гли
шић:] Библи о гра фи ја.

29. Чизма ши / Дра го слав Миха и ло вић ; [уредник Миха и ло Блечић]. 
– Бео град : Поли ти ка, 1990. – 328 стр. ; 20cm. – (Дела / Дра го слав 
Миха и ло вић ; 6)
ISBN 8676070016 (збир ка). – ISBN 8676070075

1992

30. Кад су цве та ле тикве / Дра го слав Миха и ло вић ; [предговор 
написала] Јасми на Лукић. – Бео град : Про све та, 1992. – 120 стр. ; 19 
cm. – (Лек ти ра / [Просвета, Београд])
При по ве дач ки посту пак Дра го сла ва Миха и ло ви ћа: стр. 7–17.
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1993

31. Лов на сте ни це : [приповетк е] / Дра го слав Миха и ло вић. – 2 изд. 
– Бео град : Бео град ски изда вач когра фич ки завод ; При шти на : 
Пано ра ма, 1993. – 207 стр. ; 21 cm. – (Нове књи ге дома ћих писа ца. 
Про за 1993)
Садр жај: Лов на сте ни це ; Ран ко и Вла ста ; Руко во ди лац радо ва ; Чизмаш 
у кицо шком оде лу ; Тро мо то рац из Желе зни ка ; Вред ност љуба ви ; Шарл 
Азна вур и њего ва публи ка ; Како то да напи шем, дру гар ; Мрзим голо о то
ча не. – Беле шка о писцу.
Награ да „Бори сав Стан ко вић“ 1994. годи не.

1994

32. Гори Мора ва : [роман] / Дра го слав Миха и ло вић. – [1. изд.] – Бео
град : Срп ска књи жев на задру га, 1994. – 192 стр. : [4] фото гра фи је ; 
21 cm – (Атлас)
Садр жај: Први део. Баја ње од гла ве : 1. Баба Вели ка ; 2. Тар цан и уро ђе ни ци 
; 3. Отац дола зи ; 4. Моја мама није ста ра ; 5. Ко носи нао ча ре ; 6. Лече ње 
од крај ни ка ; 7. Баца ње угље вља ; 8. Баја ње од гла ве ; 9. Страх од чво ру ге ; 
10. Пра зан кре вет изве че ри ; 11. Поста јем ста ри сват ; 12. Моја мама про
ри че сре ћу ; 13. Мали доби так и вели ке увре де ; 14. Нера зу ме ва ње момач
ке сло бо де ; 15. Терор јаких вели ких над сла бим мали ма ; 16. Мали Србин 
угро жен Чеси ма ; 17. Несре ћа не дола зи сама ; 18. Сење мојих крат ких пан
та ло на ; 19. Ујка Дра ги седи под јабу ком ; 20. Деда пије воду воде ном ча
шом. – Дру ги део. Диви зиј ска музи ка у глав ној ули ци : 1. Оче ва пушка зва на 
кара бин ; 2. Вече ра код чикаМилан че та ; 3. Про пи ти ва ње о љуба ви ; 4. 
Нос мога оца ; 5. Мој при ја тељ Мак сим Пиздић Из Руме Има Дупе Од Гуме 
; 6. Чика Мак са као из био ско па глав ни даса ; 7. Диви зиј ска музи ка у Глав
ној ули ци ; 8. Умем да пли вам! ; 9. Мак сим у води ; 10. Деда иде на далек пут 
; 11. Пиша ње удаљ ; 12. Штро јач ки мата дор из Јов ца ; 13. Јед на нео ства ре на 
осве та ; 14. Наша куч ка Кали на. – Тре ћи део. Чија то душа ову да тума ра 
: 1. Повра так, после мно го годи на ; 2. Неко је огре шио душу ; 3. Заро за
не чара пе стри не Косе ; 4. Сусрет на јесе њој ули ци ; 5. Ко неће умре ти ; 6. 
Стриц Ста но је грди народ ; 7. Кућа док то ра Буда ко ви ћа ; 8. Псов ка на ветру 
; 9. Поред Мора ве ; 10. Утва ре напа да ју ; 11. Како помо ћи у смр ти ; 12. Ру
чак за дво ји цу бећа ра ; 13. Пера љуби Љуби цу ; 14. Обла че ње мртва ца ; 15. 
Гори моја Мора ва ; 16. Чија то душа ову да тума ра. – Беле шка о писцу.
Награ да Вуко ве заду жби не 1994. годи не.

33. Кад су цве та ле тикве / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Књи га
комерц, [1994]. – 129 стр. ; 21 cm. – (Библи о те ка Књи же ство ; 4)
Немо гућ ност јед ног поврат ка на Душа но вац / Иван В Лалић : стр. 7–14. – 
Беле шка о писцу. 
– [3. изд.]. – 1996.
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– [4. изд.]. – [1997].
– [5. изд.]. – 1999.

34. Петри јин венац / Дра го слав Миха и ло вић. – [1. џеп но изд.]. – Бео
град : Бео град ски изда вач когра фич ки завод, 1994. – 392 стр. ; 18 
cm. – (Џеп на књи га / БИГЗ. Беле три сти ка)
Садр жај: Пи воду и ћути ; Уве ли ча не сли ке и досад не мач ке ; Лежи ми, 
сестро, у крв да ти кажем која си ; Вели ка опа сност и вешта одбра на од 
вешти це ; Небе ски сви ра чи. – Беле шка о писцу.

1995

35. Голи оток. Књ. 2 / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Бео град ски 
изда вач когра фич ки завод : Срп ска књи жев на задру га, 1995. – 545 
стр. : илу стр. ; 20 cm. – (Посеб на изда ња / БИГЗ)
Садр жај: При ја тељ ски раз го во ри : Бодљи ка ви гргеч (Бран ко Пут ник).2 
При ло зи : Дан дуг чети ри деце ни је : [уводна реч на осни вач кој скуп шти ни 
удру же ња „Голи оток“, 25. 11. 1990. у Београду] ; Без одго во ра ; Пут ни ков 
зах тев за реха би ли та ци ју ; За ноћ ћемо их поби ти! ; Важни доку мент ; За
што ме једе те жива ; Уби је ни, па сахра ње ни код поро ди ца ; Пре ва спи та чи
це у Глав ња чи ; Ах, ти шпиц ло ви... ; Остр вље ни зло твор и лак таш ; Мило
ња ; Логор у Биле ћи ; Терор до послед њег даха ; Дими три је вић је начи нио 
неке гре шке ; Из првих бур них дана ; Пре него што су се остр ви ли ; Вра
тио се уни штен ; Сузе ита ли јан ског про фе со ра ; Десет годи на уми ра ња 
; Оду зе ти сти пен ди ју, изба ци ти с Уни вер зи те та, ухап си ти. – Спи ско ви : 
Ћупри ја и срез рава нич ки ; Сме де ре во и срез поду нав ски ; Три села у сре
зу гро чан ском ; Село Миле ти ће во ; Инже ње ри у Биле ћи и на Голом 1952
56. – Од прве до дру ге књи ге. – Реги стар име на. – Беле шка о писцу.

36. Голи оток. Књ. 3 / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Срп ска књи
жев на задру га : Бео град ски изда вач когра фич ки завод, 1995. – 568 
стр. ; 20 cm. – (Посеб на изда ња / БИГЗ)
Садр жај: При ја тељ ски раз го во ри : Тро стру ки осу ђе ник на смрт (Миро
слав Жив ко вић) ; Вели ки котао (Миле та Сајић). – При ло зи : Пред лог за 
осни ва ње одбо ра за Голи оток ; Антро по ло шки оглед : Тело и душа ; Лич на 
Бро зо ва жртва ; Упо тре бље ни кло зетпапир исто ри је ; Откри ве на вели ка 
држав на тај на ; Писма ни дугач ка ни весе ла ; Шпи лер  Удбин пома гач у 
зре ња нин ском затво ру? ; Кад би ми голуб сео на длан ; Све је забо ра вље
но, све неста ло ; Про шлост није про шла ; Из ска ми је у логор ; Кућа Мар ка 
Бен зо на у Кото ру ; Није био у подру му с пацо ви ма ; „Аген ти Инфор мби
роа у Цен трал ном коми те ту Хрват ске“ ; Шта је у Глав ња чи видео Ђули јус 
Алко. – Спи ско ви : Голо о точ ка фло та и рас по ред поса да ; Муште ри је које 
не пла ћа ју. – Од прве до тре ће књи ге. – Реги стар лич них име на.

2  Овај текст је обја вљен у Поли ти ци од 11. до 25. новем бра 1992. под редак
циј ским насло вом „Када су неви ни про гла ша ва ни кри вим“.
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37. Гори Мора ва : [роман] / Дра го слав Миха и ло вић. – [2. изд.]. – Бео
град : Срп ска књи жев на задру га, 1995. – 176 стр. : [4] фото гра фи је ; 
21 cm. – (Атлас)
Садр жај исти као у првом изда њу.

1996

38. Вред ност љуба ви : [новела] / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град 
: Народ на књи га – Алфа, 1996. – 106 стр. ; 13 cm. – (100 кла си ка 
Народ не књи ге ; 39)

39. Одлом ци о зло тво ри ма / Дра го слав Миха и ло вић. – Вра ње : Књи
жев на зајед ни ца „Бори сав Стан ко вић“, 1996. – 103 стр. ; 17 cm. – 
(Библи о те ка Ста ри дани)
Садр жај: Пре да ње ; Муште ри ја смр ти ; Сам пред људ ском лесом, са спра
ви цом у рука ма ; При ви ђе ња. – О писцу.

1997

40. Бара бе, коњи и гегу ле3 / Дра го слав Миха и ло вић ; избор Вла де та 
Јан ко вић. – Бео град : Народ на књи га – Алфа, 1997. – 190 стр. : [1] 
сл. ауто ра ; 21 cm. – (Анто ло ги ја савре ме не срп ске при по вет ке)
Садр жај: Бара бе, коњи и гегу ле ; О томе како је оста ла фле ка ; Боги ње ; 
Лили ка ; Они се удру жу ју ; Шукар место ; Вред ност љуба ви ; Мрзим голо
о то ча не ; Ухва ти зве зду пада ли цу. – Беле шка уз ово изда ње.

41. Зло тво ри / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Народ на књи га – 
Алфа, 1997. – 361 стр. ; 21 cm. – (Библи о те ка Крај века)
Садр жај: I део : Пре да ње ; II део : Муште ри ја смр ти ; III део : Црна књи га 
(Inter lu di um cum cru dio rudi men tio histo ri ae); IV део : Сами ло сно при ми, 
Госпо де, моју опа ку душу. – Беле шка о писцу: стр. [363].
Награ да „Све то зар Ћоро вић“ 1998. годи не.

42. Фре де, лаку ноћ / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Про све та, 
[1997]. – 189 стр. ; 20 cm
Беле шка уз ово изда ње: стр. 189. – ISBN 8607011006.

1999

43. Крат ка исто ри ја сати ра ња / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град 
: Народ на књи га – Алфа, 1999. – 93 стр. ; 21 cm. – (Библи о те ка 

3  У првом колу еди ци је „Анто ло ги ја срп ске при по вет ке“, у окви ру акци је 
Народ не књи ге и ТВ Бео град, десет анто ло ги ча ра је напра ви ло избор из дела де
сет писа ца. Вла де та Јан ко вић је сачи нио избор из зби р ки при по ве да ка „Фре де, лаку 
ноћ“, „Ухва ти зве зду пада ли цу“ и „Лов на сте ни це“.
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Посеб на изда ња / Народ на књи га – Алфа ; 111)
Садр жај: Свет ске раз ме ре голо о точ ког зло чи на ; Поче так теро ра ; Одлу
ку о осни ва њу лого ра доно си Јосип Броз, а спро во ди је Удба Хрват ске ; 
Раз ли чит прав ни трет ман затво ре ни ка и посеб ни лого ри за адми ни стра
тив не кажње ни ке ; Лого ри за осу ђе ни ке ; Логор ско „само у пра вља ње“ са 
„само пре ва спи та ва њем“ ; Више сте пе ни ста тус зато че ни ка ; Логор ско 
„само у прав но руко вод ство“ ; „Дочек“ у логор ; Рад као облик тор ту ре ; 
Непод но шљи ви живот ни усло ви ; Исхра на  за дуго уми ра ње ; Изно ше
ње у ћебе ту у каме њар ; Стра шно, спо ро уми ра ње ; Гро теск но пре тва ра
ње мушка ра ца у жене ; Муке са број ка ма ; На тра гу гула га и холо ка у ста 
: [реферат за науч ни скуп „Југо сло вен скосовјет ски сукоб 1948“] ; Вре ли 
кром пир при зна ва ња зло чи на. – Беле шка о писцу.

2000

44. Јало ва јесен : [приповетк е] / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град 
: Народ на књи га – Алфа, 2000. – 245 стр. ; 21 cm. – (Библи о те ка 
Алфа. Про за 2000 ; 22)
Садр жај: Крат ки при каз живо та на Цари град ском дру му ; Ћевап чи ћи и 
пиво ; Бесмрт на љубав Пла ве Дра ме ; Уто пље ни ца ; Нај бо љи при ја тељ ; 
Мијан дрош и Беља ; Пари о ни чар, гене рал и ислед ник ; Јало ва јесен ; Све
ти Петар спа са ва Србе. – Беле шка о писцу.

2001

45. Kad su cve ta le tikve / Dra go slav Miha i lo vić. – Beo grad : ΠΛΑΤΩ, 2001. 
– 167 str. ; 19 cm. – Bibli o te ka „Za sva vre me na“ ; 6)

46. Fre de, laku noć / Dra go slav Miha i lo vić. – Beo grad : ΠΛΑΤΩ, 2001. – 
198 str. ; 19 cm. – Bibli o te ka „Za sva vre me na“ ; 5)
Садр жај: Gost ; Put nik ; Lili ka ; Bogi nje ; Fre de, laku noć ; O tome kako je osta
la fle ka. – Beleš ka o piscu.

47. Црве но и пла во : [огледи и чланци] / Дра го слав Миха и ло вић. – 
Бео град : НИН, 2001. – 226 стр. ; 22 cm. – (Еди ци ја НИН)
ISBN 8674740065
Садр жај: Пред го вор: Спо соб но сти Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Мило Гли го
ри је вић. – Ни за гру пе, још мање за ватро га сце ; Прав да и „глу по“ поли тич
ко мишље ње ; Да ли је Бори слав Пекић шпи јун ; Није лако бити га досто јан 
; Сва ко уми ре сам ; Дело је доступ но чове ку ; Похва ла првом чита о цу ; Све 
је гру бље и тужни је ; Писац са жутом тра ком ; Модер ни сти пре ћут ку ју Голи 
оток ; Само баха та власт хап си песни ке ; На ујки ном кри лу ; Миро сла вље
во јеван ђе ље ; Свет без нијан си ; Раз ла га ње без про ли ва ња крви ; Тај недо
вр ше ни, неса вр ше ни свет ; Југо сла ви ја је про па ла ; Ко није никад лежао у 
калу, не зна како је лепо бити успра ван ; Ноћ ни маскен бал у КнезМиха и ло
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вој ули ци ; Желео је да клек не пред Голим ото ком ; Није било рат не опа сно
сти ; Са Црњан ским у тор би ; Вади ли су леше ве из шкра пе ; Може те ли да 
им опро сти те ; Тре ћи живот опа сне опсе не ; Тале нат на ђубри шту ; Иза ђи те 
из ниг ди не, при ђи те кул ту ри ; Цига но ид ни мла дић пла вих очи ју ; С нану
ла ма у уши ма ; Сви моји нитко ви и поне ки гмаз ; А ‘ђе је друг Тито ; Сит но 
и нева жно као исто риј ско ; Да ли смо сво је сна ге добро про це ни ли ; Сне би
вљи ви сти дљив ко на бле шта вој сце ни ; Сле пи за ствар ност, глу ви за опо ме
не ; Чији сте ви пред сед ник, госпо ди не пред сед ни че ; У кул ту ри је спас ; Ни 
забо ра ва ни пра шта ња ; Црве но и пла во ; Гор ки укус бив шег при ја тељ ства 
; Жало снохумор не анег до те Радо са ва Зеко ви ћа ; Југо сла ви ја је пара зит 
Срби је ; Гла со ви мојих умр лих при ја те ља ; Ако кога зани ма.

2002

48. Гори Мора ва / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : ЛОМ, 2002. – 
173 стр. ; 21 cm. – (Еди ци ја А ; књ. 6)
ISBN 8683499111

49. Кад су цве та ле тикве / Дра го слав Миха и ло вић. – 20. изд. – Бео град 
: Д. Миха и ло вић, 2002. – 135 стр. ; 21 cm
ISBN 869030911X
– 22. изд. – 2004. – ISBN 8690309136
– 24. изд. – 2006. – ISBN 8690309136 (!)
– 26. изд. – 2007. – ISBN 9788690309139
– 27. изд. – 2007. – ISBN 9788690309143 (!)
– 28. изд. – 2009. – ISBN 9788690309153
– 30. изд. – 2010. – ISBN 9788690309153 (!)
– 31. изд. – 2011. – ISBN 9788690309177
– 32. изд. – 2012. – ISBN 9788690309177 (!)
– 33. изд. – 2013. – ISBN 9788690309177 (!)
– 34. изд. – 2014. – ISBN 9788690309177 (!)
Про бле ма тич ни ISBN бро је ви. Број изда ња узи ма у обзир и изда ња дру
гих изда ва ча.

50. Тре ће про ле ће : [роман] / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Д. 
Миха и ло вић, 2002. – 233 стр. ; 21 cm
ISBN 8690309101
– 2. изд. – 2002. – ISBN 8690309128.

2003

51. Кад су цве та ле тикве ; Петри јин венац ; Зло тво ри / Дра го слав 
Миха и ло вић. – Бео град : Про све та, 2003. – 741 стр. ; 21 cm. – 
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(Библи о те ка вели ких рома на. Нова сери ја ; коло 6 ; 1)
ISBN 8607014609
Садр жај: Кад су цве та ле тикве ; Петри јин венац: Пи воду и ћути ; Уве ли
ча не сли ке и досад не мач ке ; Лежи ми, сестро, у крв да ти кажем која си ; 
Вели ка опа снос и вешта одбра на од вешти це ; Небе ски сви ра чи ; Зло тво
ри: Први део: Пре да ње ; Дру ги део: Муште ри је смр ти ; Тре ћи део: Црна 
књи га. – Беле шка о писцу.

52. Нај леп ше при че Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Дра го слав Миха и ло
вић ; избор и пред го вор Миле та Аћи мо вић Ивков. – Бео град : Про
све та, 2003. – 307 стр. ; 21 cm. – [Библиоте ка Нај Про за / Просвета]
ISBN 860701420X
Садр жај: Пред го вор: Суд бин ско и тра гич но / Миле та Аћи мо вић Ивков. 
– Крат ки при каз живо та на Цари град ском дру му ; Боги ње ; Лили ка ; Пут
ник ; Бара бе, коњи и гегу ле ; О томе како је оста ла фле ка ; Шукар место 
; Они се удру жу ју ; Ухва ти зве зду пада ли цу ; Вред ност љуба ви ; Мрзим 
голо о то ча не ; Мијан дрош и Беља ; Јало ва јесен. – Беле шка о писцу.

2004

53. Петри јин венац / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Ново сти, 
2004. – 412 стр. ; 21 cm. – (Библи о те ка Ново сти. XX век ; 33)
ISBN 8497897439
Садр жај: Пи воду и ћути ; Уве ли ча не сли ке и досад не мач ке ; Лежи ми, 
сестро, у крв да ти кажем која си ; Вели ка опа снос и вешта одбра на од 
вешти це ; Небе ски сви ра чи.

2005

54. Крат ка исто ри ја сати ра ња : [историјска студија] / Дра го слав Миха
и ло вић. – 1. изд. – Бео град : Завод за уџбе ни ке и настав на сред ства, 
2005. – 121 стр. ; 23 cm. – (Два сто ле ћа ; 6)
ISBN 8617128364
Садр жај: Пред го вор / Љуби ша Јере мић. – Крат ка исто ри ја сати ра ња: Свет
ске раз ме ре голо о точ ког зло чи на ; Поче так теро ра ; Одлу ку о осни ва њу 
лого ра доно си Јосип Броз, а спро во ди је Удба Хрват ске ; Раз ли чит прав ни 
трет ман затво ре ни ка и посеб ни лого ри за адми ни стра тив не кажње ни ке ; 
Лого ри за осу ђе ни ке ; Логор ско „само у пра вља ње“ са „само пре ва спи та ва
њем“ ; Више сте пе ни ста тус зато че ни ка ; Логор ско „само у прав но руко вод
ство“ ; „Дочек“ у логор ; Рад као облик тор ту ре ; Непод но шљи ви живот ни 
усло ви ; Исхра на – за дуго уми ра ње ; Изно ше ње у ћебе ту у каме њар ; Стра
шно, спо ро уми ра ње ; Гро теск но пре тва ра ње мушка ра ца у жене ; Муке са 
број ка ма ; На тра гу гула га и холо ка у ста ; Вре ли кром пир при зна ва ња зло
чи на ; Од шибе до стро ја: Поглед уна зад ; При год на при ча Лава Нико ла је
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ви ча ; Стро је ви ужа са ; Голо остр во про мо љу је сво је ружно лице ; Путо ва ње 
коп ном и наја ва вру ћег доче ка ; Кар не вал почи ње ; Нажи во одра ни зец ; 
„Зга жен је за трен ока“ ; Пре тво рио га у ста р ца ; Про су ли му мозак ; Смрт 
од полу ци ра ња ; Строј чита вог насе ља ; Све до че ње са дру ге стра не ; Сећа ње 
на мржњу. – Беле шка о писцу.

55. Кад су цве та ле тикве / Дра го слав Миха и ло вић ; при ре дио и пого
вор напи сао Мар ко Недић. – 1. изд. – Бео град : Завод за уџбе ни ке 
и настав на сред ства : НИН, 2005. – 132 стр. ; 20 cm. – (OFF НИН : 
десет нај бо љих рома на који нису доби ли НИНову награ ду (1954
2004) ; 3)
ISBN 8617131519
Кад су цве та ле тикве Дра го сла ва Миха и ло ви ћа некад и сад: стр. 117[133].
– 2. изд. – 2007. – ISBN 9788617148513 (ЗЗУ)
– 3. изд. – 2010. – ISBN 9788617169488

2006

56. Вре ме за повра так : [беседе и чланци] / Дра го слав Миха и ло вић. – 
Бео град : З. Вацић : Д. Миха и ло вић, 2006. – 44 стр. ; 20 cm. – (Пави
љон 38 ; 10)
ISBN 8690888721
Садр жај: Вре ме за повра так ; Коло ни јал на Срби ја ; Заблу де ла Ака де ми ја ; 
Рат Срп ске ака де ми је про тив Срби је.

2007

57. Мај стор ско писмо : [огледи, бесе де и чланци] / Дра го слав Миха и
ло вић. – Бео град : Д. Миха и ло вић, 2007. – 151 стр. ; 21 cm
ISBN 9788690309153
Садр жај: Сањам да сам умро ; Књи шки мољац буду ћи кла сик ; Мај стор ско 
писмо ; При по вед на и живот на ствар ност није исто ; Увек осе ћа те зеб њу ; 
Послед њи пут ; Дра ги З. ; Како да повра тим само по што ва ње ; Шта Руси ма 
зна чи Голи оток ; Осло ба ђа ла Срби ја, про да ва ла Југо сла ви ја ; Оста ти код 
куће ; Вре ме за повра так ; Да ли их је смрт боле ла ; Коло ни јал на Срби ја ; 
Заблу де ла Ака де ми ја ; Рат Срп ске ака де ми је про тив Срби је ; Недо ма ше ни 
про ма шај ; Добро дошла, шкр ба ва лепо ти це Прав до ; Нови нар ско бде ње 
; Насме ше ни муче ник ; Јаук за при ја те љем ; Умет ник и коба си ца ; Чита ње 
пое зи је из фоте ље. – Беле шка о овом изда њу.

2008

58. Чизма ши / Дра го слав Миха и ло вић. – 8. изд. – Бео град : Д. Миха и
ло вић, 2008. – 361 стр. ; 21 cm. 
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ISBN 9788690309160
Број изда ња узи ма у обзир и сва рани ја изда ња дру гих изда ва ча.

2009

59. Боги ње / Дра го слав Миха и ло вић. – Сом бор : Вељ ко ви дани : 
Град ска библи о те ка „Кар ло Бије лиц ки“, 2009. – 193 стр. ; 20 cm. – 
(Библи о те ка Вељ ко ва голу би ца ; 2)
ISBN 9788681749203
Садр жај: Боги ње ; Лили ка ; Пут ник ; Бара бе, коњи и гегу ле ; Шукар место 
; Ухва ти зве зду пада ли цу ; Мијан дрош и Беља ; Јало ва јесен. – Дода так: 
Одлу ка жири ја за доде лу Награ де „Вељ ко ва голу би ца“. – При по ве дач Дра
го слав Миха и ло вић – дру ги добит ник награ де „Вељ ко ва голу би ца“ / Мар
ко Недић. – Поту ље ни при по ве дач : (сло во на доде ли награ де, Сом бор, 12. 
окто бра 2008) / Дра го слав Миха и ло вић. – Беле шка о писцу.

2010

60. Пре жи вља ва ње / Дра го слав Миха и ло вић. – 1. изд. – Бео град : 
Завод за уџбе ни ке, 2010. – 160 стр. ; 21 cm. – (Библи о те ка Нова дела 
/ [Завод за уџбе ни ке, Београд])
ISBN 9788617169518
Садр жај: Мика Џован њего вог живо та ; Миш бели сре ћу дели ; Мај мун у 
про зо ру ; Лепо писа ње ; Плач Јова на Трку ље ; Умро је ста ри Луј ; Пре жи
вља ва ње. – Беле шка о писцу.
Награ да „Злат ни сун цо крет“ (Вита ло ва награ да) за нај бо љу књи гу на срп
ском говор ном под руч ју за 2010. годи ну.

2011

61. Голи оток. Књ. 4 / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Слу жбе ни 
гла сник, 2011. – 452 стр. ; 21 cm. – (Библи о те ка Посеб на изда ња / 
[Службени гласник])
ISBN 9788651908739
Садр жај: При ја тељ ски раз го во ри: Лого раш зва ни Мон ден (Федор Миша 
Пифат) ; Сага о чове ку који је украо гов но (Алфред Пал). – При ло зи: Уби
ли га на 5 мета ра стро ја ; Инди гопапир и тај ни посло ви ; Ex libris “ВТ” на 
54 стра не ; Љуби те љи ; Нема човек ком да пише ; После 56 годи на ; Посла
ћу му Јаги цу и Џоа. – Реги стар лич них име на. – Беле шка о писцу.

62. Пре жи вља ва ње / Дра го слав Миха и ло вић. – 2. изд. – Бео град : 
Завод за уџбе ни ке : Инвеј ; Врбас : Витал, 2011. – 229 стр. : ауто ро ва 
сли ка ; 21 cm. – (Библи о те ка Злат ни сун цо крет ; књ. 16)
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ISBN 9788617175175 (ЗЗУ)
Садр жи и: О књи зи Пре жи вља ва ње: То није било никад / Јован Зивлак : 
стр. 207–213 ; Поље могу ћег / Нико ла Страј нић : стр. 214–218 ; Сан о обич
ном живо ту / Вла ди мир Гво зден : стр. 219–224 ; Напо ме на о изда њу: стр 
225–228 ; Беле шка о писцу: стр. 229–230.

63. Ску пљач / Дра го слав Михај ло вић. – Пан че во : Кул тур ни цен тар 
Пан че ва, 2011. – 81 стр. ; 20 cm
ISBN 9788687103320

2012

64. Зло тво ри / Дра го слав Миха и ло вић ; пред го вор Мла ден Шука ло. – 
Бања Лука : Зми ја ње : Арт принт, 2011 [тј. 2012]. – 354 стр. ; 21 cm. 
– (Библи о те ка Кочи ће ва награ да ; књ. 4)
ISBN 9789995584658
Вијен ци Дра го сла ва Миха и ло ви ћа: стр. 7–17.

65. Голи оток. Књ. 5 / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Слу жбе ни 
гла сник, 2012. – 419 стр. : илу стр. ; 21 cm. – (Библи о те ка Посеб на 
изда ња / [Службени гласник])
ISBN 9788651911340
Садр жај: При ја тељ ски раз го во ри: Ниг де места под небе си ма (Дра го Дуј
мић) ; Црно гор ска тра ге ди ја (Радо сав Зеко вић). – При ло зи: Полит би ро 
уво ди пси хо со мат ску тор ту ру. – Спи ско ви: Све у куп ни попис умр лих. – 
Реги стар лич них име на. – Беле шка о писцу.

2014

66. Кад су цве та ле тикве / Дра го слав Миха и ло вић. – Кра гу је вац : [б. 
и.], 2014. 
Садр жи и: Ујка Дра ги седи под јабу ком ; Шукар место ; Тре ће про ле ће 
Све те Петро ни је ви ћа ; Бара бе, коњи и гегу ле ; Пас.

67. Кад су цве та ле тикве / Дра го слав Миха и ло вић. – 34. изд. – Бео град 
: Д. Миха и ло вић, 2014. – 135 стр. ; 21 cm
На кори ца ма ауто ро ва сли ка и беле шка о њему. – ISBN 9788690309177

2015

68. Кад су цве та ле тикве / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Лагу на, 
2015. – 157 стр. ; 20 cm. – (Сабра на дела Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / 
Лагу на ; књ. 2)
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ISBN 9788652118700
О писцу: стр. 151–157.
– 2. изд. – Бео град : Лагу на, 2015.
– 3. изд. – Бео град : Лагу на, 2015.
– 4. изд. – Бео град : Лагу на, 2015.

69. Крат ка исто ри ја сати ра ња / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : 
Слу жбе ни гла сник, 2015. – 170 стр. ; 21 cm. – (Библи о те ка Посеб на 
изда ња)

70. Чизма ши / Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Лагу на, 2015. – 375 
стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 cm. – (Сабра на дела Дра го сла ва Миха и ло
ви ћа / Лагу на ; књ. 4)
ISBN 9788652120758
О писцу: стр. 369–375.
– 2. изд. – Бео град : Лагу на, 2015.
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При ло зи у књи га ма и пери о дич ним публи ка ци ја ма

1957

71. Писмо / Дра го слав Миха и ло вић ; илу стр. Ал. ПопМитић // Јежев 
кален дар за 1958. [б. м. : б. и, 1957]. Стр. 229–230, илустр.

1959

72. Гост / Дра го слав Миха и ло вић // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 
00255939. 135 : 383 : 9 (1959) 537–549.

73. Лаку ноћ, Фред : (раз го вор чети ри чове ка јед ног ружног попо дне
ва) / Дра го слав Миха и ло вић // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 0025
5939. 135 : 384 : 5 (1959) 327–354.

74. Пре ва рио сам држа ву / Дра го слав Миха и ло вић // Ветре ња ча. ISSN 
23348895. 5 : 19 (1959) 11.

75. Син те за Крањ че ви ће вог узне ми ре ња / Дра го слав Миха и ло вић // 
Гле ди шта (Ниш). ISSN 18214428. 6 : 12 (1959) 1–4.

76. Заглу ши на / Дра го слав Миха и ло вић // Зве чан. 3 : 22 (21. XI 1959) 6.

1960

77. Четр на е сто путо ва ње / Дра го слав Миха и ло вић // Лето пис Мати це 
срп ске. ISSN 00255939. 136 : 386 : 1 (1960) 22–32. 
Касни је штам па но као „Пут ник“.

1961

78. Živi se pot pi su ju / Dra go slav Miha i lo vić // Arhi tek tu ra –ur ba ni zam. 
ISSN 00041238. 2 : 10 (1961) 34–35 i 47.

1962

79. Сире на пева у неде љу / Дра го слав Миха и ло вић // Лето пис Мати це 
срп ске. ISSN 00255939. 138 : 390 : 1 (1962) 22–34. 
Касни је штам па но као „Лили ка“.
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1964

80. Боги ње / Дра го слав Миха и ло вић // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 
00255939. 140 : 393 : 4 (1964) 315–323.

1966

81. О томе како је оста ла фле ка / Дра го слав Миха и ло вић // Лето пис 
Мати це срп ске. ISSN 00255939. 142 : 397 : 4 (1966) 298–322.

82. Сви рач / Дра го слав Миха и ло вић // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 
00255939. 142 : 398 : 6 (1966) 572–591.

1967

83. Боги ње / Дра го слав Миха и ло вић // Днев ник (Нови Сад). ISSN 
03507556. 26 : 7308 (12. март 1967) 

84. Леген да о људи ма / Дра го слав Миха и ло вић // НИН. ISSN 0027
6685. 17 : 886 (31. XII 1967) 7.

85. Љуба врап че – шам пи он / Дра го слав Миха и ло вић // Поли ти ка. 
ISSN 03504395. 64 : 19415 (22. X 1967) дода так Кул ту раумет ност, 
стр. 20.

86. Цве ће за Наду / Дра го слав Миха и ло вић // Бор ба. ISSN 03507440. 
32 : 319 (19. XI 1967) 12–13.

1968

87. Кад су цве та ле тикве [1] / Дра го слав Миха и ло вић // Лето пис Мати
це срп ске. ISSN 00255939. 144 : 401 : 1 (1968) 1–37.

88. Кад су цве та ле тикве [2] / Дра го слав Миха и ло вић // Лето пис Мати
це срп ске. ISSN 00255939. 144 : 401 : 2 (1968) 117–150.

89. Кра ље вић Мар ко у Лин цу : о наши ма у ино стран ству / Дра го слав 
Миха и ло вић // НИН. ISSN 00276685. 18 : 924 (22. IX 1968) 8.

90. Њего во море / Дра го слав Миха и ло вић // Днев ник (Нови Сад). 
ISSN 03507556. 26 : 7656 (25. II 1968) 
Одло мак из рома на „Кад су цве та ле тикве“.

91. Тре ће про ле ће Све те Петро ни је ви ћа / Дра го слав Миха и ло вић 
// Зора : поча сни број посве ћен Зори (1896–1901). Мостар : [с. н.], 
1968/1969. Стр. 122–132.
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92. Цве ће за Наду / Дра го слав Миха и ло вић // Естра да. (новем бар 
1968) 

93. Чија тo сен ка ову да тума ра : [из про зе „Позна ни ци“] / Дра го слав 
Миха и ло вић // НИН. ISSN 00276685. 18 : 904 (5. V 1968) 6.
Касни је, у пре ра ђе ном обли ку, обја вље но у зби р ци при ча „Ухва ти зве зду 
пада ли цу“ и као део рома на „Гори Мора ва“.

1969

94. Кад су цве та ле тикве : дра ма пре ма моти ви ма исто и ме ног рома на 
у два чина с епи ло гом / Дра го слав Миха и ло вић // Лето пис Мати це 
срп ске. ISSN 00255939. 145 : 404 : 2–3 (1969) 166–255.

95. Ностал ги ја / Дра го слав Миха и ло вић // Јеж. ISSN 00216917. 1591–
1592 (26. децем бар 1968) 26–27.

96. О томе како је оста ла фле ка : (одло мак из „Фре де, лаку ноћ“) / Дра
го слав Миха и ло вић // Elle = Она. 3 (29. мај 1969) 90–91.

97. Освр ни се с љуба вљу : (из сце на ри ја „Кад су цве та ле тикве“) / 
Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев ност. ISSN 00232408. 24 : 28 : 1 
(1969) 38–44.

98. Цве ће на води :[одломак] / Дра го слав Миха и ло вић // НИН. ISSN 
00276685. 19 : 939 (5. I 1969) 14–15.

1970

99. Bara be, konji i gegu le / Dra go slav Miha i lo vić // Savre me nik. ISSN 
0036519X. 16 : 21 : 3 (1970) 211–216.

100. Moja sestra Gor da na / Dra go slav Miha i lo vić // Vidi ci. ISSN 05068797. 
17 : 138–139 (1970) 1–2. 
Из незавршеног романа „Душица“.

101. Пла ва Дра ма / Дра го слав Миха и ло вић // Elle = Она. 43 (17. децем
бар 1970) 83–85.

102. Уда јем се, мама / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев не нови не. 
ISSN 00232416. 22 : 369 (18. VII 1970) 6. 
Из неза вр ше ног рома на „Души ца“.

1971

103. Pas / Dra go slav Miha i lo vić // Večer nji list. ISSN 03505006. 15 : 3678 (3, 
4. i 5. srpanj 1971) 
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1972

104. Бара бе, коњи и гегу ле / Дра го слав Миха и ло вић // Нова срп ска 
при по вет ка / [саставио] Љуби ша Јере мић. Бео град : Књи жев на 
омла ди на Срби је, 1972. Стр. 146–153.

105. Лили ка / Дра го слав Миха и ло вић // Нова срп ска при по вет ка / 
[саставио] Љуби ша Јере мић. Бео град : Књи жев на омла ди на Срби
је, 1972. Стр. 131–145.

106. Moj lepi Grk i osta li : (odlo mak iz  roma na „Duši ca“) / Dra go slav Miha
i lo vić // Delo (Beo grad). ISSN 00117935. 18 : 18 : 6 (1972) 732–740.
Роман ника да није завр шен, обја вљи ва ни су само изво ди.

1973

107. Lezi mi sestro, u krv da ti kažem ko si / Dra go slav Miha i lo vić // Knji
žev na reč. ISSN 03504115. 2 : 18 (sep tem bar 1973) ; 2 : 19 (okto bar 
1973) ; 3 : 22 (janu ar 1974) 

108. Пас / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 2 : 
12 (март 1973) 10.

109. Стил као раван на којој ће се огле да ти цело дело, по моме мишље
њу, тре ба да буде непри ме тан, као ваздух који уди ше мо / Дра го
слав Миха и ло вић // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 3 : 2 (1973) 12.

1974

110. Lezi mi sestro и krv da ti kažem koj’ si / Dra go slav Miha i lo vić // Duga. 
ISSN 03506215. 1 : 11–12 (1974) 

1975

111. Пас / Дра го слав Миха и ло вић // Збор ник радо ва настав ни ка и сту де
на та. Бео град, Фило ло шки факул тет у Бео гра ду, 1975. Стр. 512–514.
Збо р ник радо ва настав ни ка и сту де на та : пово дом сто го ди шњи це осни
ва ња и два де се то го ди шњи це обна вља ња Кате дре за свет ску књи жев ност 
на Бео град ском уни вер зи те ту. – Бео град : Фило ло шки факул тет, Одсек за 
општу књи жев ност и тео ри ју књи жев но сти, 1975.

1977

112. Pro tu ve piju čaj : dra ma u dva čina / Dra go slav Miha i lo vić ; [po go vor] 
Bori slav Mihaj lo vićMihiz // Sce na. ISSN 00365734. 13 : 1 : 3 (1977) 
87–108.
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113. Ухва ти зве зду која пада / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев ност. 
ISSN 00232408. 32 : 64 : 4 (1977) 402–407.

1978

114. Пут ник / Дра го слав Миха и ло вић // Књи га при по ве да ка мла ђих 
југо сло вен ских писа ца. Бео град : Нолит : Про све та : Завод за уџбе
ни ке и настав на сред ства, 1978. Стр. 69–90. – (Лек ти ра за VIII раз
ред основ не шко ле).

115. Uto plje ni ca : odlo mak / Dra go slav Miha i lo vić // Savre me nik. ISSN 
0036519X. 24 : 47 : 2 (1978) 107–117.

1979

116. Лили ка / Дра го слав Миха и ло вић // Анто ло ги ја савре ме не срп ске 
сати рич не при че / [приредио] Мило ван Вите зо вић. Бео град : Јеж, 
1979. Стр. 142–160.

1981

117. Акви зи те ри : [драма] / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев ност. 
ISSN 00232408. 7–8 (1981) 1285–1307.

1982

118. Сећа ју ћи се Андри ћа : шта је у беле жни ци Дра го сла ва Миха и
ло ви ћа тво р ца „Петри ји ног вен ца“ оста ло после јед не изло жбе 
посве ће не живо ту и делу југо сло вен ског нобе лов ца / Дра го слав 
Миха и ло вић // НИН. ISSN 00276685. 33 : 1650 (15. август 1982) 35.

119. Ујка Дра ги седи под јабу ком / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев не 
нови не. ISSN 00232416. 34 : 654 (16. сеп тем бар 1982) 1–3.

120. Шукар место / Дра го слав Миха и ло вић // Гра ди на. ISSN 04362616. 
17 : 5 (1982) 5–22.

1983

121. Баба Вели ка / Дра го слав Миха и ло вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 
80 : 24878 (16. јану ар 1983) 12.

122. Бара бе, коњи и гегу ле / Дра го слав Миха и ло вић // Баг да ла. ISSN 
00053880. 25 : 292–293 (1983) 2–4.
Поно во обја вље но у истом часо пи су (број посве ћен јуби ле ју  50 годи на 
часо пи са): Баг да ла. 51 : 480 (2009) 66–77.
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123. Gost / Dra go slav Miha i lo vić // Savre me na srp ska pri po vet ka / Pavle 
Zorić. Beo grad, Slo vo lјubve, 1983. Str. 39–52. – (Edi ci ja Anto lo gi ja)

124. Они се удру жу ју / Дра го слав Миха и ло вић // Поли ти ка. ISSN 0350
4395. 80 : 25015 (29. мај 1983) 14.

125. Пас / Дра го слав Миха и ло вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 80 : 
24982 (24. април 1983) 14.

126. Пут ник / Дра го слав Миха и ло вић // Срп ска при по вет ка : 1950–
1982 / [приредио] Ради во је Микић. Бео град : Књи жев на омла ди на 
Срби је, 1983. Стр. 75–87. – (Библи о те ка Анто ло ги ја)

127. Чија то душа ову да тума ра / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев
ност. ISSN 00232408. 38 : 75 : 5 (1983) 740–751.
Исто у: Moguć no sti. ISSN 05447267. 30 : 7–8 (1983) 590–602.

1984

128. Анто ло гиј ска про за савре ме ни ка : [извод из 18. гла ве рома на 
„Чизма ши“] / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев на реч. ISSN 0350
4115. 12 : 226 (25. јану ар 1984) 24.

129. Лили ка / Дра го слав Миха и ло вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 81 : 
25247 (20. јану ар 1984) 13.

130. О томе како је оста ла фле ка / Дра го слав Миха и ло вић // Поли ти ка. 
ISSN 03504395. 81 : 25291 (4. март 1984) 12.

1985

131. Ako koga zani ma : [au to bi o gra fi ja] / Dra go slav Miha i lo vić // Anto lo gi
ja leve stra ne. Knj. 2, Pesme i peva nja ; auto bi o gra fi je / [pri re di o] Vasa 
Popo vić. Beo grad : Par ti zan ska knji ga, 1985. Str. 244. 

132. Bara be, konji i gegu le / Dra go slav Miha i lo vić // Anto lo gi ja leve stra ne. 
Knj. 1, Pri če i pri ča nja / [pri re di o] Vasa Popo vić. Beo grad : Par ti zan ska 
knji ga, 1985. Str. 147–159.

133. Oni se udru žu ju / Dra go slav Miha i lo vić // Anto lo gi ja leve stra ne. Knj. 1, 
Pri če i pri ča nja / [pri re di o] Vasa Popo vić. Beo grad : Par ti zan ska knji ga, 
1985. Str. 160–170. 

134. Похва ла првом чита о цу : реч 6. апри ла 1985. при ли ком при ма ња 
награ де Народ не библи о те ке Срби је за нај чи та ни ју књи гу 1984. 
годи не / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев не нови не. ISSN 0023
2416. 36 : 686 (15. април 1985) 5.
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Награ да Народ не библи о те ке Срби је за нај чи та ни ју књи гу за роман 
Чизма ши, 1985.

1986

135. Pisac sa žutom tra kom / Dra go slav Miha i lo vić // Tvr do nebo : pri po vet
ke / Miro slav Popo vić ; pri re dio Dra go slav Miha i lo vić. Beo grad : Nolit, 
1986. Str. 247–248.
ISBN 8619001787

1988

136. Ако кога зани ма : [аут обиографија] / Дра го слав Миха и ло вић 
// Школ ски час срп ско хр ват ског јези ка и књи жев но сти (Гор њи 
Мила но вац). ISSN 03521338. 6 : 3 (1988) 6.

137. Зло чин ци и жртве : одго вор Бори Виски ћу ali as Рати бо ру Мику ли
ћу / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 
39 : 757758 (1–15. јун 1988) 3.

138. При ви ђе ња / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев не нови не. ISSN 
00232416. 39 : 749–750 (1–15. март 1988) 27.

139. Све до че ња с Голог ото ка, 1–4 / с Нико лом Нико ли ћем раз го ва ра 
Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 39 : 
752–755 (15. април – 1. јун 1988)
Садр жај: (1) Босан ски лонац. 15. април, стр. 10. – (2) Бије дић ме је хтео 
уби ти. 1. мај, стр. 8. – (3) Три голо о точ ка гро бља. 15. мај, стр. 9. – (4) Хте ли 
су све да постре ља ју. 1. јуни, стр. 10.

140. Миро сла вље во јеван ђе ље / Дра го слав Миха и ло вић // Удри бан
ду / Миро слав Попо вић ; при ре дио и пред го вор напи сао Дра го
слав Миха и ло вић ; пого вор Пре драг Мар ко вић. Бео град : „Филип 
Вишњић“, 1988. Стр. 5–23. – (Библи о те ка Алба трос ; 30)
ISBN 8673630606
– 2. изд. 1988.
– 3. изд. 1989.

141. Уред ни штву „Школ ског часа“ : [писмо] / Дра го слав Миха и ло вић 
// Школ ски час срп ско хр ват ског јези ка и књи жев но сти (Гор њи 
Мила но вац). ISSN 03521338. 6 : 3 (1988) 4–5.

1988/89

142. Мали водар дуго пам ти, 1–10 / с Нико лом Мића но ви ћем раз го ва ра 
Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 39 : 
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760–770 (15. сеп тем бар 1988 – 15. фебру ар 1989)
Садр жај: (1) Позив – при вред ник. 15. сеп тем бар, стр. 10. – (2) Девет месе
ци исто ри је. 1. окто бар, стр. 9. – (3) Дола зак. 15. окто бар, стр. 9. – (4) 
Изно ше ње ста ва. 1. новем бар, стр. 9. – (5) Про ду же ни бора вак. 15. новем
бар, стр. 9. – (6) Запо сле ње. 1. децем бар, стр. 11. – (7) Голо о точ ка трго ви
на. 15. децем бар – 1. јану ар, стр. 13. – (8) Обез бе ђе ње лого ра. 15. јану ар, 
стр. 12. – (9) Овце напа ле пса. 1. фебру ар, стр. 12. – (10) Оте то од смр ти. 
15. фебру ар, стр. 11.

1989

143. Бра ћа и при ја те љи / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев не нови не. 
ISSN 00232416. 40 : 784 (15. окто бар 1989) 4.
Реч при ли ком осни ва ња огран ка Дру штва срп скојевреј ског при ја тељ ства 
у Ваље ву 24. сеп тем бра 1989.

144. Муште ри ја смр ти : [приступна бесе да у САНУ] / Дра го слав Миха
и ло вић // НИН. ISSN 00276685. 2002 (14. 5. 1989) 33.

145. Muš te ri ja smr ti : [iz pri stup ne besje de u SANU] / Дра го слав Миха и
ло вић // Vje snik. (15. 5. 1989) 5.

146. Небе ски сви ра чи / Дра го слав Миха и ло вић // Књи га срп ске фан та
сти ке. Књ. 2 : XII–XX век / избор и пред го вор Пре драг Пала ве стра. 
Бео град : Срп ска књи жев на задру га, 1989. Стр. 192–199. – (Срп ска 
књи жев на задру га. Коло 82 ; књ. 542)
ISBN 8637901115
[Одломак из рома на „Петри јин венац“].

147. Ноћ ни маскен бал у КнезМиха и ло вој ули ци / Дра го слав Миха и
ло вић // Ван ред на скуп шти на Срп ске ака де ми је нау ка и умет но
сти одр жа на 18. децем бра 1986. годи не. Бео град : САНУ, 1989. Стр. 
109–110.

148. Пас = A Dog / Дра го слав Миха и ло вић ; english tran sla tion by Mla
den Jova no vić // Зави чај = Home land. ISSN 05145902. 36 : 348–349 
(1989) 40–41.

149. Пред сед ни ку Саве зног извр шног већа Анти Мар ко ви ћу / у име 
Одбо ра [за одбра ну сло бо де мисли и изражавања] Дра го слав 
Миха и ло вић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 42 : 778 (15. јун 
1989) 4.

150. Pri vi đe nja / Dra go slav Miha i lo vić // Naj bo lje pri če 1989 / pri re di li Da
vid Alba ha ri i Mihaj lo Pan tić. Gor nji Mila no vac : Deč je novi ne, 1989. 
Str. 217–224.
ISBN 8636702976



36 |                                                             Марина Нинић

151. Шарл Азна вур / Дра го слав Миха и ло вић // Све ске (Пан че во). ISSN 
03535525. 1 (сеп тем ба р–ок то бар 1989) 13–22. 

1990

152. Како то да напи шем, дру гар / Дра го слав Миха и ло вић // НИН. 
ISSN 00276685. 2072 (14. сеп тем бар 1990) 46–49.

153. Kru na na zlo či noj gla vi : kako sam i zaš to napi sao knji gu „Goli otok“ / 
Dra go slav Miha i lo vić // Inter vju. ISSN 03520307. (2. sep tem bar 1990) 
61–63.

154. Мрзим голо о то ча не / Дра го слав Миха и ло вић // Лето пис Мати це 
срп ске. ISSN 00255939. 166 : 446 : 3 (1990) 211–226.

155. Муште ри ја смр ти / Дра го слав Миха и ло вић // Глас / Срп ска ака
де ми ја нау ка и умет но сти. Оде ље ње јези ка и књи жев но сти. ISSN 
03517365. 361 : 14 (1990) 1–15.
При ступ на ака дем ска бесе да одр жа на на Све ча ном ску пу у САНУ 9. маја 
1989.
Исто: Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 42 : 815 (1. март 1991) 1 и 7.

156. Повра так / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев не нови не. ISSN 
00232416. 41 : 804 (15. сеп тем бар 1990) 5.

157. Prav da i „glu po“ poli tič ko miš lje nje : odgo vor na anke tu časo pi sa „Knji
žev na kri ti ka“ avgustsep tem bar 1972. godi ne / Dra go slav Miha i lo vić // 
Demo kra ti ja danas. ISSN 03536734. 2 (2. maj 1990) 21.
Исто: НИН. ISSN 00276685. 2150 (13. март 1992) 40–41.

158. Ујка Дра ги седи под јабу ком / Дра го слав Миха и ло вић // Рашка. 
ISSN 03510719. 20 : 28 (1990) 48–54.

1991

159. Муште ри ја смр ти / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев не нови не. 
ISSN 00232416. 815 (1. март 1991) 1 + 7.

160. Пре да ње / Дра го слав Миха и ло вић // Сер биа и комен та ри за 1990/91. 
Бео град : Заду жби на Мило ша Црњан ског, 1991. Стр. 341–353.

161. Сам пред људ ском лесом, са спра ви цом у рука ма / Дра го слав 
Миха и ло вић // Све ске (Пан че во). ISSN 03535525. 3 : 10 (1991) 9–12.
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1992

162. Гост / Дра го слав Миха и ло вић // Анто ло ги ја срп ске про зе пост
мо дер ног доба / [приредио] Алек сан дар Јер ков. Бео град : Срп ска 
књи жев на задру га, 1992. Стр. 119–130. – (Анто ло ги је / Срп ска књи
жев на задру га)
ISBN 8637903088

163. E moj Mire lja : otvo re no pismo Mir ku Kova ču / Dra go slav Miha i lo vić // 
Duga. ISSN 03506215. 485 (26. IX – 10. X 1992) 29–31.

164. Када су неви ни про гла ша ва ни кри вим. 1–15 / Дра го слав Миха и
ло вић // Поли ти ка. 89 : 28412–28426 (11. новем бар – 25. новем бар 
1992).
Садр жај: (1) Прве после рат не чист ке у КПЈ : 11. новем бар, стр. 21. – (2) 
Мето де бео град ске Глав ња че : 12. новем бар, стр. 19. – (3) Систе мат ско 
сла ма ње лич но сти : 13. новем бар, стр. 3. – (4) У кошма ру мана и врли на : 
14. новем бар, стр. 21. – (5) Шеф држа ве одре ђу је пре су ду : 15. новем бар, 
стр. 19. – (6) Прво оп ту же ни конач но „при знао“ : 16. новем бар, стр. 21. 
– (7) Дру го оп ту же ни није издр жао : 17. новем бар, стр. 23. – (8) И бра ни
лац иде у затвор : 18. новем бар, стр. 21. – (9) Ни пра ње мозга није све
моћ но : 19. новем бар, стр. 21. – (10) Када и смрт бива недо сти жна : 20. 
новем бар, стр. 19. – (11) Оправ да ње голо о точ ког зло чи на : 21. новем бар, 
стр. 21. – (12) Пред теро ром сви су јед на ки : 22. новем бар, стр. 19. – (13) 
Непри ја тан обрт за ислед ни ке : 23. новем бар, стр. 19. – (14) „Нисмо ми 
Бран ко исти“ : 24. новем бар, стр. 21. – (15) Прав да је, још увек, нема : 25. 
новем бар, стр. 23.

165. Нај ве ро ват ни је јесте / Дра го слав Миха и ло вић // Поли ти ка. 89 : 
28436 (8. децем бар 1992) 24.
Рубри ка „Међу нама“, одго вор на писмо у истој рубри ци „Нисам посе тио 
Пут ни ка у затво ру“, 4. децем бар 1992.

166. Ни за гру пе, још мање за ватро га сце : март 1968 : одго вор на анке ту 
„Бор бе“ / Дра го слав Миха и ло вић // НИН. ISSN 00276685. 2150 (13. 
март 1992) 40–41. 
Прво обја вљи ва ње сво је вре ме но нео бја вље ног тек ста под над на сло вом 
„Шко дљи во“ изја шња ва ње Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.

167. Тре ћи живот опа сне опсе не / Дра го слав Миха и ло вић // НИН. ISSN 
00276685. 2160 (22. мај 1992) 28–30.
О „тре ћој“ Југо сла ви ји.

168. Уби тач на дослед ност : [ранија изја шња ва ња о рас па ду Југо сла ви
је и срп ским поли тич ким циљевима] / Дра го слав Миха и ло вић // 
НИН. ISSN 00276685. (22. 5. 1992) 29.
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169. Упо тре бље ни тоа летпапир исто ри је / Дра го слав Миха и ло вић // 
НИН. ISSN 00276685. 2171 (7. август 1992) 6.
Писмо уред ни ку НИНа: О свом исту па њу из Одбо ра гра ђа на за само
стал ност куће „Поли ти ка“ због члан ства Мило ва на Ђила са у истом 
Одбо ру.

1993

170. Запад није с нама : инте лек ту ал ци и рат [3]: [документа Срп ског 
ПЕН центра] / Дра го слав Миха и ло вић // НИН. ISSN 00276685. 
2228 (10. 9. 1993) 39–40.

171. Лов на сте ни це / Дра го слав Миха и ло вић // Срп ски књи жев ни гла
сник. ISSN 03542769. Тре ћа сери ја. 2 : 6 : 6 (1993) 9–38.

172. Наша куч ка Кали на / Дра го слав Миха и ло вић // Радио ТВ реви ја. 
ISSN 03507432. (24. 12. 1993) 30–31.

173. [Одбор за Голи оток : пред лог о оснивању] / Дра го слав Миха и ло
вић // Годи шњак САНУ за 1992. ISSN 03510336. 99 (1993) 194–198.

174. Titov krva vi vikend u Špa ni ji : kako je amba sa dor Mita Milj ko vić pao u 
nemi lost / Dra go slav Miha i lo vić // Duga. ISSN 03506215. 499 (10. april 
1993) 44–48.

1994

175. Тро стру ки осу ђе ник на смрт. [1–4] / Дра го слав Миха и ло вић // 
Радио ТВ реви ја (Бео град). ISSN 03507432. 1422–1425 (26. 5. 1994 – 
16. 6. 1994)
Садржaj: [1] : 1422 (26. мај 1994) 36–37; [2] : 1423 (2. 6. 1994) 36–38 : 1424 (9. 
6. 1994) 36–37 + : 1425 (16. 6. 1994) 36–37.

176. Штро јач ки мата дор из Јов ца / Дра го слав Миха и ло вић ; илу стро
вао Мома Мар ко вић // Радио ТВ реви ја (Бео град). ISSN 03507432. 
28 : 1403 (13. јану ар 1994) 36–37.

1995

177. Гори Мора ва : (одло мак) / Дра го слав Миха и ло вић // Дани ца. ISSN 
03544974. 2 (1995) 252–257.

178. Изја ва гру пе ака де ми ка о писа њу часо пи са „Логос“ / Дра го слав 
Миха и ло вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 91 : 29188 (22. јану ар 
1995) 8.

179. Како то да напи шем, дру гар / Дра го слав Миха и ло вић // Нај леп ше 
при че савре ме них срп ских писа ца / при ре дио Миро љуб Јоко вић. 
Бео град : Рашка шко ла, [1995]. Стр. 57–73. (Библи о те ка Анто ло ги је)
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180. Поред Мора ве : [одломак из рома на „Гори Мора ва“, IX оде љак, III 
део] / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев на коло ни ја Свој но во : 
збо р ник радо ва. Пара ћин : „Вук Кара џић“, 1995. Св. 2. Стр. 3–[4].

181. Сам пред људ ском лесом, са спра ви цом у рука ма : суд ба голо о то
ча на / Дра го слав Миха и ло вић // НИН. ISSN 00276685. (27. јану ар 
1995) 46–47.

182. Сео ски атен тат / Дра го слав Миха и ло вић // Наше горе лист (Бео
град). 2 (новем бар 1995) 13.

183. Svi moji nitko vi i pone ki gmaz : [po vo dom izja ve Bogo lju ba Pej či ća u 
„Dugi“ br. 1626, od 14. do 27. okto bra 1995] / Dra go slav Miha i lo vić // 
Duga. ISSN 03506215. 1627 (26. 10–10. 11. 1995) 86.

184. Тело и душа : реч ауто ра Дра го сла ва Миха и ло ви ћа на пред ста
вља њу књи ге „Гори Мора ва“ у САНУ / Дра го слав Миха и ло вић // 
Поли ти ка. ISSN 03504395. 92 : 29257 (1. април 1995) 16–17.

185. Узно ше ње у виси не / Дра го слав Миха и ло вић // Пове ља (1985). ISSN 
03527751. н. с. 25 : 3 (1995) 3–8.

1996

186. Нико га није чуо : [некролог Мићи Поповићу] / Дра го слав Миха
и ло вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 93 : 29880 (28. децем бар 1996) 
дода так Кул ту ра, умет ност, нау ка, стр. [17]
Текст дати ран: 22. 12. 1996. год.

187. Озна чен за одстрел : [прича НИНа] / Дра го слав Миха и ло вић ; 
избор Михај ло Пан тић // НИН. ISSN 00276685. Дода так : Књи га 
IV. 2359 (15. 3. 1996) 34–35.

188. Под ва ла / Дра го слав Миха и ло вић // Освит (Леско вац). ISSN 0354
0952. 6 : 17–18 (1996) 42–44.

189. При по ве дач ки рад Мило ша Црњан ског : [студентс ки семи нар ски 
рад] / Дра го слав Миха и ло вић // Сер биа и комен та ри за 1993/1995 
/ [уредио Живо рад Стојковић]. Бео град : Заду жби на Мило ша 
Црњан ског, 1996. Стр. 207–211.

190. Са Црњан ским у тор би : [уз један сту дент ски рад о Црњанском] 
/ Дра го слав Миха и ло вић // Сер биа и комен та ри за 1993/1995 
/ [уредио Живо рад Стојковић]. Бео град : Заду жби на Мило ша 
Црњан ског, 1996. Стр. 407–420.

191. Сит но и нева жно као исто риј ско : [делимично про чи та но пред 
сту ден ти ма на пла тоу испред Фило зоф ског факул те та у Бео гра ду 
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10. 12. 1996] / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев не нови не. ISSN 
00232416. 942–943 (15. децем бар 1996 – 1. јану ар 1997) 1–2.

1997

192. Миро сла вље во јеван ђе ље : [предговор] / Дра го слав Миха и ло вић // 
Удри бан ду / Миро слав Попо вић. Бео град : Гутен бе р го ва галак си
ја, 1997. Стр. 5–[25]. – (Дела Миро сла ва Попо ви ћа ; [3])

193. На Голом ото ку / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев ност. ISSN 
00232408. 102 : 1–2 (1997) 10–21.

194. По зако ну – реха би ли та ци ја немо гу ћа : суђе ње срп ским писци
ма [од 1944. до данас] / Дра го слав Миха и ло вић // Поли ти ка. ISSN 
03504395. 94 : 30235 (25. децем бар 1997) 27.

195. Сле пи за ствар ност : [противстав бесе ди пред сед ни ка САНУ Алек
сан дра Деспића] / Дра го слав Миха и ло вић // НИН. ISSN 00276685 
2426 (27. јун 1997) 17.

1998

196. А ‘ђе је друг Тито : [сведочанства о Голом ото ку] / Дра го слав Миха
и ло вић // Аргу мент. ISSN 0354477Х. (18. 5. 1998) 39.

197. Голи оток, педе сет годи на касни је (1–4)1 / Дра го слав Миха и ло вић 
// НИН. ISSN 00276685. 24652468 (26. март 1998 – 2. април 1998) 
59–61.
Садр жај: (1) : Кому ни стич ки мар ти ри јум: 2465 (26. 3. 1998) 59–61 ; (2) : 
Обра чун са некон фор ми сти ма : 2466 (2. 4. 1998) 59–61 ; (3) : Тех но ло ги ја 
муче ња : 2467 (2. 4. 1998) 56–58 ; (4) : Зва нич но ћута ње : 2468 (2. 4. 1998) 
56–58.

198. Жало снохумор не анег до те Радо са ва Зеко ви ћа / Дра го слав Миха
и ло вић // При че са Голог ото ка / Радо сав Зеко вић. Андри је ви ца : 
Сту по ви, 1998. Стр. 5–17. – (Библи о те ка Про за)

199. Желео је да клек не пред Голим ото ком / Дра го слав Миха и ло вић // 
НИН. ISSN 00276685. 2468 (16. април 1998) 56–58.

200. Какви смо, добро смо про шли : (бесе да при ли ком при ма ња награ
де „Све то зар Ћоро вић“ у Биле ћи, 21. сеп тем бра 1998) / Дра го слав 
Миха и ло вић // НИН. ISSN 00276685. 2491 (24. сеп тем бар 1998) 41.
Исто, под насло вом „Црве но и пла во“, у књи зи: Црве но и пла во // Дра го
слав Миха и ло вић. Бео град : НИН, 2001. Стр. 201–203. – (Еди ци ја НИН)

1  Раз го вор о Голом ото ку са нека да шњим роби ја ши ма – Дра го сла вом Миха
и ло ви ћем, Сла во љу бом Ива но ви ћем Пуром, Милин ком Ђор ђе ви ћем и Петр ом 
Јова но ви ћем Учом – водио је Мило Гли го ри је вић.
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201. Као смрт на осу да : [некролог ing. Петру Вујичићу] / Дра го слав 
Миха и ло вић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 980 (15. сеп тем
бар 1998) 9.
Пот пис : Д. М.

202. Крат ка исто ри ја сати ра ња [1–6]2 / Дра го слав Миха и ло вић // НИН. 
ISSN 00276685. 25002505 (26. новем бар 1998 – 31. децем бар 1998).
Садр жај: [1] : Голи оток, на тра гу гула га и холо ка у ста : 2500 (26. 11. 1998) 
72–73 ; [2] : Совјет ски оба ве штај ни рези ден ти : 2501 (3. 12. 1998) 56–58 ; [2 
тј. 3] : Петр о ва рупа : 2502 (10. 12. 1998) 59–61 ; [4] : Гони чи и про го ње ни : 
2503 (17. 12. 1998) 60–61 ; [5] : Зато че нич ки само у прав ни теро ри зам : 2504 
(24. 12. 1998) 60–61 ; [6] : Недо ступ на архи ва : 2505 (31. 12. 1998) 68–70.

203. Крат ки при каз живо та на Цари град ском дру му / Дра го слав Миха
и ло вић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 1000–1001–1002 (1, 15. 
новем бар и 1. децем бар 1998) 16–17.

204. Леше ви из шкра пе / Дра го слав Миха и ло вић // НИН. ISSN 0027
6685. 2466 (2. април 1998) 60–61.

205. Може те ли да им опро сти те : [сведочанства о Голом ото ку] / Дра
го слав Миха и ло вић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 980 (15. 
сеп тем бар 1998) 1.

206. Нај бо љи при ја тељ / Дра го слав Миха и ло вић // Наше ства ра ње 
(Леско вац). ISSN 04659503. 45 : 4 (1998) 473–487.

207. Ни забо ра ва ни пра шта ња : [сведочанства о Голом ото ку] / Дра
го слав Миха и ло вић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 980 (15. 
сеп тем бар 1998) 12.
О Мило ва ну Ђила су. Садр жи и фак си мил писма М. Ђила са Еви Па
нићНахир из 1987. годи не.

208. Није било рат не опа сно сти / Дра го слав Миха и ло вић // НИН. ISSN 
00276685. 2467 (2. април 1998) 56–57.

209. Писац са жутом тра ком : [поговор] / Дра го слав Миха и ло вић // 
Твр до небо / Миро слав Попо вић ; при ре дио Дра го слав Миха и ло
вић. Бео град : Гутен бер го ва галак си ја 1998. Стр. 253–254.

210. [Писмо Дра га ну Томи ћу, пред сед ни ку Скуп шти не Репу бли ке 
Срби је, 17. маја 1998]3 / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев не нови
не. ISSN 00232416. 980 (15. сеп тем бар 1998) 2.

2  Рефе рат за науч ни скуп „Југо сло вен скосовјет ски сукоб 1948“ одр жан 15
16. окто бра 1998. у Инсти ту ту за савре ме ну исто ри ју, обја вљен у шест наста ва ка.

3  Пред лог нацр та зако на о пони ште њу одлу ка о кажња ва њу голо о точ ких 
зато че ни ка из Репу бли ке Срби је. Више пута покре ну та ини ци ја ти ва која је оста ја ла 
без одго во ра.
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211. Ску пљач : дра ма у три чина / Дра го слав Миха и ло вић // Сце на. 
ISSN 00365734. 6 (1998) 125–142.

212. У гро бу малом : [посмртно сло во Бори сла ву Михај ло ви ћу Михи зу 
у Ири гу 18. децем бра 1997] / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев не 
нови не. ISSN 00232416. 965–966 (1–15. јану ар 1998) 2. 

1999

213. 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 / Дра го слав Миха и
ло вић // Годи шњак / САНУ за 1998. ISSN 03510336. 105 (1999) 202–
203.

214. Гла со ви мојих умр лих при ја те ља : бесе да пово дом три сто те пред
ста ве „Коре шпо ден ци је“ [Борислава Пекића] у Ате љеу 212 / Дра
го слав Миха и ло вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 96 : 30787 (10. јул 
1999) дода так Кул ту ра, умет ност, нау ка, стр. 19. 

215. Goli otok na tra gu gula ga i holo ka u sta / Dra go slav Miha i lo vić // Jugo
slo ven skosovjet ski sukob 1948 : zbor nik rado va / [odg. ur. Petar Kača
ven da ]. Beo grad : Insti tut za savre me nu isto ri ju, 1999. Str. [235]–278. 
– (Poseb na izda nja / Insti tut za savre me nu isto ri ju)

216. Горак укус бив шег при ја тељ ства / Дра го слав Миха и ло вић // НИН. 
ISSN 00276685. 2521 (22. април 1999) 41.
Текст (пово дом NATO бом бар до ва ња Југо сла ви је) напи сан по поруџ би ни 
листа „Gaze ta Wybor cza“, Вар ша ва и доста вљен листу 16. апри ла 1999. Ау
тор до 21. апри ла није при мио ника кав одго вор од уред ни штва.

217. Зло тво ри : (Први део: Пре да ње) : [одломак из књиге] / Дра го слав 
Миха и ло вић / Срп ска про за данас : Вла ди мир Ћоро вић  живот и 
дје ло / Ћоро ви ће ви сусре ти про зних писа ца у Биле ћи [и] Науч ни 
скуп у Гац ку, 19.–21. сеп тем бар 1998 ; тек сто ве иза брао и при ре дио 
Радо слав Бра тић. Биле ћа : Про свје та ; Гац ко : Про свје та, 1999. Стр. 
41–43.
ISBN 8682865033

218. Јало ва јесен : [приповетк а] / Дра го слав Миха и ло вић // Лето пис 
Мати це срп ске. ISSN 00255939. 175 : 464 : 6 (1999) 783–805.

219. Јало ва јесен : [приповетк а] / Дра го слав Миха и ло вић // Свет гљи
ва4. 4 : 10 (1999) 3–9.

220. Какви смо, добро смо про шли : реч при ли ком при ма ња награ де 
„Све то зар Ћоро вић“ у Биле ћи / [Драгослав Михаиловић] / Срп

4  Изда вач часо пи са је Мико ло шко дру штво у Бео гра ду.
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ска про за данас : Вла ди мир Ћоро вић  живот и дје ло / Ћоро ви ће ви 
сусре ти про зних писа ца у Биле ћи [и] Науч ни скуп у Гац ку, 19.–21. 
сеп тем бар 1998 ; тек сто ве иза брао и при ре дио Радо слав Бра тић. 
Биле ћа : Про свје та ; Гац ко : Про свје та, 1999. Стр. 18–20.
ISBN 8682865033
Исто, под насло вом „Црве но и пла во“, у књи зи: Црве но и пла во // Дра го
слав Миха и ло вић. Бео град : НИН, 2001. Стр. 201–203. – (Еди ци ја НИН)

221. Крат ки при каз живо та на Цари град ском дру му // Књи жев не нови
не. ISSN 00232416. 1000–1001–1002 (1 и 15. новем бар – 1. децем бар 
1999) 16–17.

222. Лили ка / Дра го слав Миха и ло вић // Анто ло ги ја срп ских при по ве
да ча XIX и XX века / [приредио] Миро слав Јосић Вишњић. Бео
град : „Филип Вишњић“, 1999. Стр. [225]–244. – (Посеб на изда ња / 
„Филип Вишњић“)
ISBN 8673632234

223. Мијан дрош и Беља / Дра го слав Миха и ло вић // Наше ства ра ње 
(Леско вац). ISSN 04659503. 46 : 3–4 (1999) 205–226.

224. Мили во је се бори са ђаво ли ма / Дра го слав Миха и ло вић // Јуна
ци новог свет ског порет ка / Мили во је Гли шић ; илу стра ци је Ран
ко Гузи на. Бео град : Ново сти, 1999. Стр. 5–13. – (Посеб на изда ња / 
Ново сти)
ISBN 867446002X

225. На ујки ном кри лу / Дра го слав Миха и ло вић // Поли ти ка. ISSN 
03504395. 96 : 30958 (31. децем бар 1999. и 1, 2. и 3. јану ар 2000) 
дода так Кул ту ра, умет ност, нау ка, стр. [55]

226. Пари о ни чар, гене рал и ислед ник // Књи жев ност. ISSN 00232408. 
49 : 104 : 10 (1999) 1536–[1563].

227. Сада шње при ли ке и поло жај срп ског наро да / Дра го слав Миха и
ло вић // Скуп шти на Срп ске ака де ми је нау ка и умет но сти. Бео град 
: САНУ, 1999. Стр. 50–52. – (Годи шње скуп шти не / Изда ња Пред
сед ни штва САНУ ; 1)

228. Све ти Петар спа са ва Србе / Дра го слав Миха и ло вић // Оши ша ни 
јеж. ISSN 03541533.2877 (1999) [15]–22.

229. Тај недо вр ше ни, неса вр ше ни свет / Дра го слав Миха и ло вић // 
Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 996 (1. сеп тем бар 1999) 1–2.
Текст је про чи тан на про тест ном ску пу у УКС, „Бео град није праг Вашинг
то на“, 26. мар та 1999. 
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230. Узно ше ње у виси не / Дра го слав Миха и ло вић // Пове ља (1985). 
ISSN03527751. н. с. 25 : 3 (1995) 3–8.

231. Чија то душа ову да тума ра / Дра го слав Миха и ло вић // Анто ло ги ја 
срп ских при по ве да ча XIX и XX века / [приредио] Миро слав Јосић 
Вишњић. Бео град : Филип Вишњић, 1999. Стр. [509]–526. – (Посеб
на изда ња / „Филип Вишњић“)
ISBN 8673632234

2000

232. Да ли је Бори слав Пекић шпи јун / Дра го слав Миха и ло вић // Поли
ти ка. ISSN 03504395. 97 : 31093 (20. мај 2000) 27.

233. Zlo tvo ri : iz roma na Dra go sla va Miha i lo vi ća. [1] / Dra go slav Miha i lo vić 
// Морав ски гла сник. 1 : 1 (2000) 4.

234. Јало ва јесен : при по вет ка (II) / Дра го слав Миха и ло вић // Свет гљи
ва. ISSN 14506203. 4 : 11 (2000) 21–31.

235. Јало ва јесен : при по вет ка (III послед њи наста вак) / Дра го слав 
Миха и ло вић // Свет гљи ва. ISSN 14506203. 4 : 12 (2000) 31–39.

236. Уто пље ни ца / Дра го слав Миха и ло вић // Пове ља (1985). ISSN 0352
7751. 30 : 1 (2000) 5–23.

2001

237. Zlo tvo ri : iz roma na Dra go sla va Miha i lo vi ća. [2] / Dra go slav Miha i lo
vić // Морав ски гла сник. н. с. 2 (2001) 5.

238. Крат ки при каз живо та на цари град ском дру му : при по вет ка о 
Ћупри ји (2) / Дра го слав Миха и ло вић // Морав ски гла сник. н. с. 1 : 
5–6 (2001) 8.

239. Лежи ми, сестро, у крв да ти кажем која си / Дра го слав Миха и ло
вић // При ча и при ча ње : анто ло ги ја при ча награ ђе них Андри ће
вом награ дом / при ре ди ла и пред го вор напи са ла Жане та Ђукић 
Пери шић. [1. изд.]. Бања Лука : Глас срп ски, 2001. Стр. 23–42. – 
(Библи о те ка Анто ло ги је)
ISBN 867119244X

240. Мој син / Дра го слав Миха и ло вић // Мала кути ја : нај кра ће срп ске 
при че XX века / [приредио] Михај ло Пан тић. 1. изд. Бео град : Југо
сло вен ска књи га, 2001. Стр. 95.
ISBN 8674110509
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2002

241. Дошао сам да вам кажем да немам шта да вам кажем : [реч на уру
че њу Злат ног крста кне за Лаза ра у Гра ча ни ци 27. јуна] / Дра го слав 
Миха и ло вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 99 : 31841 (29. јун 2002) 
Кул ту ра умет ност нау ка, [I].

242. Дошао сам да вам кажем да немам шта да вам кажем : бесе да ака
де ми ка Дра го сла ва Миха и ло ви ћа при ли ком при ма ња награ де 
Злат ни крст кне за Лаза ра / Дра го слав Миха и ло вић // Глас Југа. 
ISSN 14514206. 2 : 13 (2002) 8.

243. Гла со ви мојих умр лих при ја те ља : бесе да пово дом три сто те пред
ста ве „Коре шпо ден ци је“ у Ате љеу 212 : (2. јул 1999) / Дра го слав 
Миха и ло вић // Дру ги о Пеки ћу / при ре ди ли Љиља на Пекић, 
Михај ло Пан тић. Бео град : Откро ве ње, 2002. Стр. 137–139. – 
(Библи о те ка Сви так ; 4)
ISBN 8683353206

244. Да ли је Бори слав Пекић шпи јун / Дра го слав Миха и ло вић // Дру ги 
о Пеки ћу / при ре ди ли Љиља на Пекић, Михај ло Пан тић. Бео град : 
Откро ве ње, 2002. Стр. 93–97. – (Библи о те ка Сви так ; 4)
ISBN 8683353206

245. Mari fe tlu ci advo ka ta i sudi je / Dra go slav Miha i lo vić // Repu bli ka. ISSN 
03547973. 14 : 288–289 (2002) 58–59.
Из: Дра го слав Миха и ло вић, Тре ће про ле ће, Бео град, 2002, стр. 115, 117–
126.

246. Миш бели сре ћу дели : [приповетк а] / Дра го слав Миха и ло вић // 
Књи жев ни лист. ISSN 14512122. 1 : 2 (2002) 12–13.

247. [Pre pi ska Dra go sla va Miha i lo vi ća i Bori sla va Pekića] / Dra go slav Miha
i lo vić, Bori slav Pekić // Kore spon den ci ja kao život : pre pi ska sa pri ja
te lji ma : (1965–1986) / Bori slav Pekić ; pred go vor Pre drag Pala ve stra ; 
pri re di la Lji lja na Pekić. Novi Sad : Sola ris, 2002. Str. 299–370.
ISBN 8675600097

248. Уби ла нас Југо сла ви ја : бесе да добит ни ка „Злат ног крста кне за 
Лаза ра“ на Видов дан ском песнич ком при че шћу, у Гра ча ни ци 2002 
/ Дра го слав Миха и ло вић // Хво сно. ISSN 14510820. 7 : 30 (2002) 8.

249. Црве но и пла во : (бесе да при ли ком при ма ња награ де „Све то зар 
Ћоро вић“ 21. сеп тем бра 1998. у Биле ћи) / Дра го слав Миха и ло вић 
// Ars Rhe to ri ca : вешти на бесед ни штва / Обрад Ста но је вић, Сима 
Авра мо вић. Бео град : Слу жбе ни лист СРЈ, 2002. Стр. 510–512.
ISBN 8635505107
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2003

250. Ака де ми ја се мора вра ти ти у Срби ју : [реч на ску пу у САНУ, 13. 
фебру а ра 2003. године] / Дра го слав Миха и ло вић // Вечер ње ново
сти. ISSN 03504999. (21. фебру ар 2003) 8.

251. Косо во – Срби ја га осло ба ђа ла, Југо сла ви ја про да ва ла : реч Дра
го сла ва Миха и ло ви ћа добит ни ка Злат ног крста кне за Лаза ра, 27. 
јуна 2002. годи не / Дра го слав Миха и ло вић // Видов дан ски гла
сник. ISSN 03547817. 11 : 10 (2003) 23.

252. Краљ и вој во да / Дра го слав Миха и ло вић // Видов дан ски гла сник. 
ISSN 03547817. 11 : 10 (2003) 24–25.

253. Нај бо љи при ја тељ : (одло мак) / Дра го слав Миха и ло вић // Наше 
ства ра ње. ISSN 04659503. 50 : 4 (2003) 110–112.

254. Они се удру жу ју / Дра го слав Миха и ло вић // Срп ски при по ве да чи 
XX века : позив на путо ва ње / избор Љубо драг Весић. Бео град : 
Сазве жђа, 2003. Стр. 79–89.
ISBN 8683699129

255. Плач Јова на Трку ље / Дра го слав Миха и ло вић // Натр он. ISSN 1451
2009. 2 : 4 (2003) 3–9.

256. Про паст Југо сла ви је и зане ма ре на зашти та Срби је / Дра го слав 
Миха и ло вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 100 : 32069 (15. фебру ар 
2003) Б4.
Реч на ску пу у САНУ, 13. фебру а ра 2003. годи не.

2004

257. Гена ди је / Дра го слав Миха и ло вић // Нова зора. ISSN 15129918. 1 
(2004) 62–74.

258. Коло ни јал на Срби ја : југо сло вен ско и срп ско иску ство [1] / Дра го
слав Миха и ло вић // НИН. ISSN 00276685. 2816 (16. децем бар 2004) 
54–56.
Први део увод не бесе де саоп ште не на науч ној кон фе рен ци ји „Кул тур но
исто риј ска башти на југа Срби је“, одр жа ној у Вла си ни, од 8. до 10. децем
бра 2004. годи не.

259. Мај мун у про зо ру / Дра го слав Миха и ло вић // Срп ски југ. ISSN 
18203507. 1 : 1 (2004) 9–24.

260. Од шибе до стро ја. 1–12 : [фељтон] / Дра го слав Миха и ло вић // 
Поли ти ка. ISSN 03504395. (28. фебру ар – 10. март 2004)
Обја вље ни тек сто ви: 1. Шиба није шиба ње, 101 : 32440 (28. фебру ар 2004) 
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Б5 ; 2. Поглед уна зад, 101 : 32441 (29. фебру ар 2004) Б8 ; 3. Ићи кроз строј, 
101 : 32442 (1. март 2004) Б6 ; 4. Стро је ви ужа са, 101 : 32443 (2. март 2004) 
Б7 ; 5. Ружно лице ото ка, 101 : 32444 (3. март 2004) Б7 ; 6. Уре ђи ва ње лого
ра, 101 : 32445 (4. март 2004) Б7 ; 7. Сти жу лого ра ши, 101 : 32446 (5. март 
2004) Б7 ; 8. Кар не вал почи ње, 101 : 32447 (6. март 2004) Б7 ; 9. Нажи во 
одра ни, 101 : 32448 (7. март 2004) Б8 ; 10. Зга жен за трен ока, 101 : 32449 (8. 
март 2004) Б6 ; 11. Логор ски терор, 101 : 32450 (9. март 2004) Б7 ; 12. Сећа
ње на мржњу, 101 : 32451 (10. март 2004) Б7.

261. Плач Јова на Трку ље / Дра го слав Миха и ло вић // Палеж. ISSN 0353
3379. (2004) 9–28.

262. Помо зи мо збу ње ном наро ду / Дра го слав Миха и ло вић // Поли ти
ка. ISSN 03504395. 101 : 32406 (25. јану ар 2004) Б4. 
Касни је обја вље но под насло вом „Вре ме за повра так“ у: Вре ме за повра
так / Дра го слав Миха и ло вић. Бео град : З. Вацић : Д. Миха и ло вић, 2006. 
Стр. 5–8. – (Пави љон 38 ; 10)

263. Пут ник / Дра го слав Миха и ло вић // Пано ра ма моно дра ма / при ре
дио Радо мир Пут ник. – Земун : Фести вал моно дра ме и пан то ми
ме, 2004. Стр. 19–36.
ISBN 8690443916

264. Сит но и нева жно као исто риј ско / Дра го слав Миха и ло вић // 
Поли тич ка бесе да модер не Срби је : мала срп ска исто риј скобесед
нич ка читан ка / ода брао, при ре дио и комен та ре напи сао Дејан А. 
Милић. Бео град : Номос, 2004. Стр. 284–286.
ISBN 8681781480

265. „Туђа сре ћа“ срп ске лек си ко ло ги је : југо сло вен ско и срп ско иску
ство (2) / Дра го слав Миха и ло вић // НИН. ISSN 00276685. 2817 (23. 
децем бар 2004) 54–56.
Дру ги део увод не бесе де саоп ште не на науч ној кон фе рен ци ји „Кул тур но
исто риј ска башти на југа Срби је“, одр жа ној у Вла си ни, од 8. до 10. децем
бра 2004. годи не. 

2005

266. Добро дошла, шкр ба ва лепо ти це Прав до / Дра го слав Миха и ло вић 
// Поли ти ка. ISSN 03504395. 102 : 33091 (19. децем бар 2005) 6.
Реак ци ја на Пред лог зако на о реха би ли та ци ји поли тич ких осу ђе ни ка.

267. Заблу де ла Ака де ми ја : [реч на годи шњој скуп шти ни Срп ске ака де
ми је нау ка и умет но сти, 2. јуна 2005. године] / Дра го слав Миха и
ло вић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (3. јун 2005) 26.

268. Коло ни јал на Срби ја / Дра го слав Миха и ло вић // Леско вач ки збо р
ник. ISSN 04591070. 45 (2005) 11–22.
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Увод на бесе да саоп ште на на науч ној кон фе рен ци ји „Кул тур ноисто риј
ска башти на југа Срби је“, одр жа ној у Вла си ни, од 8. до 10. децем бра 2004. 
годи не.

269. Лили ка / Дра го слав Миха и ло вић // Анто ло ги ја срп ске при по вет
ке дру ге поло ви не XX века / при ре дио Михај ло Пан тић. Бео град : 
Источ ник, 2005. Стр. 263–282. – (Врхо ви срп ске књи жев но сти)
ISBN 8683487334
Тре ћи том „Анто ло ги је срп ске при по вет ке“ у три тома (XIX век, прва и 
дру га поло ви на XX века). Сва три тома при ре дио је Михај ло Пан тић.

270. Насме ше ни муче ник : in memo ri am / Дра го слав Миха и ло вић // 
Књи жев ни лист. ISSN 14512122. 4 : 30 (2005) 17.
Некро лог Сини ши Јан ку ло ву (1925–2005)

271. Недо ма ше ни про ма шај : реха би ли та ци ја поли тич ких затво ре ни ка 
/ Дра го слав Миха и ло вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 102 : 33028 
(17. окто бар 2005) 6.
О пита њу реха би ли та ци је поли тич ких затво ре ни ка.

272. Полу де ли лифт : [приповетк а] / Дра го слав Миха и ло вић /// Вечер
ње ново сти. ISSN 03504999. (30. април, 1 и 2. мај 2005) 37.

273. При по вед на и ствар на ствар ност нису исто : [писмо Дра го сла ва 
Миха и ло ви ћа упу ће но Робер ту Ходелу] / Дра го слав Миха и ло вић 
// Траг. ISSN 14519437. 1 : 1 : 3 (сеп тем бар 2005) 63–70.

274. Реч о књи зи [Новинарско бдење] / Дра го слав Миха и ло вић // Нови
нар ско бде ње / Дра гу тин П. Гре го рић. Бео град : Д. Гре го рић, 2005. 
Стр. 489–490.
ISBN 8690767509

275. Uvek ose ća te zeb nju : raz go vor Rober ta Hode la i Dra go sla va Miha i lo
vi ća / Robert Hodel ; Dra go slav Miha i lo vić // Txt. ISSN 14517604. 7–8 
(2005) 95–100.

276. Умро је ста ри Луј / Дра го слав Миха и ло вић // Кора ци. ISSN 0454
3556. 38 : 35 : 5–6 (2005) 5–17.

277. Ухва ти зве зду пада ли цу / Дра го слав Миха и ло вић // Анто ло ги ја 
срп ске при по вет ке дру ге поло ви не XX века / при ре дио Михај ло 
Пан тић. Бео град : Источ ник, 2005. Стр. 283–292. – (Врхо ви срп ске 
књи жев но сти)
ISBN 8683487334
Тре ћи том „Анто ло ги је срп ске при по вет ке“ у три тома (XIX век, прва и 
дру га поло ви на XX века). Сва три тома при ре дио је Михај ло Пан тић.
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2006

278. Да ли их је смрт боле ла : (реч на Зебр ња ку у Маке до ни ји на про
сла ви 94. годи шњи це Кума нов ске бит ке 22. окто бра 2006. годи не) 
/ Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев ни лист. ISSN 14512122. 5 : 52 
(2006) 2.

279. Gla so vi mojih umr lih pri ja te lja / Dra go slav Mihaj lo vić // Ate lje 212 : 
[pre mla di za pede se te] / [po ide ji Lju bo mi ra  Muci ja Draš ki ća pri re di li: 
Sve to zar Cvet ko vić, Gor da na Gon cić, Jasna Nova kov, Jele na Mijović]. 
Beo grad : Ate lje 212, 2006. Str. 119–120.
ISBN 8690384928

280. Југо сла ви ја је пара зит Срби је : (реч на Годи шњој скуп шти ни Срп
ске ака де ми је нау ка и умет но сти 24. јуна 1999. годи не) / Дра го слав 
Миха и ло вић // Срп ски поли тич ки говор модер ног доба / Дејан А. 
Милић. Бео град : Слу жбе ни гла сник, 2006. Стр. [659]–662. – (Еди
ци ја Рето ри ка ; 1)
ISBN 8675495137. – ISBN 9788675495130
2. доп. изд. – 2011. Стр. [712]–715. – ISBN 9788651910459

281. Књи шки мољац буду ћи кла сик : (поздрав на реч на Осни вач кој 
скуп шти ни Удру же ња школ ских библи о те ка ра Срби је, 19. маја 
2006. годи не) / Дра го слав Миха и ло вић // Нова зора. ISSN 1512
9918. 11–12 (2006) 40–41.

282. Ко није никад лежао у калу, не зна како је лепо бити успра ван : 
(реч при ли ком осни ва ња огран ка Дру штва срп скојевреј ског при
ја тељ ства у Ваље ву 24. сеп тем бра 1989. годи не) / Дра го слав Миха и
ло вић // Срп ски поли тич ки говор модер ног доба / Дејан А. Милић. 
Бео град : Слу жбе ни гла сник, 2006. Стр. [582]–584. – (Еди ци ја Рето
ри ка ; 1)
ISBN 8675495137. – ISBN 9788675495130
2. доп. изд. – 2011. Стр. [630]–632. – ISBN 9788651910459

283. Осло бо ди те ме сум ње / Дра го слав Миха и ло вић // Поли ти ка. ISSN 
03504395. 103 : 33257 (10. јун 2006) [16].
Одго вор на текст Без комен та ра : реа го ва ња на бесе ду Дра го сла ва Миха и
ло ви ћа у САНУ, обја вљен у Поли ти ци 103 : 33253 (6. јун 2006) [16].

284. Оста ти код сво је куће / Дра го слав Миха и ло вић // Поли ти ка. ISSN 
03504395. 103 : 33299 (22. јул 2006) Кул ту ра умет ност нау ка, 2.

285. Рат Срп ске ака де ми је про тив Срби је / Дра го слав Миха и ло вић // 
Срп ска реч : часо пис срп ске мањи не у Чешкој репу бли ци. ISSN 
18013120. 2 : 8 (2006) 26.



50 |                                                             Марина Нинић

Говор при пре мљен за Годи шњу скуп шти ну САНУ 1. јуна 2006, обја вљен у 
цели ни.

286. САНУ про тив Срба / Дра го слав Миха и ло вић // НИН. ISSN 0027
6685. 2892 (1. јун 2006) 48–49.
Говор при пре мљен за Годи шњу скуп шти ну САНУ 1. јуна 2006, обја вљен у 
цели ни.

2007

287. Вред ност љуба ви / Дра го слав Миха и ло вић // Боже прав де : (срп ска 
читан ка о УДБИ) : анто ло ги ја при че о УДБИ / при ре дио и пред
го вор напи сао Бра ни мир Стра ња ко вић са при ја те љи ма. Врњач ка 
Бања : Про лог ; Бео град : ΠΛΑΤΩ, 2007. Стр. 199–216. – (Еди ци ја 
Анто ло ги је / [Плато [и] Пролог] ; 2)
ISBN 9788684593230

288. Заблу де ла Ака де ми ја : (реч на Годи шњој скуп шти ни САНУ 2. 
јуна 2005) / Дра го слав Миха и ло вић // Срп ска реч : часо пис срп ске 
мањи не у Чешкој репу бли ци. ISSN 18013120. 3 : 10 (2007) 24.

289. Коло ни јал на Срби ја / Дра го слав Миха и ло вић // Срп ска реч : часо
пис срп ске мањи не у Чешкој репу бли ци. ISSN 18013120. 3 : 11 
(2007) 22.
Први део дела увод не бесе де саоп ште не на науч ној кон фе рен ци ји „Кул
тур ноисто риј ска башти на југа Срби је“, одр жа ној у Вла си ни, од 8. до 10. 
децем бра 2004. годи не. Рани је обја вље но у НИНу, 16. децем бра 2004, стр. 
54–55 и у Леско вач ком збор ни ку 45 (2005) 11–14.

290. Нај бо љи при ја тељ / Дра го слав Михај ло вић // Боже прав де : (срп ска 
читан ка о УДБИ) : анто ло ги ја при че о УДБИ / при ре дио и пред
го вор напи сао Бра ни мир Стра ња ко вић са при ја те љи ма. Врњач ка 
Бања : Про лог ; Бео град : ΠΛΑΤΩ, 2007. Стр. 181–198. – (Еди ци ја 
Анто ло ги је / [Плато [и] Пролог] ; 2)
ISBN 9788684593230

291. Пари о ни чар, гене рал и ислед ник / Дра го слав Михај ло вић // Боже 
прав де : (срп ска читан ка о УДБИ) : анто ло ги ја при че о УДБИ / 
при ре дио и пред го вор напи сао Бра ни мир Стра ња ко вић са при
ја те љи ма. Врњач ка Бања : Про лог ; Бео град : ΠΛΑΤΩ, 2007. Стр. 
145–179. – (Еди ци ја Анто ло ги је / [Плато [и] Пролог] ; 2)
ISBN 9788684593230

292. С нану ла ма у уши ма / Дра го слав Миха и ло вић // Успе ња. ISSN 
14529122. 1 : 1 (2007) 3.
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Бесе да коју је напи сао, али је није саоп штио при ли ком при ма ња награ де 
Вуко ве заду жби не 9. децем бра 1994. годи не.

293. Умет ник и коба си ца / Дра го слав Миха и ло вић // Бест се лер. ISSN 
1452421X. 2 : 42 (2007) 3.

294. Шта пред ста вља југ Срби је / Дра го слав Миха и ло вић // Срп ска реч 
: часо пис срп ске мањи не у Чешкој репу бли ци. ISSN 18013120. 3 : 11 
(2007) 22.
Дру ги део дела увод не бесе де саоп ште не на науч ној кон фе рен ци ји „Кул
тур ноисто риј ска башти на југа Срби је“, одр жа ној у Вла си ни, од 8. до 10. 
децем бра 2004. годи не.

295. Што јужни је то тужни је ; Како напре ду је црно гор ска књи жев ност 
/ Дра го слав Миха и ло вић // Срп ска реч : часо пис срп ске мањи не у 
Чешкој репу бли ци. ISSN 18013120. 3 : 11 (2007) 22.
Тре ћи део дела увод не бесе де саоп ште не на науч ној кон фе рен ци ји „Кул
тур ноисто риј ска башти на југа Срби је“, одр жа ној у Вла си ни, од 8. до 10. 
децем бра 2004. годи не.

2008

296. Заблу де ла Ака де ми ја : [реч на годи шњој скуп шти ни Срп ске ака де
ми је нау ка и умет но сти 2. јуна 2005. године] / Дра го слав Миха и ло
вић // Људи гово ре. 1 : 1 : 1 (2008) 19–22.

297. Indi go papir i taj ni poslo vi / Dra go slav Miha i lo vić // Here ti cus. ISSN 
14515822. 6 : 2 (2008) 249–251.

298. Moj sin / Dra go slav Miha i lo vić // Mala kuti ja : (naj kra će srp ske pri če 
XX veka) / [pri re di o] Mihaj lo Pan tić. Beo grad : Arhi pe lag, 2008. Str. 
113. – (Bibli o te ka Zlat no runo)
ISBN 9788686933171

299. Плач Јова на Трку ље / Дра го слав Миха и ло вић // Наше ства ра ње. 
ISSN 04659503. 55 : 3–4 (2008) 7–20.

300. Погре шна језич ка поли ти ка / Дра го слав Миха и ло вић // Дија лек
ти и срп ска књи жев ност : тема Бори не неде ље 2007. / Дра го слав 
Миха и ло вић, Бојан Јова но вић, Алек сан дар Мила но вић, Ради во
је Микић, Мило Лом пар. Вра ње : Књи жев на зајед ни ца „Бори сав 
Стан ко вић“, 2008. Стр. 7–13. – (Библи о те ка Тема)
ISBN 9788676050390

301. При хва ће ност или непри хва ће ност покра јин ског гово ра за осно
ви цу књи жев ног јези ка и раз вој наци о нал не књи жев но сти / Дра
го слав Миха и ло вић // Гра ма ти ка и лек си ка – дескрип тив ни и нор
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ма тив ни при ступ : 37. науч ни саста нак сла ви ста у Вуко ве дане, 
Бео град 12–15. IX 2007. Бео град : Међу на род ни сла ви стич ки цен
тар, 2008. Стр. [511]–515. – (Науч ни саста нак сла ви ста у Вуко ве 
дане, ISSN 03519066 ; 37, 1)
ISBN 9788686419178
Исто и у: Књи жев ни лист. ISSN 14512122. 7 : 74–75 (2008) 1–2.

2009

302. Два пред ло га Оде ље њу јези ка и књи жев но сти САНУ / Дра го слав 
Миха и ло вић // Књи жев ни лист. ISSN 14512122. 8 : 84–85 (2009) 6–7. 
Кри ти ка кон цеп ци је Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и народ ног јези
ка у изда њу САНУ.

303. Југо сло вен ство на рачун Срби је / Дра го слав Михај ло вић // Наше 
ства ра ње. ISSN 04659503. 56 : 1–2 (2009) 199–211.

304. Лепо писа ње / Дра го слав Миха и ло вић // Лето пис Мати це срп ске. 
ISSN 00255939. 185 : 483 : 1–2 (2009) 5–19.

305. Мика Џован њего вог живо та / Дра го слав Миха и ло вић // Доме ти. 
ISSN 03510425. 36 : 138–139 (2009) 7–24.

306. Reha bi li ta ci ja Dra go sla va Miha i lo vi ća / pri re dio Jovi ca Trku lja // Here
ti cus. ISSN 14515822. 7 : 3 (2009) 136–152.
Садр жи и: Pred log za osni va nje Odbo ra za Goli otok / Dra go slav Miha i lo vić ; 
Pola veka od osni va nja golo o toč kih logo ra / Udru že nje „Goli otok“ za Srbi ju ; 
Čiji ste vi pred sed nik, gospo di ne pred sed ni če : gospo din Dra gan Tomić, pred
sed nik Skupšti ne Repu bli ke Srbi je / Dra go slav Miha i lo vić ; [Tri pisma pred sed
ni ku Vla de, Voji sla vu Koštunici] / Dra go slav Miha i lo vić ; Nedo ma še ni pro ma
šaj / Dra go slav Miha i lo vić ; Dobro doš la, škr ba va lepo ti ce Prav do / Dra go slav 
Miha i lo vić ; Zah tev za reha bi li ta ci ju / Dra go slav Miha i lo vić.

307. Ску пљач / Дра го слав Миха и ло вић // Успе ња. ISSN 14529122. 3 : 10 
(2009) 4–8.

2010

308. Ex libris “ВТ” на 54 стра не / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев ни 
мага зин. ISSN 14510421. 10 : 112–113–114 (2010) 2–4.

309. Kad su cve ta le tikve / Dra go slav Miha i lo vić ; via Bra ni mir Džo ni Štu lić 
// Zbor nik : Plu tarh, Kse no font, Sve to ni je, Crnjan ski, Miha i lo vić / Bra
ni mir Džo ni Štu lić. Beo grad : ΠΛΑΤΩ Books : Bal kan ska par ti ja rada 
(g.k.), 2010. Str. 525–637.
ISBN 9788644705048
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310. Lepo pisa nje : (odlo mak) / Dra go slav Miha i lo vić // Polja. ISSN 0032
3578. 55 : 463 (maj–jun 2010) 23–26.

311. „Може те ли да им опро сти те“ / Дра го слав Миха и ло вић // Пут по 
непро хо ди : Дра го слав Миха и ло вић : збо р ник / при ре дио Михај ло 
Пан тић. Бео град : Библи о те ка гра да Бео гра да, 2010. Стр. 67–75. – 
(Библи о те ка Врхо ви / [Библиоте ка гра да Београда])
ISBN 9788671911986

312. Неста шни писац се узве рао уза зид : (реч 22. окто бра 2010. годи
не на откри ва њу пло че сећа ња на Анто ни ја Иса ко ви ћа у Бео гра ду 
на Сту дент ском тргу бр. 19) / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев ни 
лист. ISSN 14512122. 8 : 97–98 (2010) 4.

313. Пре жи вља ва ње / Дра го слав Миха и ло вић // Лето пис Мати це срп
ске. ISSN 00255939. 186 : 485 : 1–2 (2010) 5–19.

314. Слат ко срка ње духов них поли ца ја ца / Дра го слав Миха и ло вић // 
Хво сно. ISSN 14510820. 15 : 65 (2010) 56–61.
Увод на бесе да под извор ним насло вом Коло ни јал на Срби ја, саоп ште на на 
науч ној кон фе рен ци ји „Кул тур ноисто риј ска башти на југа Срби је“, одр
жа ној у Вла си ни, од 8. до 10. децем бра 2004. годи не.

315. Ста ро скла ди ште : из нео бја вље ног руко пи са / Дра го слав Миха и
ло вић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. (13. јану ар 2010) [21].

316. Шукар место / Дра го слав Миха и ло вић // Пут по непро хо ди : Дра
го слав Миха и ло вић : збо р ник / при ре дио Михај ло Пан тић. Бео
град : Библи о те ка гра да Бео гра да, 2010. Стр. 5–40. – (Библи о те ка 
Врхо ви / [Библиоте ка гра да Београда])
ISBN 9788671911986

2011

317. Veče ra kod čikaMilan če ta / Dra go slav Miha i lo vić // Pri čaj mi o ocu / 
pri re di la Sve tla na Milo še vić Valen ti. Vevey : Xenia ; Beo grad : Metel la, 
2011. Str. 33–43.
ISBN 9788688393010 (Metel la)

318. Jaha li su neki sta ri kau bo ji… : (reč na kome mo ra ci ji Bra ni sla vu Crn če
vi ću 18. apri la 2011. godi ne) / Dra go slav Miha i lo vić // Jež. ISSN 0353
6726. 3043, 3044, 3045 (jun, jul, avgust 2011) 18.

319. Ниг де места под небе си ма : пред го вор за раз го вор са голо о то ча ни
ном Дра гом Дуј ми ћем / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев ни лист. 
ISSN 14512122. 9 : 100 (2011) 4–5.
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2012

320. Лепо писа ње / Дра го слав Миха и ло вић // Земаљ ски дуго ви : Иво 
Андрић у при чи / при ре дио Мило ван Мар че тић. Бео град : Лагу на, 
2012. Стр. 31–53. – (Еди ци ја Тала си ; књ. 5)
ISBN 9788652110049

321. Pas / Dra go slav Miha i lo vić // Šapa u ruci / [pri re di o] Rat ko Božo vić. 
Beo grad : Čigo ja štam pa, 2012. Str. 201–205.
ISBN 9788675589051
– 2. izd. – 2014. – ISBN 9788653100728
Одло мак из књи ге „Ухва ти зве зду пада ли цу“.

322. Pogla vlja iz dela „Goli otok“ (peta knji ga, u izda nju Slu žbe nog gla sni
ka, 2012). : [felj ton] / Dra go slav Miha i lo vić // Tabloid (Beo grad). ISSN 
18204384. 273, 274, 275 (6. decem bar 2012. – 3. janu ar 2013) 
Садр жи: Kri mi na li stič ki zaple ti oko jed nog pisma (1) : Polit bi ro uvo di psi ho
so mat sku tor tu ru : str. 27 + 35; Kri mi na li stič ki zaple ti oko jed nog pisma (2) : 
Para no ja iz poti snu te homo sek su al no sti : str. 34–35; Kri mi na li stič ki zaple ti oko 
jed nog pisma (3) : Ide o loš ke likvi da ci je sa pred u miš lja jem : str. 34–35.

323. Субот ње при ли ке / Дра го слав Миха и ло вић // Пове ља (1985). ISSN 
03527751. 42 : 3 (2012) 5–14.

2013

324. Рецен зи ја / Дра го слав Миха и ло вић // Рав на Река / Сто ја дин 
Томић. Бео град : Кул тур нопро свет на зајед ни ца Срби је ; Деспо то
вац : Народ на библи о те ка „Ресав ска шко ла“, 2013. Стр. 7–8.
ISBN 9788682379508

325. Четр де сет и три годи не / Дра го слав Миха и ло вић // Наш траг. ISSN 
0354575X. 20 : 3–4 (2013) 97–130.

2014

326. Мој син [Брајево писмо] / Дра го слав Миха и ло вић // Мала кути ја 
[Брајево писмо] : анто ло ги ја нај кра ће срп ске при че 20. века. Св. 1 / 
при ре дио Михај ло Пан тић. 1. изд. на Бра је вом писму, пре у ре ђе но и 
адап то ва но пре ма изд. Срп ског ПЕН цен тра Бео град, 2007. годи не.  
Бео град : Народ на библи о те ка Срби је : Савез сле пих, 2014.
ISBN 9788660811624

327. Пре жи вља ва ње / Дра го слав Миха и ло вић // Епи та фи ја рата : анто
ло ги ја срп ске рат не при че / при ре дио Мла ден Веско вић. Бео град : 
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Уни вер зи тет ска библи о те ка „Све то зар Мар ко вић“, 2014. Стр. 283–
297. – (Еди ци ја Кар не ги / [Универзит ет ска библи о те ка „Све то зар 
Мар ко вић“] ; књ. 1)
ISBN 9788673010656

2015

328. Југо сло вен ство и срп ски језик / Дра го слав Миха и ло вић // Вечер ње 
ново сти. ISSN 03504999. (4. април 2015) 17.

329. Moj sin [Zvučni sni mak] / Dra go slav Miha i lo vić // Mala kuti ja [Zvučni 
sni mak] / [pri re di o] Mihaj lo Pan tić. Beo grad : Arhi pe lag : Fibi fon da ci
ja, 2015. 
ISBN 9788652301836 (Arhi pe lag). – ISBN 9788664670005 (Fibi fon da
ci ja)

330. Пред лог за осни ва ње Одбо ра за Голи оток / Дра го слав Миха и ло
вић // Кази ва ња о Срби ма кроз веко ве : од Све тог Сте фа на Нема
ње и Све тог Саве до данас / при ре дио Бог дан М. Зла тар. Бео град : 
Дра слар парт нер, 2015. Стр. 469–471.
ISBN 9788676143047

331. Шта Руси ма зна чи Голи оток / Дра го слав Миха и ло вић // Кази ва ња 
о Срби ма кроз веко ве : од Све тог Сте фа на Нема ње и Све тог Саве 
до данас / при ре дио Бог дан М. Зла тар. Бео град : Дра слар парт нер, 
2015. Стр. 472–474.
ISBN 9788676143047
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Интер вјуи

1967

332. Знак само за ово вре ме : у посе ти Дра го сла ву Миха и ло ви ћу / Дра
го слав Миха и ло вић ; раз го ва рао Ф. Пашић // Бор ба. ISSN 0350
7440. 32 : 286 (17. окто бар 1967) 7.
Пово дом доде љи ва ња Окто бар ске награ де Дра го сла ву Миха и ло ви ћу.

333. Моја лите рар на фило зо фи ја води нај ди рект ни је поре кло из мога 
наро да / Дра го слав Миха и ло вић ; раз го ва рао М. Мило ра до вић // 
Поли ти ка. ISSN 03504395. 19415 (22. окто бар 1967) 20.

1973

334. Стил је нешто дру го / Дра го слав Миха и ло вић ; раз го ва рао Видо
сав Сте ва но вић // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 2 : 12 (1973) 10.

1984

335. Био сам над вла дан / Дра го слав Миха и ло вић ; раз го ва рао Боро 
Кри во ка пић // НИН. ISSN 00276685. 1725 (22. јану ар 1984) 27–29.
Интер вју пово дом НИНове награ де за роман „Чизма ши“.

1985

336. Voilà pour qu oi j’écris / Dra go slav Miha i lo vić // Libération. ISSN 1298
0463. numéro hors série (mars 1985) 13–114.
Одго вор на анке ту: Pour qu oi écri vezvous?

1989

337. Ne vem, zakaj sem imel sre čo, oni pa ne ... / Dra go slav Miha i lo vić // 
Delo (Lju blja na). (7. 1. 1989).

338. Тај на при по вет ке / Дра го слав Миха и ло вић // Гра ди на. ISSN 0436
2616. 24 : 1 (1989) 186.
Из интер вјуа „Стил је нешто дру го“ / Дра го слав Миха и ло вић // Књи жев
на реч. ISSN 03504115. 2 (12. март 1973) 12.
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1990

339. Како се ства рао Голи оток, 1–2 / интер вју с Дра го сла вом Миха и
ло ви ћем [водио] Душан Микља // НИН. ISSN 00276685. 2070–2071 
(августсеп тем бар 1990).
Како се ства рао Голи оток : 31. август, стр. 30–35. – (2) Дуго путо ва ње на 
крај ноћи : 7. сеп тем бар, стр. 32–37.

340. Чува ла ме је књи жев ност / Дра го слав Миха и ло вић ; раз го ва рао 
Вели мир Ћур гус // Поли ти ка. ISSN 03504395. 87 : 27659 (6. окто бар 
1990) 15.

1991

341. Ака де мик Дра го слав Миха и ло вић / Дра го слав Миха и ло вић ; раз
го вор води ли Рат ко Пеко вић и Петар Мила то вић // Рат не нови не. 
1 : 3 (1–15. сеп тем бар) 9–14.

1993

342. Тај на Бран ка Ћопи ћа / Дра го слав Миха и ло вић ; пише: Зден ка 
Аћин // Радио ТВ реви ја. ISSN 03507432. 27 : 1353 (28. јану ар 1993) 
16–17 : [1] сл. ауто ра.

1994

343. Пораз живо та / Дра го слав Миха и ло вић ; раз го ва рао Зоран Ради
са вље вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 91 : 28831 (22. јану ар 1994) 
17.

1997

344. Гађе ње над поли ти ком / Дра го слав Миха и ло вић ; [разговарао] 
Мило Гли го ри је вић // НИН. ISSN 00276685. 2414 (4. април 1997) 
38–41.

1998

345. Ја сам сре ћан човек / Дра го слав Миха и ло вић ; раз го ва ра ла Мил ка 
Лучић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 95 : 30249 (10. јану ар 1998) 19.

346. Сага о људ ској суд би ни / Дра го слав Миха и ло вић ; раз го ва рао 
Фра ња Петри но вић // Днев ник. ISSN 03507556. 57 : 18379 (29. март 
1998) 10.
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1999

347. Сме јем се леци ма : [анк ета „Писац у рат ном вре ме ну“] / Дра го слав 
Миха и ло вић ; [анк ету водио] А. Ц. // Поли ти ка. ISSN 03504395. 96 
: 30750 (3. јун 1999) 19.

2000

348. Кру го ви пакла и раја / Дра го слав Миха и ло вић ; [разговор водио] 
Зоран Ради са вље вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 97 : 31247 (21. 
окто бар 2000) Кул тур ни дода так, стр. III.

2001

349. В лите ра ту ра та / Дра го слав Михайлович ; със сръбския писа тел 
Дра го слав Михайлович раз го варя пре во дач ка та Жела Геор ги е ва // 
Лите ра ту рен вест ник. ISSN 13109561. 11 : 12 (28. 3. 2001) 12–13.

350. Од све га ме је спа си ла лите ра ту ра / Дра го слав Миха и ло вић ; 
[разговор водио] Алек сан дар Попо вић // Књи жев на реч. ISSN 
03504115. 30 : 515 (2001) 4–8.

351. Пост мо дер ни сти на изди са ју / Дра го слав Миха и ло вић ; [разговор 
водила] Рад ми ла Стан ко вић // НИН. ISSN 00276685. 2629 (17. мај 
2001) 36.

2002

352. Лите ра ту ра та ме спа си / Дра го слав Михайлович ; с Дра го слав 
Михайлович раз го варя Жела Геор ги е ва // Лите ра ту рен форум. 
ISSN 08612153. 20 : 504 (21. 5. 2002) 14.

2003

353. [Разговор са Дра го сла вом Михаиловићем] / Дра го слав Миха и ло
вић ; раз го вор води ла Маја Равић // Натр он. ISSN 14512009. 2 : 4 
(2003) 2–3.

2004

354. Сила та ми за живот идва от писа не то / Дра го слав Михайлович ; 
[разговор с писа теля] Рада Шар ланд жи е ва // ЛИК : Лите ра ту ра. 
Изку ство. Кул ту ра. ISSN 03240444. 9 (2004) 
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355. Дра го слав Миха и ло вич пред „Лите ра тур ни Бал ка ни“ / Дра го слав 
Миха и ло вич ; вьпро си Гео р ги Гро здев ; пре вод Жела Геор ги е ва // 
Лите ра тур ни Бал ка ни. ISSN 1312014X. 3 : 4 (2004) 8–11.

356. Raz go vor sa Dra go sla vom Miha i lo vi ćem : sep tem bar 2002 g. / Dra go
slav Miha i lo vić ; [ra zgo vor vodi o] Robert Hodel // Zen trum und Perip
he rie in den sla vischen und bal tischen Sprac hen und Lite ra tu ren : Fest
schrift zum 70. Geburt stag von Jan Peter Loc her / Robert Hodel (Hg.). 
Bern [etc] : Peter Lang, 2004. Str. 65–75. – (Sla vi ca Hel ve ti ca, ISSN 0171
7316 ; 71)
ISBN 303910358X. – ISBN 9783039103584

2006

357. Да се обърнем към цебе си / Дра го слав Михайлович ; [вьпро си 
Гео р ги Гроздев] // Откри ва не то на Бал ка ни те / Гео р ги Гро здев. 
София : Бал ка ни, 2006. Стр. 87–89.
ISBN 9549446239. – ISBN 9789549446234
Интер вју рани је обја вљен као Дра го слав Миха и ло вич пред „Лите ра тур ни 
Бал ка ни“ у: Лите ра тур ни Бал ка ни. 3 : 4 (2004) 8–11.

2007

358. Нау чио сам да сто јим усправ но : са Дра го сла вом Миха и ло ви ћем 
пово дом нове књи ге сабра них тек сто ва „Мај стор ско писмо“ / Дра
го слав Миха и ло вић ; [разговор водила] Јеле на Коса но вић // Вечер
ње ново сти. ISSN 03504999. (27. јун 2007) Кул ту ра, IV–V.

2009

359. Више сам волео да слу шам него сам да при по ве дам / Дра го слав 
Миха и ло вић ; раз го вор водио проф. др Роберт Ходел // Кора ци. 
ISSN 04543556. 43 : 11–12 (2009) 191–205.
Исто и у: Пут по непро хо ди : Дра го слав Миха и ло вић : збо р ник / при ре
дио Михај ло Пан тић. Бео град : Библи о те ка гра да Бео гра да, 2010. Стр. 
41–65. – (Библи о те ка Врхо ви / [Библиоте ка гра да Београда]).  ISBN 978
8671911986

2010

360. Андрић ме бра нио од Тита / Дра го слав Миха и ло вић ; [разговор 
водио] Зоран Ради са вље вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 107 : 
34656 (4. мај 2010) 15.
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361. О Голом ото ку уз смех и сузе / Дра го слав Миха и ло вић ; [разговор 
водио] Сло бо дан Кља кић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 107 : 34809 
(4. окто бар 2010) 8.
Раз го вор пово дом уче шћа ака де ми ка Миха и ло ви ћа на Међу на род ном 
фору му YOU SHA RE – Youth Sha ring Memo ri es of Sta li nism and its Vic tims, 
одр жа ном у Фаен ци 27–29. сеп тем бра 2010. годи не.

2011

362. Kada je cve ta la Udba / Dra go slav Miha i lo vić ; [ra zgo vor vodi la] Iva
na Mila no vić Hra šo vec // Vre me. ISSN 03538028. 22 : 1045 (13. janu ar 
2011) 

363. Nagra de su me spa sle od gla di / Dra go slav Miha i lo vić ; [ra zgo vor vodi
la] Sanja Zlat ko vić // Naci o nal ni Gra đan ski. ISSN 18213790. 2 : 435 
(28. febru ar 2011) 14.

364. Поли циј ски доси јеи су оче ру па ни / Дра го слав Миха и ло вић ; 
[разговор водио] Зоран Ради са вље вић // Поли ти ка. ISSN 0350
4395. 108 : 35089 (17. јун 2011) 15.

2012

365. Циви ли за ци ја мора има ти чисте рачу не / Дра го слав Миха и ло вић 
; [разговор водио] Веља Павло вић // Ниво 23. Књ. 1 / Веља Павло
вић. Бео град : Дра слар парт нер, 2012. Стр. 155–178. – (Библи о те ка 
Све до чан ства / Дра слар парт нер)
ISBN 9788676142187 (за изда вач ку цели ну). – ISBN 9788676142163 
Интер вју у еми си ји Ниво 23, одр жан 22. децем бра 1992. на теле ви зи ји Сту
дио Б. – На зад њој кори ци штам па но писмо Д. Миха и ло ви ћа Вељи Павло
ви ћу, посла то након еми то ва ња интер вјуа.

2013

366. Dra go slav Miha i lo vić: Kad su cve ta li stra ho vi i laži / Dra go slav Miha i
lo vić ; [ra zgo vor vodi la Vuki ca Stru gar] // Večer nje novo sti. ISSN 0350
4999. (16. okto bar 2013)

2014

367. Југо сло вен ство ће Србе одве сти у про паст / Дра го слав Миха и ло
вић ; [разговор водио] Батић Баче вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 
111 : 36119 (1. јун 2014) 1+7.
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368. Књи жев ни дија лог: Дра го слав Миха и ло вић / Дра го слав Миха и ло
вић ; раз го ва ра Алек сан дар Гата ли ца. – Бео град : Радио теле ви зи ја 
Срби је, 2014. – Тра ја ње: 30 min 56 s. – Датум првог еми то ва ња: 9. 
јану ар 2015.

369. Dra go slav Miha i lo vić: Tikve su pre ži ve le / Dra go slav Miha i lo vić // Blic. 
ISSN 03549283. (25. maj 2014)

2015

370. Dra go slav Miha i lo vić: Još popra vljam sve svo je knji ge / Dra go slav 
Miha i lo vić ; raz go vor vodio B. Đorđević] // Večer nje novo sti. ISSN 
03504999. (5. jun 2015)
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Уре ђи вач ки рад

1986

371. Tvr do nebo : pri po vet ke / Miro slav Popo vić ; pri re dio Dra go slav Miha i
lo vić. – Beo grad : Nolit, 1986. – 248 str. ; 20 cm
ISBN 8619001787
Садр жи и: Pisac sa žutom tra kom / Dra go slav Miha i lo vić : str. 247–248.

1988

372. Udri ban du / Miro slav Popo vić ; pri re dio i pred go vor napi sao Dra go
slav Miha i lo vić ; pogo vor Pre drag Mar ko vić. – Beo grad : „Filip Viš njić“, 
1988. – 177 str. ; 20 cm. – (Bibli o te ka Alba tros ; knj. 30)
ISBN 8673630606
Садр жи и: Miroslavlјevo jevanđelјe / Dra go slav Miha i lo vić: str. 5–23. – Knji ga 
pou ke / Milin ko B. Sto ja no vić: str. 157–173. – [Toj „želji da se ne zabo ra vi“ ...] / 
Pre drag Mar ko vić: str. 174–175, 177. – Zida nje gro ba / Moša Oda lo vić: str. 176.
– 2. izd. – 1988.
– 3. izd. – 1989. – ISBN 8673630606

1997

373. Удри бан ду / Миро слав Попо вић ; при ре дио и пред го вор напи сао 
Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Гутен бер го ва галак си ја ; Ваље
во : Ваљев ска штам па ри ја, 1997. – 162 стр. : илу стр. ; 21 cm. – (Дела 
Миро сла ва Попо ви ћа)
ISBN 8670580683
Садр жи и: Миро сла вље во јеван ђе ље: стр. 5–25.

1998

374. Твр до небо / Миро слав Попо вић ; при ре дио Дра го слав Миха и ло
вић. – Бео град : Гутен бер го ва галак си ја, 1998. – 255 стр. ; 21 cm. – 
(Дела Миро сла ва Попо ви ћа)
ISBN 8670581035
Садр жи и: Писац са жутом тра ком / Дра го слав Миха и ло вић: стр. 253–254.
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Пре ве де на дела

1967

375. Fred, natën е mirë : frag ment / Dra go slav Miha i lo vić ; përk. B. Sahatçiu 
// Rilin dja. ISSN 03504581. 22 : 3077 (22. X 1967) 
Наслов ори ги на ла: Фре де, лаку ноћ : [одломак]

376. Lili ke / Dra go slav Miha i lo vić ; Borbély János ford. // Híd. ISSN 0350
9079. 31 : 11 (1967) 1184–1206.
Наслов ори ги на ла: Лили ка.

1968

377. Kvety pre Nadu / Dra go slav Miha i lo vić ; prel. B. Cho ma // Večer nik 
(Bra ti sla va). ISSN 1335163X. (4. V 1968) 
Наслов ори ги на ла: Цве ће за Наду : [одломак].

378. Podrózny / Dra go slav Miha i lo vič ; przeł. E. Kwaś ni ew ska // Powrót : 
opo wi a da nia jugosłowi ań skie / Mio drag Pavlo vić [et al.] ; przeł. Ali ja 
Duka no vić, Elżbie ta Kwaś ni ew ska, Danu ta Cir lićStraszyńska. [War
sza wa] : Wydaw nic two Mini sterst wa Obrony Naro do wej, 1968. Str. 
189–211.
Наслов ори ги на ла: Пут ник.

379. Pútnik / Dra go slav Miha i lo vić ; prel. B. Cho ma // Slo venské pohĺady. 
ISSN 13357786. 7 (1968) 111–125.
Наслов ори ги на ла: Пут ник.

380. Pútnik : úryvok / Dra go slav Miha i lo vić // Hlas l’udu. ISSN 00182869. 
25 : 51 (2. XI 1968)
Наслов ори ги на ла: Пут ник : одло мак. 

381. Scha fblat tern / Dra go slav Miha i lo vić ; über setzt Ida Jun Bro da // Sinn 
und Form (Ber lin). ISSN 00375756. 20 : 6 (1968) 1474–1483.
Наслов ори ги на ла: Боги ње. 

1969

382. Keď kvi tli tekvi ce. [1] / Dra go slav Mic ha i lo vič ; pre lo žil Bra ni slav Cho
ma // Revue sve to vej lite ratúry. ISSN 02316269. 5 : 1 (1969) 108–127.
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве. 
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383. Keď kvi tli tekvi ce. [2] / Dra go slav Mic ha i lo vič ; pre lo žil Bra ni slav Cho
ma // Revue sve to vej lite ratúry. ISSN 02316269. 5 : 2 (1969) 67–85.
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве. 

384. Ko so buče cve te le : [odlo mak] / Dra go slav Miha i lo vić ; prev. Tone Poto
kar // Delo. 11 : 65 (8. III 1969) 20.
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве : [одломак].

385. Lah ko noč Fred : [odlo mak] / Dra go slav Miha i lo vić ; pre ve dla S. P. // 
ELLE = Ona [slov. izd.]. 3 (29. maj 1969) 90–91.
Наслов ори ги на ла: Фре де, лаку ноћ : [одломак]

386. Шар ка / Дра го слав Михайлович ; прев. С. Вла ди ми ров // Сръбски 
раз ка зи : сбо р ник / прев. от сърбохърв. Ган чо Савов ... [и др.] ; ред. 
Сийка Раче ва. София : Нар. кул ту ра, 1969. Стр. 321–332.
Наслов ори ги на ла: Боги ње.

1970

387. Лили ка / Дра го слав Миха и ло вич ; перев. О. Кута со вой // 
Последняя высота : рас сказы / [составитель Н. Яковле ва ; пре ди
сло вие Вла ди ми ра Огнева] ; пере вод с серб ско хор ват ско го, сло вен
ско го, маке дон ско го. Москва : Худо же ствен ная лите ра ту ра, 1970. 
Стр. 211–233.
Наслов ори ги на ла: Лили ка.
Исто и у: Посвящается Югосла вии : про из ве де ния сло вен ских, хор ват
ских и серб ских писа те лей / в пере во дах Ольги Кута со вой ; [сост.: А. Д. 
Рома нен ко, Ф. А. Романенко]. Москва : Цен тр Кни ги Рудо ми но, 2015. – 
(Масте ра худо же ствен но го пере во да)

388. Sinja Dra ma / Dra go slav Miha i lo vić // ELLE = Ona [slov. izd.]. 43 (17. 
dec. 1970) 83–85.

389. When the Pump kins Blos so med / Dra go slav Miha i lo vić ; transl. by Ber
nard Johnson // New wri ting in Yugo sla via / edi ted by Ber nard John
son. Har mon dsworth : Pen guin Books, 1970. Str. 168–178.
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве : [одломак из романа].

1971

390. Az utas / Dra go slav Miha i lo vić ; Thom ka Beáta fordítása // Tiszatáj. 
ISSN 01331167. 25 : 9 (szep tem ber 1971) 818–825.
Наслов ори ги на ла: Пут ник.

391. Kam jít, kde zůstat / Dra go slav Miha i lo vić ; v překladu Ireny Weni gové, 
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s kres bou M. Krsma no vi će // Deset jugoslávských novel / Ivo Andrić ... 
[et al.] ; [do slov nap sal a výbor uspoř ádal Petar Dža džić ; přeložili Mila
da Nedvědová ... [et al.] ; ilu stro va li Boži dar Džmer ko vić ... [et al.] ]. 1. 
vyd. Pra ha : Česko slo venský spi so va tel, 1971. Str. 193–214, il. – (Svět)
Наслов ори ги на ла: Пут ник.

392. When Pump kins Blos so med / Dra go slav Miha i lo vić ; transl. by Dren ka 
Wil len. – New York : Har co urt Bra ce Jova no vich, Inc., 1971. – [4] + 136 
str. ; 21 cm
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве.

1972

393. Als die Kürbis se blühten : Eine Erzählung / Dra go slav Miha i lo vić ; aus 
dem Ser bischen von Peter Urban. – Frank furt am Main : S. Fischer Ver
lag GmbH, 1972. – 113 str. ; 19 cm. – (Reic he Fischer, 24)
ISBN 3100501012
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве

394. Cuan do flo re cen las cala ba zas / Dra go slav Miha i lo vić ; versión española 
de Ricar do Kovacs. – Bue nos Aires : Cen tro Edi tor de Ame ri ca Lati na 
S.A., 1972. – 120 str. ; 19 cm. – (Nar ra do res de Hoy ; 48).
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве.

395. Quand les cou r ges étai ent en fle urs / Dra go slav Mihaj lo vić ; tra du it du 
ser bocro a te par Jean Descat. – Paris : Gal li mard, 1972. – 182 + [1] str. ; 
19 cm. – (Du mon de enti er)
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве. 

396. The Tra ve ler / Dra go slav Miha i lo vić ; transl. by Olga Sha ske vich and 
Alfred Pasqu a luc ci // The Colo ra do Quar terly. ISSN 00101710. 20 : 3 
(1972) 331–338.
Наслов ори ги на ла: Пут ник.

1973

397. Ko so cve le buče / Dra go slav Miha i lo vić ; pre ve dla Meta Sever. – Lju
blja na : Mla din ska knji ga, 1973. – 131 + [1] str. ; 19 cm
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве.

398. Lili ka / Dra go slav Miha i lo vić ; przeł. Mag da le na Petryńska // Zwi er ci
adło. ISSN 05140994. 17 : 38(852) (20. IX 1973) 11 i 15.
Наслов ори ги на ла: Лили ка.
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1976

399. Fre e dom / Dra go slav Miha i lo vić ; prev. M. Samo lov // Rela ti ons. ISSN 
05579201. (1976) 125–135.
Наслов ори ги на ла: Сло бо да : [одломак].

1977

400. Kiedy kwitną tykwy / Dra go slav Miha i lo vić ; przełożyła Doro ta Jovan
ka Ćir lić. – War sza wa : Pań stwowy Instytut Wydaw niczy, 1977. – 121 
str. : ilu str. ; 17 cm
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве.

401. Petri ja kos zorúja / Dra go slav Miha i lo vić ; ford. Mari et ta Vujic sics // 
Nagyvilág. ISSN 05471613. 22 : 3 (1977) 331–334.
Наслов ори ги на ла: Петри јин венац : [одломак].

402. The Guest / Dra go slav Miha i lo vić ; prev. M. Lazić // Rela ti ons. ISSN 
05579201. 4 : (1977) 13–25.
Наслов ори ги на ла: Гост.

1978

403. Mikor virágzót a tök : regény / Dra go slav Miha i lo vić ; [fordította Hor
váth Erzsébet ; az utószót Szte pa nov Predrág írta] – [Bu da pest] : Európa 
Könyvkiadó, [1978]. – 132 str. ; 19 cm. – (Modern Könyvtár, 362)
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве.
ISBN 9630137951

404. Уда ве ни ца / Дра го слав Миха и ло виќ // Нова Маке до ни ја. 35 : 11452 
(10. XII 1978) 12.
Наслов ори ги на ла: Уто пље ни ца : [одломак].

405. Уве ли ченные фото гра фии и надо ев шие кошки / Дра го слав Миха
и ло вић ; пер. с серб ско хор ват ско го О. Кута со вой // Пове сти и рас
сказы югослав ских писа те лей / [составление и справ ки об авто
рах Г. Я. Ильиной] ; пре ди сло вие Мили вое Марковича]. Москва 
: Худо же ствен ная лите ра ту ра, 1978. Стр. 576–598. – (Библи о те ка 
югослав ской лите ра туры)
Наслов ори ги на ла: Уве ли ча не сли ке и досад не мач ке : [из „Петри ји ног 
вен ца“].
Исто и у: Посвящается Югосла вии : про из ве де ния сло вен ских, хор ват
ских и серб ских писа те лей в пере во дах Ольги Кута со вой / [сост.: А. Д. 
Рома нен ко, Ф. А. Романенко]. Москва : Цен тр Кни ги Рудо ми но, 2015. – 
(Масте ра худо же ствен но го пере во да)
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406. Венок Петрии / Дра го слав Миха и ло вич ; [перевод О. Кута со вой ; пре
ди сло вие А. Туркова]. – Москва : Про гресс, 1978. – 286 + [2] стр. ; 21 cm
Наслов ори ги на ла: Петри јин венац.

1979

407. La Cou ron ne de Petri ja : (extra it) / Dra go slav Miha i lo vić ; trad. par 
Hari ta et Fran cis Wybrands // La nou vel le pro se ser be / cho ix, tra duc
tion, préface et notes sur les aute urs de Hari ta et Fran cis Wybrands. 
Paris : Alba tros, 1979. Str. 61–68. – (Cahi ers de l’Est (Paris). ISSN 0336
5905 ; 16)
Наслов ори ги на ла: Петри јин венац : [одломак].

408. Pro hra / Dra go slav Miha i lo vič ; ze srboc harv. orig. přel. Jiří Fie dler ; 
doslov napi sal Miro slav Kva pil. – Pra ha : Odeon, 1979. – 145 + [2] str. ; 
17 cm. – (Soudobá světová próza. Malá řada)
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве.

409. Wie ni ec Petrii / Dra go slav Miha i lo vič ; przekł. z serb skochor wac ki e go 
Elżbie ta Kwaś ni ew ska. – Łódź, Wydaw nic two Łódzkie, 1979. – 354 + 
[2] str. ; 20 cm. – (Bibli o te ka Jugosłowi ań ska)
Наслов ори ги на ла: Петри јин венац.

1980

410. Ό Σκύλος (Πας) / Ντράγκοσλαβ Μιχαΐλοβιτς ; μετ. Νέλλα ΠετρίτςΡέ
σλερ. Νέα Εποχή. 140 (1980) 146–118.
Наслов ори ги на ла: Пас : [из зби р ке „Ухва ти зве зду пада ли цу“].

411. Petri ja Kos zorúja / Dra go slav Miha i lo vić ; ford. Szücs Imre // Magyar 
Szó. 37 : 266 (11972) (26. sept. 1980) – 37 : 297 (12003) (27. okt. 1980)
Наслов ори ги на ла: Петри јин венац : [одломак].

1981

412. Ruf  ans, hor ses and pea sants / Dra go slav Miha i lo vić ; tran sla ted by Dra
gan Mona še vić // Rela ti ons. ISSN 05579201. n. s. 2 (novem ber 1981) 69–77.
Наслов ори ги на ла: Бара бе, коњи и гегу ле.

1982

413. Кога то цъфтяха тикви те : раз ка зи и роман / Дра го слав 
Михайлович ; под бор и пре вод от сърбохърват ски Жела Геор ги е ва 
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; [с предг. от Све тло зар Игов]. – Плов див : „Хри сто Г. Данов“, 1982. 
– 188 + [4] стр. ; 20 cm
Избор из дела: Фре де лаку ноћ, 1967; Кад су цве та ле тикве, 1969; Нова срп
ска при по вет ка, 1972. Садр жај: Пътник. – Лили ка. – Шар ка. – За това как 
оста на пет но то. – Бара би, коне и селянду ри. – Кога то цъфтяха тикви те.

414. Petri ja kos zorúja : regeny / Dra go slav Miha i lo vić ; for di tot ta Szücs 
Imre. – Buda pest : Európa Könyvkiadó, 1982. – 430 + [2] p. ; 19 cm
ISBN 9630726211
Наслов ори ги на ла: Петри јин венац : [одломак].

1983

415. Lili ka / Dra go slav Miha i lo vić ; over sa et tel sen Peder Lystbæck, Ivar Tho
mas sen, Hen ning Mørk Peder sen. – Århus : Arko na, 1983. – 24 str. ; 21 
cm

416. Petri jin venec / Dra go slav Miha i lo vić ; [pre ve del Jan ko Moder]. – Lju
blja na : Pre šer ne va dru žbo, 1983. – 341 + [2] str. ; 21 cm
Наслов ори ги на ла: Петри јин венац.

417. Ragadd üstökön az üstököst / Dra go slav Miha i lo vić ; Borbély János 
forditása // Híd. ISSN 03509079. 47 : 12 (dec. 1983) 1407–1417.
Наслов ори ги на ла: Ухва ти зве зду пада ли цу.

418. The Tra vel ler / Dra go slav Miha i lo vić ; tran sla ted by Sanja Gli go ri je vić // 
The Ser bian Short Story : 1950–1982 : ant ho logy / [edi ted by] Radi vo je 
Mikić. Beo grad : Rela ti ons, 1983. Str. 111–130.
Наслов ори ги на ла: Пут ник.

1984

419. Bums, hor ses and hicks / Dra go slav Miha i lo vić ; tran sla ted by Henry 
R. Coo per, Jr. and Gor da na B. Todo ro vić // For ma ti ons. 1 : 2 (Fall 1984) 
84–89.
Наслов ори ги на ла: Бара бе, коњи и гегу ле.

420. Catch a fal ling star / Dra go slav Miha i lo vić ; tran sla ted by Henry R. 
Coo per, Jr. and Gor da na B. Todo ro vić // For ma ti ons. 1 : 2 (1984) 90–96.
Наслов ори ги на ла: Ухва ти зве зду пада ли цу.

421. Csizmások. Részlet / Dra go slav Miha i lo vić ; ford. Mária Vasagyi // 
Üzenet (Subo ti ca). ISSN 0350493X. 14 : 4 (1984) 176–179.
Наслов ори ги на ла: Чизма ши : [одломак].
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422. Csizmások / Dra go slav Miha i lo vić ; Mária Vasagyi forditása // Magyar 
Szó. ISSN 03504182. 41 : 27 (29. I 1984)
Наслов ори ги на ла: Чизма ши : [одломак].

423. Гене рал Т. / Дра го слав Миха и ло вић ; прев. Мате ја Андо нов // Мост 
(Ниш). ISSN 05800293. 19 : 85 (1984) 10–17.
Наслов извор ни ка: Чизмаши : [одломак].

424. Голо дранцы, кони, босяки / Дра го слав Миха и ло вић // Лите ра тур
ная Рос сия. ISSN 00244856. 48 (1984) 22–23.
Наслов ори ги на ла: Бара бе, коњи и гегу ле.

425. Lili ke / Dra go slav Miha i lo vić ; ford. Márta Kovács Kenyeres // Magyar 
Képes Újság. ISSN 04605578. 33 : 9 (1984) 2.

426. Roşiorit : frag ment / Dra go slav Miha i lo vić ; trad. S. Laza re a nu // Lumi
na. ISSN 03504174. 38 : 2 (1984) 9–20.
Наслов извор ни ка: Чизма ши : [одломак].

427. Roz ho vor / Dra go slav Miha i lo vić ; prel. Pal’o Bohuš // Nový život (Novi 
Sad). ISSN 03513610. 36 : 4 (1984) 272–280.
Наслов извор ни ка: Чизма ши : [одломак].

428. Škor nje ži : roman. Knj. 1. / Dra go slav Miha i lo vić ; [pre ve del in sprem
no bese do napi sal Jan ko Moder]. – Mur ska Sobo ta : Pomur ska zalo žba, 
1984. – 351 str. ; 20 cm. – (Zbi r ka Mosto vi)
Наслов ори ги на ла: Чизма ши.
Садр жи и: Poe ti ka izpo ve di / Jan ko Moder : str. 345–351.

429. Számvetés / Dra go slav Miha i lo vić ; Borbély János ford. // Híd. ISSN 
03509079. 48 : 2 (1984) 174–180. 
Наслов извор ни ка: Чизма ши : [одломак].

430. A hegedü meg a cigányasszony / Dra go slav Miha i lo vić ; [Szűcs Imre 
fordítása] // Jó Pajtás. ISSN 03509141. 38 : 3 (1984. febr. 9.) 13.
Наслов извор ни ка: Петри јин венац : [одломак]. – Садр жи беле шку о ауто ру.

1985

431. Bon ne nuit, Fred! / Dra go slav Mihaïlović ; tra du it du ser bocro a te par 
Hari ta et Fran cis Wybrands. – Lau san ne : L’age d’hom me, 1985. – 165 
str. ; 22 cm. – (Col lec tion Clas si qu es Sla ves) (La Littératu re Yougo sla ve)
Наслов ори ги на ла: Фре де, лаку ноћ.

432. Чья это душа здесъ бро дит / Дра го слав Миха и ло вић ; пере вод с 
серб ско хр ват ско го И. Мака ров ской // Нераз де лимые : рас сказы 
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писа те лей Югосла вии / [Стево Дра ку лич ... и др. ; пере вод, соста
вле ние, пре ди сло вие, справ ки об авто рах Натальи Яковле вой]. 
Москва : „Худо же ствен ная лите ра ту ра“, 1985. Стр. 192–208. – 
(Совре мен ная зару бе жная нове ла)
Наслов ори ги на ла: Чија то душа ову да тума ра.

433. The Dog / Dra go slav Miha i lo vić ; tran sla ted by Kri sti na Pri bi če vić // 
Rela ti ons. n. s. 1 (spring 1985) 39–42.
Наслов ори ги на ла: Пас.

434. Da gra e ska r re ne blom stre de / Dra go slav Miha i lo vić ; på dansk ved Jane 
Kabel. – Århus : Husets For lag (S.O.L.), 1985. – 167 str. ; 21 cm
ISBN 8774831275
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве.

435. Венецът на Петрия : [роман] / Дра го слав Михайлович ; пре ве ла 
от сърбохърват ски Жела Геор ги е ва. – Бел град : Нолит ; София : 
Народ на кул ту ра, 1985. – 348 стр. ; 20 cm
Наслов ори ги на ла: Петри јин венац. 

1986

436. Вене цот на Петри ја / Дра го слав Миха и ло виќ ; [превод од срп ско
хр ват ски Љуп чо Сиљановски]. – Ско пје : Мисла, 1986. – 345 стр. ; 
20 cm
Наслов ори ги на ла: Петри јин венац.

437. Padi din tos foto gra fi jos ir įkyrios kates / Dra go sla vas Mic ha i lo vi či us ; iš 
ser buchor va tu kal bos vertė Stasys Sabo nis // Pergalė. ISSN 18227228. 
7 (1986) 110–124.
Наслов ори ги на ла: Уве ли ча не сли ке и досад не мач ке : [из рома на „Петри
јин венац“].

1987

438. Вос па : апавядан не / Дра га слаў Міхаілавіч ; з серб скар вац кай 
пера клаў Іван Чаро та // Літара ту ра і мастац тва (Минск). ISSN 
00244686. 42 : 34000 (16. X 1987) 13–15.
Наслов ори ги на ла: Боги ње.

439. The Dog / Dra go slav Mihailović // Books from Yugo sla via (Beo grad). 
ISSN 03530868. 1 (1987) 17–18.
Наслов ори ги на ла: Пас. 
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440. Dråpslaget / Dra go slav Miha i lo vić ; roman översatt från ser bo kro a ti ska 
Adolf Dahl. – Brom ma : Fri press, 1987. – 157 str. ; 21 cm
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве.
ISBN 9178960576

441. Petri jos vai ni kas : roma nas / Dra go sla vas Mic ha i lo vi či us ; iš ser
bųchorvatų kal bos vertė Stasys Sabo nis. – Vil ni us : Vaga, 1987. – 237 
str. ; 21 cm
Наслов ори ги на ла: Петри јин венац.

1988

442. Οταν ανθιζαν τα κολοκυθια / Ντραγκοσλαβ Μιχαιλοβιτς ; μεταφραση 
Λεονιδας Χατζηπροδρομης. – Αθηνα : Παρασκηνιο, 1988. – 110 стр. ; 
22 cm
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве.

443. Plik ši ai, arkli ai ir kai mi e či ai : [ap sakymas] / Dra go sla vas Mic ha i lo vi či
us ; vertė Stasys Sabo nis // Pergalė. ISSN 18227228. 2 (1988) 110–114.
Наслов ори ги на ла: Бара бе, коњи и гегу ле.

1989

444. A Dog / Dra go slav Miha i lo vić ; English tran sla tion by Mla den Jova no
vić // Zavi čaj. 36 : 348–349 (1989) 41.

445. Resenären / Dra go slav Miha i lo vić // Var gar nas Ömhet : Ser bisk sam ti
da pro sa i urval / och översättning av Jon Milos. Stoc kholm ; Ste hag : 
Sympo sion, 1989. Str. 161–178. – (Moder na östeuropeiska författare)
ISBN 917868157X
Наслов ори ги на ла: Пут ник.

1990

446. Japa nisches Spi e lu zeng / Дра го слав Миха и ло вић ; пре вод В. Раду ло
вић // Lic htun gen. ISSN 10124705. 11 : 44 (1990) 5–15.
Наслов ори ги на ла: Јапан ска играч ка : [из зби р ке „Ухва ти зве зду пада ли цу”]

447. Der Wan de rer / Dra go slav Mihaj lo vić ; Deutsch von Ivan Iva nji // Das 
schwar ze Licht : ser bische Erzähler der Gegen wart / Milo Dor (Hg.). 
Beo grad : Pro sve ta ; Wien : ÖBV, 1990. Str. 169–194.
ISBN 3215073919
Наслов ори ги на ла: Пут ник.
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1991

448. L’Année 1948 / Dra go slav Miha i lo vić // Les vau ri ens de Tito / Miro slav 
Popo vić ; tra du it du ser bocro a te par Pasca le Del pech ; avantpro pos et 
post fa ce de Dra go slav Miha i lo vić. – [Pa ris] : Chri stian Bour go is, 1991. 
Str. 9–11. – (Bibli ot he que Let tre Inter na ti o na le)
ISBN 226700965X
Les vau ri ens de Tito = Удри бан ду.

449. L’Evan gi le selon Miro slav / Dra go slav Miha i lo vić // Les vau ri ens de 
Tito / Miro slav Popo vić ; tra du it du ser bocro a te par Pasca le Del pech ; 
avantpro pos et post fa ce de Dra go slav Miha i lo vić. – [Pa ris] : Chri stian 
Bour go is, 1991. Str. 173–189. – (Bibli ot he que Let tre Inter na ti o na le)
ISBN 226700965X
Наслов ори ги на ла: Миро сла вље во јеван ђе ље. Пред го вор књи ге „Удри 
бан ду“ Миро сла ва Попо ви ћа.

450. A halál meste re / Dra go slav Miha i lo vić ; fordítása Vujic sics Mari et ta // 
KeletEurópa. 2 (1991) 40–51.

451. Des lau ri ers pour Petri ja / Dra go slav Miha i lo vić // Migra ti ons littérai
res (Paris). ISSN 11484314. 16 (prin temps 1991) 18–29.
Наслов ори ги на ла: Петри јин венац : [одломак].

1993

 Sto ri es from Yugo sla via : Ser bia / selec ted and // [The tra vel ler] הנ וסע .452
tran sla ted by Dina Katan Ben Zion. Tel Aviv : Yedi oth Ahro noth Books, 
1993. Str. 104–120.
Попи са но пре ма упо ред ној наслов ној стра ни ци на енгле ском. Наслов 
ори ги на ла: Пут ник.

1994

453. Шарл Азна вур и него ва та публи ка : от „Лов на дърве ни ци“ / Дра
го слав Михайлович ; пре ве де от сръбски Жела Геор ги е ва // Лите
ра ту рен вест ник. ISSN 13109561. 4 : 3 (9. 10. 1994) 8–9. 
Наслов ори ги на ла: Шарл Азна вур и њего ва публи ка.

1996

454. Вос па / Дра га слау Миха и лавіч ; з серб ска хар вац кай пера клаў Іван 
Чаро та // Крыніца (Мінск). ISSN 02341387. 7 (1996) 101–106.
Наслов ори ги на ла: Боги ње.
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455. Гольї отак : [урьіуки] / Дра га слау Миха и лавіч ; з серб ска хар вац кай 
пера клаў Іван Чаро та // Крыніца (Мінск). ISSN 02341387. 7 (1996) 
107–110. 
Наслов ори ги на ла: Голи оток : [одломак].

456. Яны аб’ ядноўваюцца / Дра га слау Миха и ловіч ; з серб ска хар вац
кай пера клаў Іван Чаро та // Крыніца (Мінск). ISSN 02341387. 7 
(1996) 97–100.
Наслов ори ги на ла: Они се удру жу ју.

457. Quand les cou r ges étai ent en fle urs / Dra go slav Miha i lo vić ; trad. du 
ser bocro a te par Jean Descat. – Paris : Gal li mard, 1996. – 234 str. ; 20 
cm. – (Du mon de enti er (Paris), ISSN 07507879)
ISBN 2070281280
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве.

458. Чия душа се лута насам : откъс [от „Гори Мора ва”] / Дра го слав 
Михайлович ; пре ве де от сръбски Жела Геор ги е ва // Лите ра ту рен 
вест ник. ISSN 13109561. 4 : 3 (1996) 14.
Наслов ори ги на ла: Чија то душа ову да тума ра : [одломак из рома на „Гори 
Мора ва”]

459. Чизмад жии : откъс от роман / Дра го слав Михайлович ; пре ве де от 
сръбски Жела Геор ги е ва // Ах, Мария & приятели (София). ISSN 
13106457. 8 : 2 (1996) 183–190.
Наслов ори ги на ла: Чизма ши : [одломак].

1997

460. Шукар място. [1] / Дра го слав Михайлович ; пре ве де от сръбски 
Жела Геор ги е ва // Рома но ило = циган ско сърце. ISSN 13106554. 3 : 
3–4 (1997) 10–11.

461. Шукар място. [2] / Дра го слав Михайлович ; пре ве де от сръбски 
Жела Геор ги е ва // Рома но ило = циган ско сърце. ISSN 13106554. 3 : 
5 (1997) 18–21.

1998

462. Catch a fal ling star / Dra go slav Miha i lo vić ; tran sla ted by Henry R. 
Coo per Jr. and Gor da na B. Todo ro vić // The prin ce of fire : an ant ho
logy of con tem po rary Ser bian short sto ri es / eds. Rad mi la J. Gorup and 
Nade žda Obra do vić. Pittsburgh : Uni ver sity of Pittsburgh Press, 1998. 
Str. [71]–81.
ISBN 0822956616
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2000

463. „Я при знаться поч ти забыл о нем ...“ / Дра го слав Миха и ло вич ; 
[перевод А. Чероты] // Все мир ная лите ра ту ра. 8 (2000) [106]–115.

464. Крат кая исто рия истре бле ния : [фрагменты] / Дра го слав Миха и
ло вич ; пере вод с серб ско го Ольги Кута со вой // Индекс/Досье на 
цен зу ру. ISSN 10286241. 10 (2000) 229–237.
Пре вод изво да из дела: Крат ка исто ри ја сати ра ња / Дра го слав Миха и ло
вић.
Садр жи: Мировые мас штабы пре сту пле ния на Голом остр о ве ; Лагер ное 
„само у пра вле ние“ в „само пе ре во спи та нии“; Мно го сту пен чатый ста тус 
заключенных ; Лагерный „при ем.

2000–2001

465. Зло деи : [откъс от роман] / Дра го слав Михайлович ; пре вод Жела 
Геор ги е ва // Демо кра ти че ски пре глед. ISSN 13102311. 45 (2000–
2001) 176–189.
Наслов ори ги на ла: Зло тво ри : [одломак].

2001

466. Голый остр ов : раз го воры с друзьями / Дра го слав Миха и ло вич ; 
пере вод с серб ско го О. Д. Кута со вой ; пре ди сло вие А. Н. Яковле ва. 
– Москва : Гар да ри ки : Текст, 2001. – 573 стр. : илу стр. ; 21 cm
ISBN 5829700735 (Гар да ри ки). – ISBN 5751602552 (Текст)
Наслов ори ги на ла: Голи оток. 
Садр жај: Вар вар ство меры не зна ет / Алек сан др Яковлев ; К чита телю / 
Дра го слав Миха и ло вич ; Голый остр ов: Крат кая исто рия истре бле ния ; 
Венец на голо ве пала ча ; Раз го воры с друзьями: Ког да чело век пере ста ет 
быть чело ве ком : (Йован Дими три е вич) ; Жар кое побоснийски : (Нико
ла Нико лич) ; Колючий ерш : (Бран ко Пут ник) ; Тро е кратный смерт ник : 
(Миро слав Жив ко вич) ; При ло же ние: Пред ло же ние о созда нии комис сии 
«Голый остр ов» / Дра го слав Миха и ло вич ; «Сра зу уби ли чело век двад
цать» / Раде Мало вра зич ; «Был такой ад» : [писма више ано ним них го
лооточана] ; Тело и душа ; Пала чи и жертвы ; Использован ная туа лет ная 
бума га исто рии ; Ни заб ве ния, ни прощения ; Без отве та / [Комите т сво
боды мысли и слова] ; При ме ча ния / [О. Д. Кутасова].

467. Може те ли да им про сти те? / Дра го слав Михайлович ; пре ве де от 
сръбски Жела Геор ги е ва // Лите ра ту рен вест ник. ISSN 13109561. 
11 : 12 (2001) 12.
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Наслов ори ги на ла: „Може те ли да им опро сти те“ из књи ге Д. Миха и ло ви
ћа „Црве но и пла во“.

468. Мојот син / Дра го слав Миха и ло виќ // Мала кути ја : 100 нај крат ки 
срп ски рас ка зи на XX век / [приредил] Михај ло Пан тиќ ; [превод 
од срп ски: Тања Уро ше виќ]. Ско пје : Сиг ма прес : Маке дон ски ПЕН 
цен тар, 2001. Стр. 76. – (Анто ло гии)
ISBN 9989360588

469. Nemir tin ga meilė Švi e si a pla u kei Dra mai / Dra go sla vas Mic ha i lo vi či us 
; iš serbų kal bos vertė Stasys Sabo nis // Lite ratūra ir menas. ISSN 0233
3260. 38 : 2866 (21. сеп тем бар 2001) 5+7.
Пре вод при по вет ке: Бесмрт на љубав Пла ве Дра ме / Дра го слав Миха и ло
вић.

2002

470. Исти на та за ужа са : из пред го во ра към кни га та „Голи оток“ / Дра
го слав Михайлович ; пре вод от сръбски Жела Геор ги е ва // Лите ра
ту рен форум. ISSN 08615321. 20 : 504 (2002) 14.

2003

471. The Guest / Dra go slav Miha i lo vić ; tran sla ted by Mela nie Lazić // The 
Man Who Ate Death : an ant ho logy of con tem po rary Ser bian sto ri es / 
selec ted by Mihaj lo Pan tić. Bel gra de : Ser bian PEN, 2003. Str. 53–64.
ISBN 8684555015

472. Зло деи : [откъс от роман] / Дра го слав Михайлович ; пре вод Жела 
Геор ги е ва // Лите ра тур ни Бал ка ни. ISSN 1312014X. 1 : 1 (2003) 65–
81.
Садр жи и беле шку о књи зи (на енгле ском): Dra go slav Miha i lo vic: Vil la ins, 
стр. 81.

473. Куче / Дра го слав Миха и ло вич ; пре вод: Жела Геор ги е ва // Мост. 
ISSN 05800293. 175176 (2003) 12–15.
Наслов ори ги на ла: Пас.

474. Lili ka / Dra go slav Miha i lo vić ; tra duc tion Hari ta et Fran cis Wybrands 
// Ant ho lo gie de la nou vel le ser be : 1950–2000 / cho ix de nou vel les, pré
face et présen ta tion des aute urs par Mili voj Sre bro ; avec les tra duc ti ons 
d’Alain Cap pon et de Maria Beža nov ska ... [et al.]. Str. 207–[230]. – Lar
bey : Gaïa éditi ons, 2003. – (Les ant ho lo gi es pos si bles de Gaïa)
ISBN 2847200185
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2004

475. В затво ри те минах през голяма ези ко ва шко ла : до швейцар ския 
учен сла вист Роберт Ходел : [писмо] / Дра го слав Михайлович ; 
пре вод Жела Геор ги е ва // Лите ра тур ни Бал ка ни. ISSN 1312014X. 3 
: 4 (2004) 255–265.

476. Зло деи : роман / Дра го слав Михайлович ; [превод от сръбски Жела 
Георгиева]. – 1. изд. – София : Бал ка ни, 2004. – 320 стр. ; 20 cm. – 
(Бал кан ска библи о те ка ; 12)
ISBN 9548353865
Наслов ори ги на ла: Зло тво ри.

2005

477. Abóboras em flor / Dra go slav Miha i lo vić ; tradução do ori gi nal sérvio 
Lúcia e Dejan Stan ko vić. – 1a ed. – Lis boa : Cava lo de Ferro, 2005. – 105 
str. ; 21 cm
ISBN 9728791720
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве.

478. 南瓜の花が咲いたとき / Dra go slav Miha i lo vić ; [pre veo Hiro ši Jama sa
kiVukelić]. – Tokyo : Mic hi ta ni, 2005. – 206 str. ; 20 cm
ISBN 4896421310
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве.
Лати нич на тран сли те ра ци ја насло ва: Kaboc ha no hana ga sai tato ki.

479. Какво пред ставлява сръбският Юг? / Дра го слав Михайлович ; 
пре вод от сръбски Жела Геор ги е ва // Лите ра тур ни Бал ка ни. ISSN 
1312014X. 3 : 4 (2005) 269–282.
Дру ги део увод не бесе де „Коло ни јал на Срби ја“, саоп ште не на науч ној 
кон фе рен ци ји „Кул тур ноисто риј ска башти на југа Срби је“, одр жа ној у 
Вла си ни, од 8. до 10. децем бра 2004. годи не.

480. Коло ни ал на Сърбия / Дра го слав Михайлович ; пре вод от сръбски 
Ган чо Савов // Лите ра тур ни Бал ка ни. ISSN 1312014X. 3 : 2 (2005) 
7–12.
Први део увод не бесе де „Коло ни јал на Срби ја“, саоп ште не на науч ној кон
фе рен ци ји „Кул тур ноисто риј ска башти на југа Срби је“, одр жа ној у Вла
си ни, од 8. до 10. децем бра 2004. годи не.
Тема бро ја: Нова сръбска пое зия и про за.

481. Коло ни ал на Сърбия : [уводно сло во про из не се но при откри ва не то 
на науч на та кон фе рен ция за кул тур но и сто ри че ско то наслед ство 
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на Южна Сърбия, 2004. г.] / Дра го слав Михайлович ; пре вод от 
сръбски Жела Геор ги е ва // Славянски диа ло зи. ISSN 13125346. 2 : 
2–3 (2005) 39–50.
Увод на бесе да „Коло ни јал на Срби ја“, саоп ште на на науч ној кон фе рен ци ји 
„Кул ту р ноисто риј ска башти на југа Срби је“, одр жа ној у Вла си ни, од 8. до 
10. децем бра 2004. годи не.

2007

482. My son / Dra go slav Miha i lo vić // Lit tle Box : ant ho logy of twen ti eth 
cen tury Ser bian short short sto ri es / selec ted by Mihaj lo Pan tić ; tran
sla ted by Ali ce Cop pleTošić. Beo grad : Ser bian PEN cen tre, 2007. Str. 
93. – (Ser bian PEN ant ho logy)
ISBN 9788684555078

2008

483. Коли цвiли гар бу зи / Драґослав Михаїлович ; пере клад из 
сербської Васи ли шин Марії. – Київ : Факт, 2008. – 132 стр. ; 19 cm. 
– (Excep tis exci pi en dis)
ISBN 9789663592275. – ISBN 966840887Х (серія)
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве.
Садр жи и: Стр. [127]–132: Післямова / Марія Васи ли шин.

2009

484. Венецът на Петрия / Дра го слав Михайлович ; пре вод от сръбски 
Жела Геор ги е ва – [2. пре раб. изд.] – София : Стиг ма ти, 2009. – 407 
стр. ; 18 cm. – (Лите ра ту рен атлас)
ISBN 9789543360802
Наслов ори ги на ла: Петриjин венац.
Садр жај: Пий вода и си трай ; Уве ли че ни сним ки и досад ни кот ки ; Лег ни 
ми, сестро, в кръвта, та да ти кажа коя си ; Голяма опа сност и хитра защи
та срещу вещица та ; Небе сни те музи кан ти.

485. Jalová jeseň / Dra go slav Miha i lo vić ; pre lo ži la Ali ca Kulihová // Revue 
sve to vej lite ratúry. ISSN 02316269. 45 : 4 (2009) 65–78.
Наслов ори ги на ла: Јало ва јесен.

486. Ялова есен / Дра го слав Михайлович ; пре вод Рада Шар ланд жи е ва 
// Пано ра ма. ISSN 02050013. 30 : 5 (2009) 12–34. 
Наслов ори ги на ла: Јало ва јесен.
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487. Кога то цъфтяха тикви те / Дра го слав Михайлович ; пре вод от 
сръбски Жела Геор ги е ва – [2. пре раб. изд.] – София : Стиг ма ти, 
2009. – 139 стр. ; 18 cm. – (Лите ра ту рен атлас)
ISBN 9789543360789
Наслов ори ги на ла: Кад су цве та ле тикве.

488. Тре та та про лет / Дра го слав Михайлович ; пре вод от сръбски Жела 
Геор ги е ва. – [1. изд.] – София : Стиг ма ти, 2009. – 226 стр. ; 18 cm. – 
(Лите ра ту рен атлас)
ISBN 9789543360796
Наслов ори ги на ла: Тре ће про ле ће.

2011

489. Supra vieţuire / Dra go slav Miha i lo vić ; notǎ şi tra du ce re de S[i me on] 
Lǎzǎ re a nu // Liber ta tea. ISSN 03504166. 64 : 6 (febr. 2011) 9.
Наслов ори ги на ла: Пре жи вља ва ње.

2012

490. [Ex cerpts] from „Goli otok“ / Dra go slav Miha i lo vić ; [tran sla ted from 
Ser bian by Harold B. Segel] // The Walls Behind the Cur tain : East 
Euro pean pri son lite ra tu re, 1945–1990 / Harold B. Segel. Pittsburgh : 
Uni ver sity of Pittsburgh Press, 2012. Str. 384–391.
ISBN 9780822962021

2013

491. Planý pod zim : [povídky] / Dra go slav Miha i lo vić ; přeložila Bran ka 
Kubešová. – 1. vyd. – Pra ha : Srpské kul tur ni cen trum : Srbské sdružení 
sv. Sáva, 2013. – 273 str. ; 21 cm
ISBN 9788026048459
Садр жај: Planý pod zim ; Mijan droš a Belja ; Dobré misto ; Bara bové, konĕ i 
bura ni ; Zemřel starý Lou is ; Opi ce v oknĕ ; Hod no ta lásky ; Poutník ; Host ; 
Lili ka ; Dra go slav Miha i lo vić – kori fej neo na tu ra li smu v srbské próze / Bran ka 
Kubešová.
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Сцен ска, филм ска, теле ви зиј ска и радио изво ђе ња

1969

492. Кад су цве та ле тикве / режи ја Боро Дра шко вић ; сце но гра фи ја 
Вла ди слав Лалиц ки ; кости мо гра фи ја Сла ви ца Лалиц ки ; музи ка 
Жар ко Петро вић. – Бео град : Југо сло вен ско драм ско позо ри ште. 
Пре ми је ра: 6. окто бар 1969.
Дра ма је изве де на пет пута и после мно го број них поли тич ких напа да ски
ну та је са репер то а ра.

1970

493. Лили ка : [филм] / режи ја и сце на рио Бран ко Пле ша. – Про дук ци ја: 
Бео град, Ава ла филм, 1970.

1971

494. Scha fblat tern / über settzt Ida Jun Bro da. – Frank furt a/M : Radio 
Frank furt, 1971.
Наслов ори ги на ла : Боги ње : [из зби р ке „Фре де, лаку ноћ“] 

495. Лили ка : моно дра ма / режи ја Нада Бог да но вић ; сце но гра фи
ја Мића Попо вић ; уло га Зори ца Јова но вић. – Бео град : Теа тар у 
подру му (Ате ље 212). Пре ми је ра: 23. децем бар 1971.

496. Петри јин венац : моно дра ма / адап та ци ја и режи ја Огњен ка 
Мили ће вић ; уло га Сне жа на Савић. – Бео град : Теа тар у подру му 
(Ате ље 212). Пре ми је ра: 1. јун 1971.

497. Пут ник : моно дра ма / адап та ци ја Дра го слав Миха и ло вић ; режи ја 
Алек сан дар Ман дић ; уло га Дани ло Стој ко вић. – Бео град : Ате ље 
212. Пре ми је ра: 10. јану ар 1971.
На ХII фести ва лу малих и екс пе ри мен тал них сце на Сара је во (МЕСС) 
1971. доде љен je „Злат ни венац“ за наслов ну уло гу (пред ста ва „Кри ви це“ 
садр жи две моно дра ме: „Пут ник“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа и „Мол ба из 
1950“ Анто ни ја Иса ко ви ћа)

1973

498. Пут ник : моно дра ма / адап та ци ја Дра го слав Миха и ло вић ; режи ја 
Алек сан дар Ман дић ; уло га Дани ло Стој ко вић. – Бео град : Радио 
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теле ви зи ја Бео град. Еми то ва но: 17. март 1973. Тра ја ње : 40 мин.
Пред ста ва je сни мље на у сту ди ју ТВБ.

1976

499. Петри јин венац : моно дра ма / дра ма ти за ци ја и режи ја Гра ди мир 
Мир ко вић ; сце но гра фи ја и кости мо гра фи ја Вла ди мир Маре нић ; 
музи ка Воји слав Костић ; уло га Слав ка Јери нић. – Бео град : Теа тар 
Круг 101 (Народ но позо ри ште). Пре ми је ра: 4. децем бар 1976.

1978

500. Aller Reto ur : филм / сце на рио [под насло вом „Вијет нам ци“] Дра го
слав Миха и ло вић ; режи ја Алек сан дар Пет ко вић. – 1978.
Награ де за сце на рио: Злат на аре на Фести ва ла југо сло вен ског игра ног 
фил ма у Пули и III награ да на Фести ва лу сце на ри ја у Врњач кој Бањи 
(1978).

501. Дани рата, дани мира : радио дра ма / дра ма ти за ци ја и режи ја Сте
ван Ста нић. – Бео град : Радио Бео град. Сни мље но: 1978. Тра ја ње: 
44 min 20 s. 
Дра ма ти за ци ја при по вет ке „Боги ње“.

502. Ман ги пијат чај / режи ја Ацо Алек сов. – При леп : Наро ден теа тр 
„Вој дан Чер но дрин ски“. Пре ми је ра: 1978.
Наслов ори ги нал не дра ме: Про ту ве пију чај.

503. Про ту ве пију чај / режи ја Зоран Рат ко вић ; сце но гра фи ја Тодор 
Лалиц ки ; кости мо гра фи ја Олга Пав ко вић ; музи ка Воји слав 
Костић. – Бео град : Теа тар у подру му (Ате ље 212). Пре ми је ра: 18. 
новем бар 1978. 
Изве де на у Народ ном позо ри шту у Пиро ту.

1979

504. Петри јин венац : радио дра ма / режи ја Душан Родић. – Бео град : 
Радио Бео град. Сни мље но: 1979. Тра ја ње: 43 min 22 s

505. Фре де, лаку ноћ : радио дра ма / режи ја Нико ла Јев тић. – Бео град : 
Радио Бео град. Сни мље но: 1979. Тра ја ње: 53 min 30 s

1980

506. Петри јин венац : филм / сце на рио и режи ја Срђан Кара но вић. – 
Про дук ци ја: Бео град : Цен тар филм. Сни мље но: 1980.
Еми то ва но на ТВ Бео град, као сери ја у чети ри епи зо де, 1982.
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1981

507. Фре де, лаку ноћ / режи ја Нико ла Јев тић. – Бео град : Радио теле ви
зи ја Бео град. Еми то ва но: 27. мај 1981. Тра ја ње: 60 min 43 s
Адап та ци ја позо ри шне пред ста ве позо ри шта „Под разно“.

1982

508. Кад су цве та ле тикве / адап та ци ја, режи ја и уло га Мир ко Бабић. – 
Земун : Фести вал моно дра ме и пан то ми ме, 1982.
X фести вал моно дра ме и пан то ми ме. Награ де „Злат на колај на“ публи ке и 
струч ног жири ја.

509. Петри јин венац : [ТВ серија] / сце на рио и режи ја Срђан Кара но
вић. – Бео град : Радио теле ви зи ја Бео град. Еми то ва но: 10. I – 31. I 
1982. Тра ја ње: 96 min.
Садр жај сери је (епи зо де): 1. Уве ли ча не сли ке ; 2. Нај леп ше годи не ; 3. 
Несре ћа ; 4. Послед њи воз.
Сери ја је реа ли зо ва на од мате ри ја ла исто и ме ног дуго ме тра жног фил ма 
сни мље ног у копро дук ци ји Цен тар фил ма и ТВБ. При ка за не су на фести
ва ли ма у Мон те Кар лу и Кану 1981. прве две епи зо де ; при ка за на је само 
прва епи зо да у Пор то ро жу 1981. где је доде ље на „Сре бр на ста туа“ за 
режи ју.

510. Пут ник : радио дра ма / режи ја Јован Ђурић. – Бео град : Радио Бео
град. Сни мље но: 1982. Тра ја ње : 41 min 30 s 

1984

511. Кад су цве та ле тикве / режи ја Вида Огње но вић ; сце но гра фи ја 
Мари на Чуту ри ло ; кости мо гра фи ја Љиља на Дра го вић. – Бео град : 
Теа тар Круг 101 (Народ но позо ри ште). Пре ми је ра: 8. јун 1984.

512. Лили ка : [монодрама] / режи ја и наслов на уло га Зори ца Јова но вић. 
– Бео град : Позо ри ште „Бошко Буха“. Пре ми је ра: 28. март 1984.

513. Тре ће про ле ће Све те Петро ни је ви ћа / дра ма ти за ци ја и режи
ја Нико ла Јев тић ; сце но гра фи ја Зоран Ристић ; кости мо гра фи ја 
Љиља на Дра го вић. – Бео град : Теа тар „Бојан Сту пи ца“. Пре ми је ра: 
16. децем бар 1984.

1988

514. Кад су цве та ле тикве / режи ја Сло бо дан ка Алек сић. – Бео град : 
Вечер ња сце на „Радо вић“ (Мало позо ри ште „Душан Радо вић“). 
Пре ми је ра: 25. март 1988.
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515. Ko so cve te le buče / pre vod Zdrav ko Duša ; reži ja: Vin ko Möderndorf
er. – Lju blja na : Slo ven sko ljud sko gle da liš če, 1988.
Позо ри шна пред ста ва: Кад су цве та ле тикве.

516. Пут ник : радио дра ма / режи ја Јован Ђурић. – Бео град : Радио Бео
град. Сни мље но: 1982. Тра ја ње : 41 min 30 s

1989

517. Боги ње / режи ја и уло га Ана Симић. – Бео град : Бео град ско драм
ско позо ри ште. Пре ми је ра: 9. мај 1989.
Диплом ска пред ста ва.

1990

518. Боги ње / режи ја и уло га Ана Мило са вље вић. – Ужи це : Народ но 
позо ри ште. Пре ми је ра: 1990.
XVI II фести вал моно дра ме и пан то ми ме. Награ да жири ја публи ке за 
наслов ну уло гу.

1991

519. Боги ње / режи ја Арса Мило ше вић. – Бео град : Радио теле ви зи ја 
Бео град. Еми то ва но: 12. јану ар 1991. Тра ја ње: 43 min 24 s 
Позо ри шна пред ста ва: сни мак изво ђе ња у Ужи цу на XVI II фести ва лу 
моно дра ме и пан то ми ме.

1992

520. Кога цутеа тикви те / режи ја Сашо Милен ков ски. – Кума но во : 
Наро ден теа тар. Пре ми је ра: новем бар 1992.
Позо ри шна пред ста ва: Кад су цве та ле тикве.

1993

521. Про ту ве пију чај / режи ја Оли вер Вик то ро вић. – Леско вац : Народ
но позо ри ште, 1993. Пре ми је ра 11. мај 1993.

2007

522. Уво ђе ње у посао : [ТВ драма] / режи ја Вла ди мир Мом чи ло вић ; 
сце на рио Дра го слав Миха и ло вић. – Бео град : Радиотеле ви зи ја 
Срби је, 2007. Пре ми јер но еми то ва но на РТСу: 14. окто бар 2007.
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2008

523. Лили ка / режи ја и уло га Јова на Јело вац. Нови Сад : Мул ти ме ди јал
ни цен тар Ака де ми је умет но сти. Пре ми је ра: 18. фебру ар 2008.
Диплом ска пред ста ва Јова не Јело вац.
Моно дра ма касни је изво ђе на у окви ру глав ног про гра ма Тре ма Феста 
2008 (Рума : Кул тур ни цен тар, 29. март 2008), у Позо ри шту мла дих, Нови 
Сад (27. фебру а ра 2009) и у Сце ни 34, Нови Сад (26. новем бар 2009), као и 
у окви ру Фести ва ла моно дра ме на Гар до шу (9. јула 2008)

524. Пут ник / режи ја и уло га Нико ла Ивач ков. Нови Сад : Мул ти ме ди
јал ни цен тар Ака де ми је умет но сти. Пре ми је ра: 18. фебру ар 2008.
Диплом ска пред ста ва Нико ле Ивач ко ва.
Моно дра ма касни је изво ђе на и у Позо ри шту мла дих, Нови Сад (27. 
фебру ар 2009) и у окви ру Фести ва ла моно дра ме на Гар до шу (9. јула 2008)

2009

525. Про ту ве пију чај / режи ја Југ Ради во је вић. – Шабац : Шабач ко 
позо ри ште. Пре ми је ра: 2. фебру ар 2009.
Због рекон струк ци је Шабач ког позо ри шта, пред ста ва „Про ту ве пију чај“ 
има ла је сво је пред пре ми је ре у Народ ном позо ри шту у Лесков цу 30. јану
а ра и у Кру ше вач ком позо ри шту у Кру шев цу 31. јану а ра. Пре ми је ра је 
одр жа на у ЈДПу, сце на „Бојан Сту пи ца“, 2. фебру а ра 2009. годи не.

2010

526. Лили ка / режи ја и уло га Вери ца Нико лић. – Бео град : УК „Вук 
Кара џић“. Пре ми је ра: 19. фебру ар 2010.

2014

527. Кад су цве та ле тикве / режи ја Бобан Ске р лић. – Бео град : Бео град
ско драм ско позо ри ште. Пре ми је ра: 24. мај 2014.

2015

528. Бог да про сти : [мастер рад] / адап та ци ја, режи ја и уло га Ани та 
Сто ја ди но вић. Пре ми је ра: новем бар 2015.
Моно дра ма ура ђе на на осно ву рома на Дра го сла ва Миха и ло ви ћа „Петри
јин венац“. Изво ђе на је на фести ва лу у Тре би њу, „10. Дани малих ства ри“ 
1. новем бра и у Ско пљу, на Сусре ти ма ака де ми ја и факул те та драм ских 
умет но сти – Ско мра хи, 7. новем бра 2015. Бео град ска пре ми је ра била је у 
Дадо ву 23. новем бра 2015. годи не
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529. Чизма ши : [ТВ сери ја] / режи ја Дејан Зече вић ; сце на рио по рома
ну Дра го сла ва Миха и ло ви ћа адап ти рао Ђор ђе Мило са вље вић. – 
Бео град : Eye to Eye : РТС, 2015. Прво еми то ва ње: 17. окто бар 2015. 
– 12 епи зо да.



ОБЈА ВЉЕ НЕ БИБЛИ О ГРА ФИ ЈЕ

1982

Б1 Дра го слав Миха и ло вић : допи сни члан : био гра фи ја и библи о гра
фи ја / [Гордана Жујо вић, б. п.] // Годи шњак / САНУ. ISSN 03510336. 
88 (1982) 309–316.
Пре штам па но у: Школ ски час. 6 : 3 (1988) 76–81.

1984

Б2 Bibli o gra fi ja Dra go sla va Miha i lo vi ća / Sil vi ja Đurić, Sla vi ca Gli šić // 
Fre de, laku noć / Dra go slav Miha i lo vić. Beo grad : BIGZ : SKZ : Pro sve
ta, 1984. Str. [187]–241.
Обу хва та радо ве Дра го сла ва Миха и ло ви ћа до апри ла 1984. годи не.

1990

Б3 Библи о гра фи ја Дра го сла ва Миха и ло ви ћа ; Лите ра ту ра о књи
жев ном делу Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Сил ви ја Ђурић, Сла ви
ца Гли шић // Фре де, лаку ноћ / Дра го слав Миха и ло вић. Бео град : 
Поли ти ка, 1990. Стр. 191–241. – (Дела / Дра го слав Миха и ло вић ; 1)
ISBN 8676070016 (збир ка). – ISBN 8676070024
Обу хва та радо ве Дра го сла ва Миха и ло ви ћа и лите ра ту ру о њему до 1989. 
годи не.

1993

Б4 Дра го слав Миха и ло вић : редов ни члан : допу на био гра фи је и 
библи о гра фи је // Годи шњак / САНУ. ISSN 03510336. 99 (1993) 483–
491.
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2001

Б5 Дра го слав Миха и ло вић : редов ни члан : допу на био гра фи је и 
библи о гра фи је / Миле на Мар ко вић // Годи шњак / САНУ. ISSN 
03510336. 106 (2001) 347–362.

2011

Б6 Дра го слав Миха и ло вић : редов ни члан : допу на био гра фи је и 
библи о гра фи је / Мари на Нинић // Годи шњак / САНУ. ISSN 0351
0336. 117 (2011) 417–436.



ЛИТЕ РА ТУ РА

1967

Л7 Дра го слав Миха и ло вић: награ да није без опа сно сти : Окто бар ске 
награ де Бео гра да : пет на ест ода бра них / Р. Б. // Вечер ње ново сти. 
ISSN 03504999. 15 : 4368 (17. окто бар 1967)

Л8 И при че и дра ме : уз књи гу Фре де, лаку ноћ Дра го сла ва Миха и ло
ви ћа / Мио драг Кујун џић // Днев ник. 26 : 7308 (12. март 1967)

Л9 Јед но пита ње – пет одго во ра : тре ну так нове лите ра ту ре / М. К. // 
Днев ник. 24 : 7560 (17 новем бар 1967)
М. К. = Мио драг Кујун џић.
Пово дом уче ство ва ња Д. Миха и ло ви ћа, М. Сели мо ви ћа, А. Стип че ви ћа, 
Е. Коша и М. Даној ли ћа на књи жев ној вече ри на Рад нич ком уни вер зи те ту 
у Новом Саду.

Л10 Негде посто ји Париз : Дра го слав Миха и ло вић: Фре де, лаку ноћ, 
Мати ца срп ска, 1967 / Милош Бан дић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 
64 : 19415 (22. окто бар 1967) дода так Кул ту раумет ност, стр. 16.

Л11 Окто бар ске награ де за нау ку, умет ност и про све ту // Поли ти ка. 
ISSN 03504395. 64 : 19410 (17. окто бар 1967) 11.
Доде ла награ де књи зи „Фре де лаку ноћ“. 

Л12 Отво ре ни хори зон ти : Дра го слав Миха и ло вић: Фре де, лаку ноћ. 
Нови Сад, Мати ца срп ска, 1967 / Мили во је Мар ко вић // Гра ди на. 
ISSN 04362616. 2 : 12 (1967) 45–47.

Л13 Otkri će – Dra go slav Miha i lo vić / Sve ta Lukić // Tele gram. 8 : 400 (29. 
decem bar 1967)
У окви ру тек ста: Novo go diš nja anke ta Tele gra ma. Knji žev nost.

Л14 Први, сна жни кора ци : Дра го слав Миха и ло вић: Фре де, лаку ноћ, 
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изда ње Мати це срп ске, 1967 / Дра ган М. Јере мић // НИН. ISSN 
00276685. 17 : 848 (9. април 1967) 9.

Л15 При по ве дач Дра го слав Миха и ло вић : (Дра го слав Миха и ло вић: 
„Фре де, лаку ноћ“, Нови Сад, Мати ца срп ска, 1967) / Рат ко Пеко
вић // Побје да. 24 : 2665 (5. XI 1967)

Л16 При по вет ке Дра го сла ва Миха и ло ви ћа : Дра го слав Миха и ло вић: 
„Фре де, лаку ноћ“, Мати ца срп ска, 1967 / Бошко Ивков // Лето пис 
Мати це срп ске. 143 : 399 : 4 (1967) 380–383.

Л17 При че о чуд ним људи ма : прва књи га про зе Дра го сла ва Миха
и ло ви ћа / Божо Вука ди но вић // Бор ба. ISSN 03507440. 32 : 38 (9. 
фебру ар 1967) 8.
О књи зи „Фре де лаку ноћ“.

Л18 Срећ ка на ђубри шту и дру го / Мило ван Даној лић // Бор ба. ISSN 
03507440. 32 : 331 (3. децем бар 1967) 13.
О при чи „Лили ка“ из књи ге „Фре де лаку ноћ“.

Л19 Тра га ње за фор мом при по вет ке : (Дра го слав Миха и ло вић: Фре де, 
лаку ноћ, Мати ца срп ска, 1967) / Сло бо дан Воји чић // Ства ра ње. 
ISSN 0039422X. 22 : 11–12 (1967) 1303–1305.

1968

Л20 Bla gost janje ta i okrut nost vuka u pro za ma Dra go sla va Miha i lo vi ća : u 
povo du knji ge „Fre de, laku noć“ i pri po vi jet ke „Kad su cve ta le tikve“ / 
Vlat ko Pavle tić // Kri ti ka. 1 : 1 (1968) 65–81.

Л21 Два при по ве да ча : про за Дра го сла ва Миха и ло ви ћа и Сте ва на Ива
ни ћа у „Лето пи су Мати це срп ске“ / Феликс Пашић // Бор ба. ISSN 
03507440. 33 : 133 (16. мај 1968) 7. 
О нове ли „Кад су цве та ле тикве“ обја вље ној у ЛМС.

Л22 Дра го слав Миха и ло вић: „Кад су цве та ле тикве“, Мати ца срп ска, 
Нови Сад, 1968 // С. П. // Ства ра ње. ISSN 0039422X. 23 : 11–12 
(1968) 1273–1274.
С. П. = Сре тен Перо вић.

Л23 Кад су цве та ле тикве : зре ла про за Дра го сла ва Миха и ло ви ћа (изда
ње Мати це срп ске) / Вук Крње вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 65 : 
19834 (22. децем бар 1968) дода так Кул ту раумет ност, стр. 18.

Л24 Књи жев на 1968. бога ти ја и гла сни ја : кад рома ни цве та ју / Мило
сав Мир ко вић // Поли ти ка екс прес. (31. децем бар 1968. и 1. и 2. 
јану ар 1969)
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.
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Л25 Лисо вац, Гутић и књи жев ност / Петар Џаџић // НИН. ISSN 0027
6685. 18 : 908 (2. јун 1968) 12
О нове ли „Кад су цве та ле тикве“ обја вље ној у ЛМС.

Л26 Нови талас : Дра го слав Миха и ло вић, ,,Кад су цве та ле тикве“, 1968 / 
Петар Џаџић // НИН. ISSN 00276685. 18 : 938 (29. децем бар 1968) 12.
Исто и у: Кри ти ке и огле ди / Петар Џаџић. – Бео град, СКЗ, 1973. Стр. 146–
150. – (Срп ска књи жев на задру га. коло 66 ; књ. 445)

Л27 O pri po vi je da nju i nesli ve nim gla so vi ma. Dra go slav Miha i lo vić: „Fre
de, laku noć“, Novi Sad, Mati ca srp ska, 1967 / Mio drag Rac ko vić // 
Repu bli ka (Zagreb). ISSN 03501337. 24 : 8 (1968) 559.

Л28 Opo ro i opoj no kao život : Dra go slav Miha i lo vić: Kad su cve ta le tikve, 
Leto pis Mati ce srp ske, janu ar –fe bru ar 1968 / Dra gi ša Vito še vić // Knji
žev ne novi ne. ISSN 00232416. 20 : 329 (8. VI 1968)

Л29 Osi pa nje živo ta : Dra go slav Miha i lo vić, „Fre de, laku noć“, Novi Sad, 
Mati ca srp ska, 1967 / Dra go mir Gaje vić // Život (Sara je vo). ISSN 0514
776X. 17 : 5 (1968) 66–69.

Л30 Put nik, ili pri ča o čove ko voj sud bi ni / Risto Trif o vić // Izraz (Sara je vo). 
ISSN 00213381. 12 : 23 : 3–4 (1968) 341–343.
О књи зи „Фре де, лаку ноћ“.

Л31 Стра да ња Љубе Шам пи о на : „Кад су цве та ле тикве“ – нова про за 
Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Мило ван Даној лић // Бор ба. ISSN 0350
7440. 33 : 360 (28. децем бар 1968) 11.

Л32 Tra gič na igra živo tom : Dra go slav Miha i lo vić: Kad su cve ta le tikve, 
Novi Sad. MS, 1968 / Ivo Smo ljan // Svi jet. 17 (29. I 1969) 48.
Исто и у: Ćudi knji ge / Ivo Smo ljan.  Zagreb : „August Cesa rec“, 1972. Str. 
87–89. – (Bibli o te ka Kri ti ka / „August Cesa rec“, Zagreb)

Л33 Чита лач ка 1968 / Мило ван Даној лић // Бор ба. ISSN 03507440. 33 : 
363 (31. децем бар 1968 – 2. јану ар 1969) 14.
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.

1969

Л34 [Комунисти у акци ји, акци ја за културу] / при пре мио Феликс 
Пашић // Бор ба. ISSN 03507440. 34 : 302 (2. сеп тем бар 1969) дода
так Бор ба Рефлек тор, стр. 21–28.
О пред ста ви Југо сло вен ског драм ског позо ри шта „Кад су цве та ле тикве“ 
(екс пли цит но о дра ми гово ре Вуко Пави ће вић и Ели Фин ци). Избор изла
га ња са састан ка Коми си је за кул ту ру Пред сед ни штва СКЈ.
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Л35 Aut saj der – novi junak roma na / Pavle Zorić // Savre me nik. ISSN 0036
519X. 15 : 30 : 7 (1969) 3–8.

Л36 Бест се лер на сце ни : „Кад су цве та ле тикве“ на репер то а ру ЈДП / 
Жар ко Самар џић // Чик. 5 : 20 (15. V 1969) 8.

Л37 Вече рас у Југо сло вен ском драм ском позо ри шту Сто ле и Љуп че, 
наши људи : Бојан Сту пи ца широм отва ра вра та дома ћим ауто ри
ма / Б. М. // Поли ти ка екс прес. 7 : 1849 (6. окто бар 1969)
Пре ми је ра дра ме „Кад су цве та ле тикве“.

Л38 Витез са Душа нов ца : Мати ца срп ска при пре ми ла дру го изда ње 
рома на „Кад су цве та ле тикве“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Дра го
љуб Влат ко вић // Днев ник. 22 : 8089 (11. мај 1969) 

Л39 Вре ме про шло, вре ме сада шње : Дра го слав Миха и ло вић: „Кад су 
цве та ле тикве“, режи ја Боро Дра шко вић : пре ми је ра у ЈДП / Муха
рем Пер вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 66 : 20125 (13. окто бар 
1969) 10.

Л40 Где је жда но ви зам // Бор ба. ISSN 03507440. 34 : 333 (5. децем бар 
1969) 5.
О пред ста ви Југо сло вен ског драм ског позо ри шта „Кад су цве та ле тикве“.

Л41 Глум ци кому ни сти о пред ста ви „Кад су цве та ле тикве“ / Сла во љуб 
Ђукић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 66 : 20128 (16. окто бар 1969) 9.

Л42 Dva roma na u žiži savre me no sti : S. Sele nić: Memo a ri Pere Boga lja; 
Dra go slav Miha i lo vić: Kad su cve ta le tikve / Risto Trif o vić // Život 
(Sara je vo). ISSN 0514776X. 18 : 1 (1969) 121–122.

Л43 Демо кра ти ја за све оне који ула жу напо ре да се још брже раз ви ја мо 
: пред сед ник Тито бора вио јуче у Зре ња ни ну и Кикин ди / Ј. Ћур
чић // Бор ба. ISSN 03507440. 34 : 295 (26. окто бар 1969) 4.
Садр жи Титов говор у Зре ња ни ну у коме спо ми ње Дра го сла ва Миха и ло
ви ћа и дра му „Кад су цве та ле тикве“.

Л44 Dobro napi sa na pri ča. Dra go slav Miha i lo vić: Kad su cve ta le tikve, Novi 
Sad, Mati ca srp ska, 1968 / Želj ko Falo ut // Tele gram (Zagreb). ISSN 
00402559. 10 : 473 (23. V 1969)

Л45 (Dra go slav Miha i lo vić: Kad su cve ta le tikve) / S. Vereš // Vje snik. (8. IV 
1969)
О пред ста ви Југо сло вен ског драм ског позо ри шта „Кад су цве та ле тикве“.

Л46 Dra go slav Miha i lo vić: „Kad su cve ta le tikve“ / Milo sav Mir ko vić // Delo 
(Beo grad). ISSN 00117935. 15 : 4 (1969) 493–495.
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Л47 Дра ма „Кад су цве та ле тикве” ски ну та с репер то а ра // Поли ти ка. 
ISSN 03504395. 66 : 20138 (26. окто бар 1969) 10.

Л48 За поче так нове сезо не „Кад су цве та ле тикве“ : дра мом Дра го сла
ва Миха и ло ви ћа Југо сло вен ско драм ско позо ри ште 29. сеп тем бра 
почи ње сле де ћу сезо ну / М. Ј. // Бор ба. ISSN 03507440. 34 : 180 (3. 
јул 1969) 10.

Л49 Zabe leš ka о jed noj savre me noj nove li : „Kad su cve ta le tikve“ Dra go sla
va Miha i lo vi ća / Đor đi je Vuko vić // Vidi ci (Beo grad). ISSN 05068797. 
17 : 128 : 2 (1969)

Л50 Изве сне корек ци је у „Тиква ма“ : у дра ми Дра го сла ва Миха и ло ви
ћа „Кад су цве та ле тикве“, која је вече рас на репер то а ру Југо сло
вен ског драм ског позо ри шта, кори го ва на нека места која су, по 
мишље њу кому ни ста, могла да побу де „неже ље не асо ци ја ци је“ / Ф. 
П. // Бор ба. ISSN 03507440. 34 : 291 (22. окто бар 1969) 7.
Ф. П. = Феликс Пашић

Л51 Ипак, поли тич ки пам флет y драм ском обли ку / Л. И // Поли ти ка. 
ISSN 03504395. 66 : 20138 (26. окто бар 1969) 10.
О пред ста ви ЈДП „Кад су цве та ле тикве“.

Л52 Јед на разум на одлу ка : Југо сло вен ско драм ско позо ри ште ски ну ло 
с репер то а ра дра му „Кад су цве та ле тикве“ : сло бо да која угро жа ва 
сло бо ду / Бла го је Илић // Поли ти ка екс прес. 7 : 1867 (27. окто бар 
1969)

Л53 Још један раз го вор кому ни ста о дра ми „Кад су цве та ле тикве“ // 
Поли ти ка. ISSN 03504395. 66 : 20134 (22. окто бар 1969) 8.

Л54 Кад су цве та ле тикве / М. К. // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. 17 
: 4894 (5. јул 1969)
О пре ми је ри у Југо сло вен ском драм ском позо ри шту.

Л55 Кад су цве та ле тикве : роман Дра го сла ва Миха и ло ви ћа, Нови Сад, 
Мати ца срп ска, 1968 / Пре драг Про тић // Зна чај. 16 : 102 : 3 (1969) 
23.

Л56 Kad su cve ta le tikve u pozo riš tu / Dra gan Kla ić // Stu dent (Beo grad). 
ISSN 00392693. 33 : 18 (21. X 1969)

Л57 Ко с ђаво лом тикве сади ... / М. Л. // Осло бо ђе ње. 25 : 7680 (18. окто
бар 1969)
О пред ста ви ЈДП „Кад су цве та ле тикве“.

Л58 Модер ни реа ли зам : Дра го слав Миха и ло вић: „Кад су цве та ле 
тикве“, Нови Сад, Мати ца срп ска, 1968 / Павле Зорић // Књи жев не 
нови не. ISSN 00232416. 21 : 344 (4. јану ар 1969) 4. 
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Л59 Na vrhu : Dra go slav Miha i lo vić: Kad su cve ta le tikve, Mati ca srp ska, 
1969 / Duš ko Are ži na // Repu bli ka (Zagreb). ISSN 03501337. 25 : 9 
(1969) 512.

Л60 Napuš ta li kaza liš te iz pro te sta : Kad su cve ta le tikve : komad koji je iza
zvao disku si ju / Ljer ka Kre li us // Vje snik. 30 : 8144 (23. X 1969)

Л61 Не цве та ју само тикве ... / Д. А. // Поли ти ка. ISSN 03504395. 66 : 
20128 (16. окто бар 1969) 9.
О пред ста ви ЈДП „Кад су цве та ле тикве“.

Л62 Немо гућ ност јед ног поврат ка на Душа но вац / Иван В. Лалић // 
Књи жев ност. ISSN 00232408. 24 : 48 : 5 (1969) 520–523.
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.
Исто и у: Кри ти ка и дело / Иван В. Лалић. Бео град : Нолит, 1971. Стр. 51–58.

Л63 Неспо ра зу ми и погре шна тума че ња / [Танјуг] // Бор ба. ISSN 0350
7440. 34 : 285 (16. окто бар 1969) 10.
Пово дом пред ста ве Југо сло вен ског драм ског позо ри шта „Кад су цве та ле 
тикве“ – саста нак кому ни ста ЈДПа.

Л64 О одго вор но сти, неха ту, о после ди ца ма / Феликс Пашић // Бор ба. 
ISSN 03507440. 36 : 349 (21. децем бар 1969) 10.
Кому ни сти Мати це срп ске о идеј нополи тич ким аспек ти ма обја вљи ва ња 
дра ма ти за ци је рома на „Кад су цве та ле тикве“ у Лето пи су Мати це срп ске.

Л65 Osvet nik viteš kog duha : (Dra go slav Miha i lo vić: „Kad su cve ta le tikve“, 
Novi Sad, Mati ca srp ska, 1968) / D. V. // Aka de mac. ISSN 03500527. 1 : 
2 (1969) 12.
D. V. = Dra go ljub Vlat ko vić.

Л66 Позо ри ште и одго вор ност // Кому нист. 657 (23. окто бар 1969)
Пово дом пред ста ве Југо сло вен ског драм ског позо ри шта „Кад су цве та ле 
тикве“.

Л67 Поли тич ки пам флет с оку сом инфор мби ров шти не : „Кад су цве та
ле тикве“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа, пре ми је ра у ЈДП / П. Крстић 
// Бор ба. ISSN 03507440. 34 : 285 (16. окто бар 1969) 10.

Л68 Прва пре ми је ра Југо сло вен ског драм ског позо ри шта : роман „Кад 
су цве та ле тикве“ на сце ни // Поли ти ка. ISSN 03504395. 66 : 20116 
(4. окто бар 1969) 10.

Л69 Пре ми је ра y Југо сло вен ском драм ском позо ри шту, шам пи он ски 
о шам пи о ну! : Дра го слав Миха и ло вић: „Кад су цве та ле тикве“, 
реди тељ Боро Дра шко вић / Мило сав Мир ко вић // Поли ти ка екс
прес. 7 : 1851 (8. окто бар 1969)
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Л70 При ча о Љуби Шам пи о ну / М. Ј. // Бор ба. ISSN 03507440. 34 : 275 
(6. окто бар 1969) 8.
О пре ми је ри дра ме „Кад су цве та ле тикве“ у Југо сло вен ском драм ском 
позо ри шту.

Л71 Роман и роман си је ри у годи ни 1968 : Сло бо дан Новак, Сло бо дан 
Селе нић, Дра го слав Миха и ло вић / М. И. Бан дић // Лето пис Мати
це срп ске. ISSN 00255939. 145 : 403 : 3 (1969) 320–336.

Л72 Саста нак чла но ва СК y Југо сло вен ском драм ском позо ри шту : 
наста ви ти раз го во ре о „Тиква ма“ / Б. // Поли ти ка екс прес. 7 : 1863 
(22. окто бар 1969)

Л73 Sla vlje za roman : Dra go slav Miha i lo vić: Kad su cve ta le tikve. Novi Sad, 
Mati ca srp ska, 1968 / Vito mir Lukić // Odjek. ISSN 00298387. 22 : 8 
(15. april 1969)

Л74 „Slu ča je vi“ koji nisu slu ča je vi // Narod na armi ja. ISSN 00277908. (24. 
X 1969)
О пред ста ви Југо сло вен ског драм ског позо ри шта „Кад су цве та ле тикве“.

Л75 Spo r na dra ma // Teden ska tri bu na. ISSN 0040196X. (23. X 1969)
О пред ста ви Југо сло вен ског драм ског позо ри шта „Кад су цве та ле тикве“.

Л76 Spo r no delo vze to s spo re da : popa če na resni ca o naši pol pre te klo sti / 
Vik tor Širec // Delo. 11 : 298 (30. X 1969)
О пред ста ви Југо сло вен ског драм ског позо ри шта „Кад су цве та ле тикве“.

Л77 Сце на Југо сло вен ског драм ског позо ри шта поста ла пра ви бок сер
ски ринг, Миша Јан ке тић нока у ти ран. Струч не туче и мече ви за 
вре ме про ба ња кома да Дра го сла ва Миха и ло ви ћа „Кад су цве та ле 
тикве“ — на задо вољ ство реди те ља Дра шко ви ћа / Д. Гајер // Поли
ти ка екс прес. 7 : 1728 (17. мај 1969)

Л78 „Тиква“ и на позор ни ци : реди тељ Боро Дра шко вић се буди / М. М. 
// Поли ти ка екс прес. 7 : 1644 (6. фебру ар 1969)
О пред ста ви Југо сло вен ског драм ског позо ри шта „Кад су цве та ле тикве“.
М. М. = Мило сав Мир ко вић

Л79 „Тикве“ // НИН. ISSN 00276685. 19 : 980 (19. окто бар 1969) 3

Л80 „Тикве“ без неспо ра зу ма. На јуче ра шњем састан ку основ не орга
ни за ци је СК Југо сло вен ског драм ског позо ри шта саоп ште но је 
да је Умет нич ки савет спро вео у дело закључ ке ове орга ни за ци је 
што тре ба да пока же вече ра шња пред ста ва кома да Кад су цве та
ле тикве / Љ. С. // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. 17 : 4987 (22. 
окто бар 1969)
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Л81 Tikve bez otrov nih sje men ki : sasta nak komu ni sta Jugo slo ven skog 
dram skog pozo riš ta / J. D. // Oslo bo đe nje. 25 : 7685 (23. X 1969)

Л82 „Тикве“ ски ну те са репер то а ра // Бор ба. ISSN 03507440. 34 : 296 
(27. окто бар 1969) 8.

Л83 „Тикве“ ски ну те с репер то а ра // Недељ не ново сти. 4 : 162 (26. окто
бар 1969)

Л84 „Тикве“ ски ну те с репер то а ра. Ово је синоћ изја вио пред сед ник 
умет нич ког већа Југо сло вен ског драм ског позо ри шта // Поли ти ка 
екс прес. 4 : 160 (26. окто бар 1969)

Л85 Три пре ми је ре на три сце не // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. 17 
: 4851 (16. мај 1969)
О пре ми је ри дра ме „Кад су цве та ле тикве“.

Л86 Тру леж у дуби ни : пово дом кори го ва не пред ста ве дра ме „Кад су 
цве та ле тикве“ у ЈДП / П. Крстић // Бор ба. ISSN 03507440. 34 : 294 
(25. окто бар 1969) 10.

Л87 У име сло бо де и ства ра ња / М. Крстић // Кому нист. (18. XII 1969)
О пред ста ви Југо сло вен ског драм ског позо ри шта „Кад су цве та ле тикве“.

Л88 Успех кома да „Кад су цве та ле тикве“ // Поли ти ка. ISSN 03504395. 
66 : 20120 (8. окто бар 1969) 8.
О пред ста ви Југо сло вен ског драм ског позо ри шта.

Л89 Црни сјај Душа нов ца : пре ми је ра дра ме ,,Кад су цве та ле тикве“ по 
исто и ме ном рома ну Дра го сла ва Миха и ло ви ћа у Југо сло вен ском 
драм ском позо ри шту / Жар ко Јова но вић // Вечер ње ново сти. ISSN 
03504999. 18 : 4973 (8. окто бар 1969)
Жар ко Јова но вић = Жар ко Кома нин.

Л90 Чари пре по зна ва ња : („Кад су цве та ле тикве“) / Вла ди мир Ста мен
ко вић // НИН. ISSN 00276685. 19 : 979 (12. окто бар 1969) 13.
О пред ста ви ЈДП.
Исто и у: Pozo riš te u dra ma ti zo va nom druš tvu : kri ti ke i ese ji : (19561986) / 
Vla di mir Sta men ko vić. Beo grad : Pro sve ta, 1987. Str. 125–127. – ISBN 8607
002406

Л91 Čove ku je potreb no nada nje / Čedo mir Mir ko vić // Savre me nik. ISSN 
0036519X. 15 : 29 : 3 (1969) 296–297.
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.
Исто и у: Под окри љем неча сти вог : шезде сет шест савре ме них срп ских 
роман си је ра / Чедо мир Мир ко вић. Бео град : „Дере та“, 1995. Стр. 193–196.
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1970

Л92 Bek stvo kao kri ti ka živo ta. Ana li za bek stva u deli ma Eri ha Koša, Slo
bo da na Nova ka i Dra go sla va Miha i lo vi ća / Miro slav Ege rić // Delo 
(Beo grad). ISSN 00117935. 16 : 2 (1970) 217–231.
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.
Исто и у: Људи, књи ге, дату ми / Миро слав Еге рић. Нови Сад : Мати ца 
срп ска, 1971. Стр. 155–172. – (Библи о те ка „Данас“)

Л93 „Тикве“ зло у по тре бље не. Тиме што смо гле да ли свој посао и 
ћута ли прак тич но смо оста ви ли отво ре на вра та за све оне који 
су насто ја ли да оста ну или поста ну арби три у кул ту ри / Б. С. // 
Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. 18 : 5056 (14. јану ар 1970)
Кому ни сти ЈДП о диску си ји о Срп ском фило зоф ском дру штву и себи.

Л94 Tra gič na vizi ja u današ njoj srp skoj pro zi / Pavle Zorić // Savre me nik. 
ISSN 0036519X. 16 : 31 : 1 (1970) 44–48.

1971

Л95 Vuk i janje ili o pro za ma Dra go sla va Miha i lo vi ća / Vlat ko Pavle tić // 
Dje lo u zbi lji : ese ji i ana li ze / Vlat ko Pavle tić. Zagreb : Napri jed, 1971. 
Str. 281–317. – (Jugo sla ven ski pisci)

Л96 Две при че – два бисе ра : пре ми је ра у Ате љеу 212 : Кри ви це А. Иса
ко ви ћа и Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Ж. Ј. // Вечер ње ново сти (Бео
град ско изда ње). 19 : 5361 (12. јану ар 1971)
Ж. Ј. = Жар ко Кома нин.
„Мол ба из 1950.“ А. Иса ко ви ћа и „Пут ник“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа; 
режи ја Алек сан дар Ман дић.

Л97 Како се при ча ју при че : „Кри ви це“ – при че Анто ни ја Иса ко ви ћа и 
Дра го сла ва Миха и ло ви ћа, пре ми је ра у Теа тру у подру му бео град
ског Ате љеа 212, 10 јану а ра / Феликс Пашић // Бор ба. ISSN 0350
7440. 49 : 10 (12. јану ар 1971) 8.
„Мол ба из 1950.“ А. Иса ко ви ћа и „Пут ник“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа; 
режи ја Алек сан дар Ман дић.

Л98 Naj mar kant ni je tač ke posle rat ne srp ske knji žev no sti / Sve ta Lukić // 
Savre me nik. ISSN 0036519X. 17 : 10 (1971) 314–317.

Л99 His Only Hope Is Anot her War : „When Pump kins Blos so med“. By 
Dra go slav Miha i lo vić. Tran sla ted by Dren ka Wil len, Har co urt Bra ce 
Jova no vich / Wil li am W. Pusey // The Roan ke Times. (6. VI 1971)
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.
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Л100 When Man’s Soul Goes „Rot ten“... „When Pump kins Blos so med“ by 
Dra go slav Miha i lo vić (Har co urt Bra ce & Jova no vich) / R. G. Mason // 
The Min ne a po lis Tri bu ne. (1. IV 1971)
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.

Л101 When Pump kins Blos so med by Dra go slav Miha i lo vić : [tran sla ted by 
Dren ka Wil len, Har co urt Bra ce Jova no vich] : taking a look at the re
cently publis hed books / N. // Kir kus Revi ews. ISSN 00426598. (7. IV 
1971)
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.

Л102 When Pump kins Blos so med by Dra go slav Miha i lo vić, tran sla ted by 
Dren ka Wil len, Har co urt Bra ce Jova no vich / Mar tin Levin // New York 
Times. (11. IV 1971)
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.

1972

Л103 Als die Kürbis se blühten. Zu einer Erzählung von Dra go slav Miha i lo vić 
/ Ante Gra diš ka // Neue Zürcher Zei tung. ISSN 03766829. 377 (15. VIII 
1972)

Л104 Vient de para i tre. Roman etran ger. „Quand les cou r ges étai ent en fle
urs“ de Dra go slav Miha i lo vić // Le Quo ti di en du médecin. ISSN 1763
4954. (4. IV 1972)

Л105 Décou ver te d’un roman ser bocro a te. „Quand les cou r ges étai ent en fle
urs“ / R. Gar za rol li // La Tri bu ne de Lau san ne. (15. VI 972)
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.

Л106 Дра го слав Миха и ло вић / Пре драг Пала ве стра // После рат на срп
ска књи жев ност : 1945–1970 / Пре драг Пала ве стра. Бео град : Про
све та, 1972. Стр. 316–318.

Л107 Dra go slav Miha i lo vić: Quand les cou r ges étai ent en fle urs... (trad. du 
ser bocro a te par J. Descat) / R. Quérouil // Bul le tin du Cen tre Pro te
stant d’Etu des et de Docu men ta tion. (12. IX 1972) 172.

Л108 Dra go slav Miha i lo vić: „Quand les cou r ges étai ent en fle urs“ / P. M. // Le 
Soir. (17. V 1972)

Л109 Dresche kri e gen. Zu Dra go slav Miha i lo vić: „Als die kürbis se blühten“, 
Erzählung, Rei he Fischer. S. Fischer Ver lag, Frank furt am Main, 1972, 
aus dem Ser bischen von Peter Urban / Chri stoph Gei ser // Vor warts. (6 
IV. 1972)
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.
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Л110 Leben sgeschic hte : D. Miha i lo vić: „Als die kürbis se blühten“ / Die ter 
Schle sak // FAZ. (28. VII 1972)

Л111 Novi vidi ci rea li zma : stru ja nja u današ njoj srp skoj pro zi / Pre drag Pro
tić // Savre me nik. ISSN 0036519X. 18 : 35 : 6 (1972) 502–521.

Л112 Увод не напо ме не / Љуби ша Јере мић // Нова срп ска при по вет ка / 
Љуби ша Јере мић. Бео град, Књи жев на омла ди на Срби је, 1972. Стр. 
IIIXVI II.

Л113 The cha rac ter of Yugo slav lite ra tu re / Sve ta Lukić // Con tem po rary 
Yugo slav lite ra tu re : a soci o po li ti cal appro ach / by Sve ta Lukić ; edi ted 
by G. J. Robin son ; tran sla ted by P. Tri an dis. Urba na [etc.] : Uni ver sity 
of Illi no is Press, 1972. Str. 46–49.
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.

Л114 Quand les cou r ges étai ent en fle ur / Dra go Arse ni je vić // La tri bu ne de 
Gen ève. ISSN 10102248. (19. VI 1972)
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.

1973

Л115 Крат ка увод на исто ри ја. Напо ме не о рома ну / Милош Бан дић // 
Савре ме на про за / при ре дио М. И. Бан дић. 2. изд. Бео град : Нолит, 
1973. Стр. 47. – (Срп ска књи жев ност у књи жев ној кри ти ци ; 10)

Л116 Poli tič ko pozo riš te / Dušan Popo vić // U pozo riš tu : član ci i kri ti ke / 
Dušan Popo vić. Novi Sad : Rad nič ki uni ver zi tet „Radi vo je Ćir pa nov“, 
1973. Str. 22–24. – (Kai ros. Pozo riš na kri ti ka)
О дра ми „Кад су цве та ле тикве“.

Л117 Рето ри ка и про за : језик као постој би на све та / Милош Бан дић // 
Савре ме на про за / при ре дио М. И. Бан дић. 2. изд. Бео град : Нолит, 
1973. Стр. 789–800. – (Срп ска књи жев ност у књи жев ној кри ти ци ; 
10)

1974

Л118 Savre me na srp ska knji žev nost : umjet nič ka pro za / Lju bi ša Jere mić // 
Ovdje. ISSN 04751159. 6 : 56 (janu ar 1974)
О књи зи „Фре де, лаку ноћ“.

1975

Л119 Беле шка о писцу / Љуби ша Јере мић // Петри јин венац / Дра го слав 
Миха и ло вић. Бео град : СКЗ, 1975. Стр. [I]. – (Срп ска књи жев на 
задру га ; коло 68, књ. 458)
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Исто: 2. изд. 1976. – (Библи о те ка Атлас); 3. изд. 1979. Стр. 4. – (Библи о те ка 
Атлас); 4. изд. 1979. Стр. 4. – (Библи о те ка Атлас)

Л120 „Бог да про сти сви наши мртви и сви нас живи“ / Дрин ка Гој ко вић 
// Збо р ник радо ва настав ни ка и сту де на та пово дом сто го ди шњи це 
осни ва ња и два де се то го ди шњи це обна вља ња кате дре за свет ску 
књи жев ност на Бео град ском уни вер зи те ту. Бео град, Фило ло шки 
факул тет, 1975. Стр. 94–98. 
О при по вет ци „Лези ми, сестро, у крв, да ти кажем ко си“ (из књи ге 
„Петри јин венац“)

Л121 Кази ва ња Дра го сла ва Миха и ло ви ћа о пат њи и мило сти / Љуби
ша Јере мић // Петри јин венац / Дра го слав Миха и ло вић. Бео град 
: СКЗ, 1975. Стр. V–XXXIX. – (Срп ска књи жев на задру га ; коло 68, 
књ. 458)
Исто: 2. изд. 1976. – (Библи о те ка Атлас); 3. изд. 1979. – (Библи о те ка Ат
лас); 4. изд. 1981. – (Библи о те ка Атлас)
Исто: Pro za novog sti la : kri ti ke i ogle di / Lju bi ša Jere mić. Beo grad : Pro sve ta, 
1976. Str. 146–181.

Л122 Neko li ko napo me na o posle rat noj srp skoj knji žev no sti / Niko laj Tim
čen ko // Savre me nik. ISSN 0036519X. 21 : 42 : 12 (1975) 475–500. 
О рома ну „Кад су цве та ле тикве“.

1976

Л123 Дра го слав Миха и ло вич, Венок Петрии, Бео град, Про све та СКЗ 
1975, 323 с. / Наталья Б. Яковле ва // Совре мен ная худо же ствен ная 
лите ра ту ра за рубе жом. ISSN 01321390. 6 : 11–12 (1976) 123–126.

Л124 Дра го слав Миха и ло вић: Кад су цве та ле тикве : књи ге које вам 
пре по ру чу је мо / Вла до Росан дић // Хидро тех ни ка. 16 : 178 (окто
бар 1976)

Л125 Dra go slav Miha i lo vić: „Petri jin venac“, SKZ, Beo grad, 1975 / Zora Sto
ja no vić // Polja. ISSN 00323578. 22 : 208209 (jun–jul 1976) 28.

Л126 Дра го сла ву Миха и ло ви ћу награ да „Иво Андрић“ : Венац Петри
ји них при ча : „Мени је бли зак јунак који је дале ко од лите рар них 
мани ра“ – при ча Миха и ло вић, добит ник прве награ де из фон да 
нашег нобе лов ца / Анђел ка Про тић // Поли ти ка екс прес. 14 : 3998 
(4. окто бар 1976)

Л127 Iza zo vi samo će : Dra go slav Miha i lo vić, Petri jin venac, Beo grad, SKZ, 
1975 / Mili vo je Mar ko vić // Knji žev na kri ti ka. ISSN 03504123. 7 : 1 
(1976) 92–94.
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Исто и у: Ras krš ća roma na : jugo slo ven ski roman 1975–1981. / Mili vo je Mar
ko vić. Priš ti na : Jedin stvo, 1982. Str. 39–42. – (Jedin stvo ; 262) (Bibli o te ka Obe
lež ja)

Л128 Jedan živo to pis ispu njen stra da nji ma i pat njom : (Dra go slav Miha i lo
vić; Petri jin venac, SKZ, 1975) / Božo Kopri vi ca // Knji žev na kri ti ka. 
ISSN 03504123. 7 : 2 (1976) 81–85.

Л129 Лук живо та и смр ти / Јови ца Аћин // НИН. ISSN 00276685. 26 : 
1314 (14. март 1976) 29–30.
О књи зи „Петри јин венац“.

Л130 Пара бо ла о злу и пра шта њу / Мир ко Ђор ђе вић // Израз. 20 : 40 : 4 
(1976) 688–692.
О књи зи „Петри јин венац“.

Л131 Петри ја : Дра го слав Миха и ло вић: Петри јин венац, Бео град, СКЗ, 
1975 / Милен ко Пајић // Гра дац. ISSN 03510379. 3 : 9 (1976) 68–74.

Л132 „Петри јин венац“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа : пово дом доде љи ва
ња Андри ће ве награ де / Дани ло Киш // Књи жев на реч. ISSN 0350
4115. 5 : 64 (10. окто бар 1976) 4.
Киш наво ди да је ово пре вод рецен зи је коју је, на тра же ње уред ни ка, по
слао изда вач ком пред у зе ћу Gal li mard.

Л133 „Петри јин венац“ као бестселер / Ш. Н. // Вечер ње ново сти. ISSN 
03504999. 24 : 6946 (14. фебру ар 1976)

Л134 Петри јин сан и бол : Дра го слав Миха и ло вић: Петри јин венац, у 
наслов ној уло зи Слав ка Јери нић, режи ја и дра ма ти за ци ја Гра ди
мир Мир ко вић / Жар ко Кома нин // Вечер ње ново сти (Бео град ско 
изда ње). 24 : 7196 (6. децем бар 1976)
Пре ми је ра у Кру гу 101.

Л135 Pi vodu i ćuti : u povo du novog dje la Dra go sla va Miha i lo vi ća: Petri jin 
venac / Pre drag Matve je vić // Oko (Zagreb). ISSN 0353457X. 4 : 104 (11 
III 1976)

Л136 Повест о пат њи : „Петри јин венац“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / 
Пре драг Про тић // Илу стро ва на поли ти ка. ISSN 00192570. 20 : 907 
(23. март 1976) 57.

Л137 Прва Андри ће ва награ да „Петри ји ном вен цу“ // Бор ба. ISSN 0350
7440. 55 : 281 (11. окто бар 1976) 3.

Л138 При ча ње као бег од само ће : [приказ књи ге: Дра го слав Миха и
ло вић, Петри јин венац СКЗ, 1975] / Божур Хај ду ко вић // Доме ти. 
ISSN 03510425. 3 : 6 (1976) 135–137.
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Л139 При ча ње као услов опстан ка : Дра го слав Миха и ло вић: Петри јин 
венац, Бео град, СКЗ, 1975 / Мар ко Недић // Поли ти ка. ISSN 0350
4395. 73 : 22418 (4. март 1976) 11.

Л140 Raz go vor kao lek od samo će : Dra go slav Miha i lo vić, Petri jin venac Beo
grad, SKZ, 1975 / Božur Haj du ko vić // Mla dost. ISSN 00267031. 993 
(1976)

Л141 Све ча но сти пово дом годи шњи це рође ња књи жев ни ка Иве Андри
ћа : отво рен спо мен музеј : Дра го сла ву Миха и ло ви ћу, писцу 
„Петри ји ног вен ца“ доде ље на награ да „Иво Андрић“ / Анђел ка 
Про тић // Поли ти ка екс прес. 14 : 4004 (11. окто бар 1976)

Л142 Tam ni pono ri samo će. Dra go slav Miha i lo vić, Petri jin venac, Beo grad, 
SKZ, 1975 / Tode Čolak // Nada (Beo grad). ISSN 03507475. 1 : 14 (3. X 
1976)

Л143 Tema sud bin skog tra gi zma u „Petri ji nom ven cu“ : Dra go slav Miha i lo
vić: Petri jin venac Beo grad SKZ, 1975 / Mir ja na Radoj čić // Savre me
nik. ISSN 0036519X. 22 : 43 : 10 (1976) 305–307.

Л144 Trpje ti svoj život / Duš ko Are ži na // Iz noći u noć / Duš ko Are ži na. Za
greb : „August Cesa rec“, 1976. Str. 40–44. – (Bibli o te ka Kri ti ka)
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.

Л145 Uzbu dlji vo i jed no stav no pri po vi je da nje Petri je / Pre drag Matve je vić // 
Vje snik (Zagreb). ISSN 03503305. 37 : 10469 (12. X 1976)

О „Петри ји ном вен цу“ пово дом доде љи ва ња Андри ће ве награ де.

Л146 Умет ност при по ве да ња / Вла ди сла ва Риб ни кар // Књи жев на реч. 
ISSN 03504115. 5 : 50 (21. фебру ар 1976)
О књи зи „Петри јин венац“.

Л147 Фол клор ни нату ра ли зам : Дра го слав Миха и ло вић: Петри јин 
венац. Бео град, СКЗ, 1975 / Иван Шоп // Књи жев не нови не. ISSN 
00232416. 28 : 504 (1. фебру ар 1976)

1977

Л148 Горак чај погу бље них живо та / Бори слав Михај ло вић // Сце на 
(Нови Сад). ISSN 00365734. 13 : 3 (мај–јун 1977) 108–109.
Пово дом дра ме „Про ту ве пију чај“.

Л149 Dra go slav Miha i lo vić: Od tika va do ven ca / Pre drag Matve je vić // Te 
vje tre nja če / Pre drag Matve je vić. Zagreb : Alfa : „August Cesa rec“, 
1977. Str. 145–149. – (Bibli o te ka: Aktu al ne teme)
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Л150 I konje raz bi ja ju, zar ne / Olga Dimi tri je vić // Mla dost. ISSN 00267031. 
1051 (10. VI 1977)
О пред ста ви „Фре де, лаку ноћ“ бео град ског позо ри шта „Под разно“.

Л151 Miha i lo vi ćev kon cept „siro maš ne knji žev no sti“ : Dra go slav Miha i lo vić: 
Petri jin venac, Beo grad, SKZ, 1976 / Veli mir Visko vić // Oko (Zagreb). 
ISSN 0353457X. 5 : 131 (24. X 1977)

Л152 Народ на библи о те ка вам пре по ру чу је : Дра го слав Миха и ло вић: 
Петри јин венац // Вести (Тито во Ужи це). ISSN 03505014. 37 : 1535–
1536 (1. I 1977)

Л153 О неким про бле ми ма савре ме не про зе / Вла ди сла ва Риб ни кар // 
Гра ди на. ISSN 04362616. 12 : 2 (1977) 26–31. 
О књи зи „Петри јин венац“.

Л154 „Petri jin venac“ Dra go sla va Miha i lo vi ća / Muha rem Per vić // Delo 
(Beo grad). ISSN 00117935. 23 : 1 (1977) 105–112.

Л155 Поче ци Дра го сла ва Миха и ло ви ћа : кад сам први пут читао књи
гу „Фре де, лаку ноћ“ / Бори слав Михај ло вић // Фре де, лаку ноћ : 
при по вет ке / Дра го слав Миха и ло вић. Бео град : Глас, 1977. Стр. 
173–185. – (Библи о те ка Књи жев ност и умет ност ; 5)
Исто и у: Savre me nik. ISSN 0036519X. 24 : 47 : 2 (1978) 118–126; Пор тре ти / 
Бори слав Михај ло вић. Бео град : Нолит, 1988. Стр. [270]–284.

Л156 Pri ča o živo tu i pat nji : Dra go slav Miha i lo vić: Petri jin venac, Beo grad, 
SKZ, 1976 / Mir ja na Anđel ko vić // Ruko vet. ISSN 00359793. 23 : 45 : 
5–6 (1977) 404–405.

Л157 Tri pre ten ci o zna pro ma ša ja : Dra go slav Miha i lo vić, „Petri jin venac“, 
Beo grad, SKZ, 1975, Mio drag Bula to vić, „Lju di sa četi ri prsta“, Beo
grad, BIGZ 1975, Rado mir Smi lja nić, „U Andi ma Hege lo vo telo“, Beo
grad, Pro sve ta, 1975 / Ante Gra diš ka // Zadar ska revi ja. 26 : 2 (1977) 
204–208.

Л158 Fred again in the light of day / Mio drag Peri šić // Rela ti ons (Beo grad). 
ISSN 05579201. 4 (1977) 26–29.

1978

Л159 Вече у „Рава ни ци“ : пре ми је ра „Про ту ве пију чај“ Дра го сла ва 
Миха и ло ви ћа у Ате љеу 212 / Авдо Муј чи но вић // Поли ти ка екс
прес. 16 : 5287 (21. XI 1978)

Л160 Vre men ska dis tan ca kao raz dor temat skog jedin stva / Rado slav Bra tić // 
Savre me nik. ISSN 0036519X. 24 : 47 : 2 (1978) 150–157.
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О књи жев ном поступ ку Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.

Л161 Doži vljaj nad sve snog ili kako se rađa pesma : [Dra go slav Miha i lo vić: 
Petri jin venac, Beo grad, SKZ, 1975] / Jele na Sto ja no vić // Savre me nik. 
ISSN 0036519X. 24 : 47 : 2 (1978) 170–176.

Л162 Дра го слав Миха и ло вич: Венок Петрии : пере вод с серб ско хор ват
ско го, Москва, Про гресс, 1978, 287 с. / Г. Петр о ва // Новый мир. 
ISSN 01307673. 10 (1979) 283–284.

Л163 Драм ска про јек ци ја бео град ског „дна“ : пре ми је ра кома да „Про
ту ве пију чај“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Рашко Д. Јова но вић // 
Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 30 : 571 (25. новем бар 1978) 8.
О пред ста ви Ате љеа 212 из Бео гра да.

Л164 Живот без шеће ра : „Про ту ве пију чај“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа у 
изво ђе њу Ате љеа 212 : реди тељ Зоран Рат ко вић / Бра ни слав Мило
ше вић // Бор ба. ISSN 03507440. 57 : 331 (3. децем бар 1978) 8.

Л165 Mar gi na li je o maj sto ru pri po ve da ču / Niko laj Tim čen ko // Savre me nik. 
ISSN 0036519X. 24 : 47 : 2 (1978) 142–149.

Л166 Насти на ти ман ги / Петре Бакев ски // Млад борец. ISSN 00267023. 
35 : 1251 (1. X 1978)
О пред ста ви „Про ту ве пију чај“ у изво ђе њу Народ ног теа тра из При ле па.

Л167 Нео др жи во поре ђе ње : (Дра го слав Миха и ло вић: Про ту ве пију чај, 
реди тељ Зоран Рат ко вић : пре ми је ра у Ате љеу 212) / Дра ган Кла ић 
// НИН. ISSN 00276685. 28 : 1457 (10. децем бар 1978) 42.

Л168 Petri jin oreol : jed na impre si ja / Vla de ta Jero tić // Savre me nik. ISSN 
0036519X. 24 : 47 : 2 (1978) 127–132.

Л169 Povra tak svrg nu tog kra lja : ski ca za grup ni por tret knji žev nih liko va 
Dra go sla va Miha i lo vi ća / Mio drag Peri šić // Savre me nik. ISSN 0036
519X. 24 : 47 : 2 (1978) 133–141.

Л170 Поглед кроз кљу ча о ни цу : „Про ту ве пију чај“: прво изво ђе ње кома
да Дра го сла ва Миха и ло ви ћа у режи ји Зора на Рат ко ви ћа : пре ми
је ра у Ате љеу 212 / Феликс Пашић // Вечер ње ново сти. ISSN 0350
4999. 26 : 7736 (22. новем бар 1978)

Л171 Pora že ni čovek : o knji zi pri po ve da ka „Fre de, laku noć“ Dra go sla va 
Miha i lo vi ća, Mati ca srp ska, 1967 / Boš ko Ivkov // Ožilj ci vre me na : kri
ti ke, ese ji, zapi si / Boš ko Ivkov. Som bor : Ravan grad, 1978. Str. 58–61. 
– (Golub ; 9)

Л172 Пре ди сло вие / А. Тур ков // Венок Петрии / Дра го слав Миха и ло вич 
; [перевод О. Кута со вой ; пре ди сло вие А. Туркова]. Москва : Про
гресс, 1978. Стр. 5–9.
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Л173 При ча Петри је Ђор ђе вић : (Дра го слав Миха и ло вић: „Петри јин 
венац“) / Муха рем Пер вић // При по ве да ње и мишље ње : видо ви 
савре ме ног југо сло вен ског рома на / Муха рем Пер вић. Бео град : 
СКЗ, 1978. Стр. 227, 236. – (Савре ме ник, Нова сери ја, 18)

Л174 Saznaj ni pro ces u Miha i lo vi će voj pro zi / Mir ja na Radoj čić // Savre me
nik. ISSN 0036519X. 24 : 47 : 2 (1978) 158–163.

Л175 Sla bo i tužno / Milo rad Vuče lić // Mla dost. ISSN 00267031. 1119 (24. X 
1978)
О пред ста ви Ате љеа 212 „Про ту ве пију чај“.

Л176 Сми сао за лик и атмос фе ру : „Про ту ве пију чај“ Дра го сла ва Миха
и ло ви ћа у при леп ском Народ ном теа тру у режи ји Аце Алек со ва / 
Иван Ива нов ски // Бор ба. ISSN 03507440. 57 : 154 (7. јун 1978) 11.

Л177 The Sta linTito con flict as reflec ted in lite ra tu re / Ante Kadić // Sla vic 
Revi ew. ISSN 00376779. 37 : 1 (1978) 91–106.
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.

Л178 „Tikve“ među nama : Dra go slav Miha i lo vić: „Kad su cve ta le tikve“, ro
man / Zoran Petro vić // Duga (Beo grad). ISSN 03506215. 5(33) : 122 
(1978) 40.

Л179 Tikve pono vo / Zoran Petro vić // Mla dost. ISSN 00267031. 1115 (27. X 
1978)

Л180 Tra gič no ose ća nje u pri po vet ka ma Dra go sla va Miha i lo vi ća / Dra gan 
Laki će vić // Savre me nik. ISSN 0036519X. 24 : 47 : 2 (1978) 164–169.

Л181 Utószó / Szte pa nov Predrág // Mikor virágzott a tök : regeny / fordítot
ta Horváth Erzsébet. Buda pest : Euro pa, 1978. Str. 129–132. – (Modern 
könyvtár : 362)
Пого вор у пре во ду на мађар ски рома на „Кад су цве та ле тикве“.

Л182 Wyzna nie lum pa : [Dra go slav Miha i lo vić: Kiedy kwitną tykwy] / Woj ci
ech Żukrow ski // Nowe Książki. ISSN 01378562. 7 (15. IV 1978) 21–22.
О рома ну „Кад су цве та ле тикве“.

1979

Л183 [Pred go vor] // Wie ni ec Petrii / Dra go slav Miha i lo vič ; prze klad z serb
skochor wac ki e go Elżbie ta Kwaś ni ew ska. Łódź : Wydaw. Łódzkie, 
1979. Str. 5–10. – (Bibli o te ka Jugosłowi ań ska)

Л184 Vareségeket leplezö dia da lok : Dra go slav Miha i lo vić: Mikor virágzott 
a tök. Újvidék : Forum, 1978 / Var da Gabor // Magyar Szó. ISSN 0350
4182. 36 : 116 (28. III 1979)
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.
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Л185 Да ли ће про ту ве пити чај у Лаза рев цу : Лаза ре вач ки позо ри шни 
ама те ри – на при мед бе да би им репе р то ар могао бити и друк чи
ји / Вла ди мир Сте фа но вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 76 : 23726 
(24. окто бар 1979) 14–15.

Л186 Драм ски текст и одго вор но сти позо ри шне кри ти ке / Вла де та Јан
ко вић // Књи жев ност. ISSN 00232408. 34 : 68 : 6 (1979). 1061–1067.
Поле ми ка пово дом дра ме „Про ту ве пију чај“.

Л187 Knji žev ni jezik i savre me ni roman / Đor đi je Vuko vić // Tre ći pro gram  
Radio Beo grad. ISSN 05647010. 17 : 41 : 2 (1979) 111–128.

Л188 Kroz venac pat nji i stra da nja do čoveč no sti : Dra go slav Miha i lo vić, 
Petri jin venac, Beo grad, SKZ, 1975 / Dra go ljub Gajić // Stav. 4 : 11–12 
(1979) 26–29.

Л189 Obraz lidského osu du o próze Dra go sla va Miha i lo vi će / Miro slav Kva
pil // Pro hra / Dra go slav Miha i lo vič ; Ze srboc harv. orig. Kad su cve ta le 
tikve přel. Jiři Fie dler. Pra ha : Odeon, 1979. Str. 139–145.

Л190 Од моно ло га до дија ло га / Јован Хри стић // Књи жев ност. ISSN 
00232408. 34 : 67 : 2 (1979) 292–294.
О дра ми „Про ту ве пију чај“ у изво ђе њу Ате љеа 212.

Л191 Петри ја рас ска зи ва ет... Дра го слав Миха и ло вич // Венок Петрии / 
Дра го слав Миха и ло вич ; пере вод с серб ско хор ват ско го О. Кута
со вој ; пре ди сло вие А. Тур ко ва. Москва, „Про грес“, 1978 // Ино
стран ная лите ра ту ра. ISSN 01306545. 8 (1979) 204–266.

Л192 Про ту ве пију чај : гости из Бео гра да изве шће вече рас на сце ни 
Рад нич ког уни вер зи те та „Ђура Ђако вић“ у Сара је ву дра му Дра
го сла ва Миха и ло ви ћа, у режи ји Зора на Рат ко ви ћа : „Ате ље 212“ у 
Сара је ву / Н. С. // Осло бо ђе ње. 37 : 11123 (23. мај 1979)

1980

Л193 [Драгослав Михаилович] / Н. Б. Яковле ва // Совре менный роман 
Югосла вии / Н. Б. Яковле ва. Москва, Изда тельство „Нау ка“, 1980. 
Стр. 162–168.

Л194 Два типа јуна ка нашег доба / Вла де та Јеро тић // Гра ди на. 15 : 9 
(1980) 5–6.
О лику Петри је из „Петри ји ног вен ца“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа и лику 
Нуру ди на из рома на „Дер виш и смрт“ Меше Сели мо ви ћа.

Л195 Mora va ver sus česky v přkladu / (Mne) // Pla ’ce. (23. II 1980)
О пре во ду на чешки књи ге ,.Кад су цве та ле тикве“.
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Л196 Струк ту ра „Петри ји ног вен ца“ / Мили вој Сре бро // Књи жев на 
исто ри ја. ISSN 03506428. 12 : 48 (1980) 601–633.

1981

Л197 Допри нос Дра го сла ва Миха и ло ви ћа : [поговор] / Вла де та Јан ко вић 
// Петри јин венац / Дра го слав Миха и ло вић. Бео град : Нолит, 1981. 
Стр. 333–362. – (Срп ска књи жев ност. Роман ; 45)

Л198 Из прак се пре во ђе ња номи нал но зна чај них име на / Жела Геор ги е
ва // Пре вод на књи жев ност : збо р ник радо ва Шестих бео град ских 
пре во ди лач ких сусре та, 4–7. децем бар 1980. Бео град, Удру же ње 
књи жев них пре во ди ла ца Срби је, 1981. Стр. 93–97.
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.

Л199 Изда ња „Петри ји ног вен ца“ / Гој ко Тешић // Петри јин венац / 
Дра го слав Миха и ло вић ; [приредио и пого вор напи сао Вла де та 
Јанковић]. Бео град : Нолит, 1981. Стр. 366. – (Срп ска књи жев ност. 
Роман ; 45)

Л200 Obecná češ ti na v překladu / Mila da Nedvědová a kol. // Naše řeč. ISSN 
00278203. 64 : 2 (1981) 64–76. 
О пре во ду на чешки књи ге „Кад су цве та ле тикве“.

1982

Л201 Арти сти у моде ли : да ли ће писац „Петри ји ног вен ца“, јед не од нај
зна чај ни јих књи га наше нови је књи жев но сти, мора ти да на суду 
дока зу је с ким је све у живо ту при чао, шта је сво јим очи ма видео и 
читао? / Милан Влај чић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 79 : 24609 (10. 
април 1982) дода так Кул ту ра, умет ност, нау ка, стр. 11.
Исто и у: Ćuti i pli vaj dalje : kri tič ki i pole mič ki zapi si o kul tur noj sva ki daš nji ci 
(1979–1982) / Milan Vlaj čić. Beo grad : Narod na knji ga, 1983. Str. 205–209. – 
(Bibli o te ka Gri fon)

Л202 Budu ći veli ki pisci  naši savre me ni ci : zamiš ljen i mudar : Dra go slav 
Miha i lo vić / Bori slav Mihaj lo vićMihiz // Moja kuća. ISSN 03516938. 2 
: 3 (febru ar 1982) 44–45.

Л203 Две Петри је – у 9 и у 20 : данас на малом екра ну // Вечер ње ново
сти. ISSN 03504999. 30 : 8645 (17. I 1982)

Л204 Живот пре то чен на филм и у теле ви зиј ску сери ју : Миле на је 
Петри ја : за лик Петри је, књи жев ни ка Дра го сла ва Миха и ло ви ћа 
је инспи ри сао живот Миле не Сте фа но вић, сељан ке из Рав не Реке 
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/ Радо сав Мила ди но вић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. 30 : 
8645 (17. јану ар 1982)

Л205 За поче так „Злат на аре на“ : Уло га Петри је про сла ви ла мла ду глу
ми цу Мир ја ну Кара но вић / М. Коде мо // Вечер ње ново сти. ISSN 
03504999. 30 : 8645 (17. јану ар 1982)

Л206 Kazi va ti i pri ka zi va ti / Petar Pija no vić // Knji žev na reč. ISSN 0350
4115. 11 (10 april 1982) 186–187.

Л207 Непо у зда но при по ве да ње Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Петар Пија
но вић // Књи жев ност. ISSN 00232408. 37 : 74 : 10 (1982) 1458–1482.

Л208 Опту же на инспи ра ци ја : како изгле да ју чиње ни це и изја ве о суђе
њу (које упра во почи ње) Дра го сла ву Миха и ло ви ћу, писцу „Петри
ји ног вен ца“? / Мило Гли го ри је вић // НИН. ISSN 00276685. 33 : 
1631 (4. април 1982) 32–34.

Л209 Петри јин и (Лили кин) венац / Миро слав Јосић Вишњић // Про/за 
30 : радо ви / Миро слав Јосић Вишњић. Бео град : Књи жев на фабри
ка „МЈВ и деца“, 1982. Стр. 32–33. – (Библи о те ка „Проза“ ; 9)
Исто и у: У дру гом кру гу / Миро слав Јосић Вишњић. Земун : „Дра га нић“, 
1995. Стр. 50–52. – (Иза бра на дела Миро сла ва Јоси ћа Вишњи ћа : у седам 
књи га)

Л210 Петри ја тужи због пре тр пље не „душев не пат ње“ : после обја вље не 
књи ге, при ка за ног фил ма и теле ви зиј ске сери је : Миле на Сте ва
но вић, пен зи о нер из села Рав на Река, тра жи обе ште ће ње од писца 
Дра го сла ва Миха и ло ви ћа, Цен тар фил ма Бео град и Радиотеле
ви зи је Бео град / Д. Буку ми ро вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 79 : 
24602 (3. април 1982) дода так Кул ту ра,умет ност, нау ка, стр. 12.

Л211 Пре чу пе ни от вре ме то / Све тло зар Игов // Кога то цъфтяха тикви
те / Дра го слав Миха и ло вич. Плов див : Изда тел ство „Хри сто Г. 
Данов“ 1982. Стр. 5–9.

Л212 The rea lism of Dra go slav Miha i lo vić / Petar Pija no vić ; transl. Dra gan 
Mona še vić // Knji žev na reč (među na rod no izda nje). 2–3 (1982)

Л213 Са њиве на филм : глав на уло га пове ре на Дарин ки Жив ко вић из 
Мут ни це / R. M. // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. 30 : 8645 (17. 
јану ар 1982)
R. M. = Rado sav Mila di no vić
О фил му „Петри јин венац“.
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1983

Л214 Beo graj sko pismo : vse se vrti samo okrog Nino ve nagra de, ki bi zna
na sre di janu ar ja : kdo bi avtor naj bolj še ga roma na? / Bog dan Mrvoš // 
Delo (Lju blja na). ISSN 03507521. (29. XII 1983)
О рома ну „Чизма ши“.

Л215 Dra go slav Miha i lo vić / Jan ko Moder // Obzor nik. ISSN 00297860. 9 
(1983) 669–672.

Л216 Dra go slav Miha i lo vić: „Petri ja kos zorúja“. Buda pest, 1982 / György 
Рарр // Híd. ISSN 03509079. 47 : 4 (1983) 525–530.

Л217 Дра го слав Миха и ло вић: „Ухва ти зве зду пада ли цу“, Бео град, СКЗ, 
1983 / Мили во је Мар ко вић // Једин ство (При шти на). ISSN 0021
5775. 39 : 238 (8. окто бар 1983)

Л218 Испо вест наред ни ка : „Чизма ши“, прва књи га новог рома на Дра
го сла ва Миха и ло ви ћа, у изда њу Срп ске књи жев не задру ге / Божи
дар Мили дра го вић // Вечер ње ново сти. ISSN 03504999. 9294 (9. 
новем бар 1983)

Л219 Један поглед на срп ску при по вет ку : [предговор] / Ради во је Микић 
// Срп ска при по вет ка 1950–1982 / [приредио] Ради во је Микић. 
Бео град : Књи жев на омла ди на Срби је, 1983. Стр. V–XV.

Л220 Језик, живот : Дра го слав Миха и ло вић: „Чизма ши“, роман, СКЗ, 
1983 / Дра ган Орло вић // Поли ти ка екс прес. 21 : 7062 (1. новем бар 
1983)

Л221 Nepri kri ve na ose ćaj nost pro ze : život sva kog čovje ka zaslu žu je da bude 
pred met umjet nič kog obli ko va nja, ali nije dan život, bio on i Napo le
o nov, nije dovo ljan za umjet nič ku kre a ci ju, rekao je Dra go slav Miha i
lo vić na knji žev noj tri bi ni banja luč kog Doma kul tu re / S. Šilje go vić // 
Glas (Banja Luka). ISSN 03503925. 11 (28. X 1983)

Л222 Нове ла као лир ска песма : Дра го слав Миха и ло вић. Ухва ти зве
зду пада ли цу, Бео град, СКЗ, 1983 / Јован Делић // Поли ти ка. ISSN 
03504395. 80 : 25132 (24. сеп тем бар 1983) дода так Кул ту ра,умет
ност, нау ка, стр. 11.

Л223 О гор њој и доњој кући : [Драгослав Миха и ло вић; Ухва ти зве зду 
пада ли цу, Бео град, СКЗ, 1983] / Сне жа на Бра јо вић // Књи жев ност. 
ISSN 00232408. 38 : 76 : 12 (1983) 2060–2065.

Л224 O dra ma ma Dra go sla va Miha i lo vi ća : [po go vor] / Vla de ta Jan ko vić // 
Uvo đe nje u posao / Dra go slav Miha i lo vić. Beo grad : Narod na knji ga, 
1983. Str. 201–213. – (Savre me ni jugo slo ven ski pisci).
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Л225 O knji gi in nje nem avtor ju / Jan ko Moder // Petri jin Venec / Dra go slav 
Miha i lo vić ; [pre ve del Jan ko Moder]. Lju blja na : Pre šer ne va dru žba, 
1983. Str. 335–341.

Л226 Obno va pri po vi jet ke : knji ga Dra go sla va Miha i lo vi ća „Uhva ti zve zdu 
pada li cu“ pri pa da izra zi to aso ci ja tiv noj i moder noj pro zi koja širo ko 
zahva ća u srž živo ta i vre me na / Mili vo je Mar ko vić // Vje snik. 44 : (4. X 
1983)

Л227 Свет уну тра шње тен зи је : [Драгослав Миха и ло вић: Ухва ти зве зду 
пада ли цу. Бео град, СКЗ, 1983] / Љиља на Шоп // Књи жев ност. ISSN 
00232408. 38 : 76 : 12 (1983) 2066–2069.

Л228 Стра ће ни живот / Мио драг Кујун џић // Днев ник. 27 : 1313 (21. 
новем бар 1983)
О књи зи „Чизма ши“.

Л229 Сукоб ca мрач ним сила ма : Дра го слав Миха и ло вић: „Чизма ши“. 
Бео град, СКЗ, 1983 / Милан Стан ко вић // Све тлост (Кра гу је вац). 
ISSN 00397059. (5. IV 1984)

Л230 Тор зо : (Дра го слав Миха и ло вић, Чизма ши, I. књ, СКЗ, Бео град, 
1983) / Игор Ман дић // НИН. ISSN 00276685. 35 : 1735 (1. април 
1984) 36–37.

Л231 Uj csapásokon : Dra go slav Miha i lo vić: Čizma ši, Beo grad, SKZ, 1983 / 
Imre Szücs // Magyar Szó. ISSN 03504182. 41 : 68 (10. III 1984)

Л232 Ухва ти зве зду : при по вет ке Дра го сла ва Миха и ло ви ћа у изда њу 
СКЗ, 1983 / Дра ган Орло вић // Поли ти ка екс прес. (12. јул 1983)

Л233 Ухва ти зве зду пада ли цу / Б. П. // Реч Помо ра вља (Вели ка Пла на). 
ISSN 03516199. 8 : 119 (23. новем бар 1983)

Л234 Ухва ти зве зду пада ли цу / Сне жа на Лукић // Базар. ISSN 03504409. 
20 : 489 (14. окто бар 1983) 20–21.

1984

Л235 Govor ljud ske samo će i dobr o te : Dra go slav Miha i lo vić: Čizma ši, BIGZ, 
SKZ, 1984 / Ivan J. Boš ko vić // Nedjelj na Dal ma ci ja. ISSN 03516792. 14 
: 673 (1. IV 1984)

Л236 Доде ље на награ да НИНа за роман : нај бо љи „Чизма ши“ Дра го сла
ва Миха и ло ви ћа / М. Ч. // Поли ти ка. ISSN 03504395. 81 : 25241 (14. 
јану ар 1984) 8.
М. Ч. = Милан Чол та.
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Л237 Дон Кихот у под о фи цир ским чизма ма : Дра го слав Миха и ло вић: 
Чизма ши, Бео град, СКЗ, 1983 / Сло бо дан Костић // Једин ство. 15 : 
64 (17. март 1984)

Л238 Дра го слав Миха и ло вић: Ухва ти зве зду пада ли цу. Бео град, СКЗ 
1983 / Ива на Божи че вић // Репу бли ка. 40 : 7–8 (1984) 113–114.

Л239 Дра го слав Миха и ло вић: Чизма ши / Изет Хан џић // Бра зде. ISSN 
03508862. 24 : 36–37 (25. мај 1984)

Л240 Дра го слав Миха и ло вић: Чизма ши / Сло бо дан Костић // Стре мље
ња. 24 : 2 (1984) 153–154.

Л241 Dra go slav Miha i lo vić: Čizma ši / Jozo Mašić // Odjek. ISSN 00298387. 
37 : 15–16 (1984) 22–23.

Л242 Животпри ча Жике Кур ја ка : (Дра го слав Миха и ло вич: Чизма ши, 
Бео град, СКЗ, 1983) / Петар Пија но вић // Књи жев ност. ISSN 0023
2408. 39 : 77 : 6–7 (1984) 1161–1169

Л243 Живот на зби ти ја јед ног под на ред ни ка : Дра го слав Миха и ло вић, 
Чизма ши, Бео град, СКЗ, 1983 / Зоран Глу шче вић // Књи жев ност. 
ISSN 00232408. 39 : 78 : 8–9 (1984) 1502–1512.

Л244 Жири за ,,Нино ву награ ду годи не“ одлу чио : нај бо љи роман 
„Чизма ши“ / М. Л. // Вечер ње ново сти (бео град ско изда ње). 9359 
(14. јану ар 1984)

Л245 Зам ке при по ве да ња : [Драгослав Миха и ло вић: Ухва ти зве зду 
пада ли цу, Бео град, Срп ска књи жев на задру га, 1983] / Милош Бан
дић // Књи жев ност. ISSN 00232408. 39 : 77 : 1 (1984) 105–108.

Л246 Зао кре ти у емо ци ја ма / Слав ко Лебе дин ски // Бор ба. ISSN 0350
7440. 62 : 84–85 (24–25. март 1984) 17.

Л247 Како „ухва ти ти“ живот : уз награ ду НИНа рома ну „Чизма ши“ 
Дра го сла ва Миха и ло ви ћа, у изда њу Срп ске књи жев не задру ге, 
1983 / Бог дан Мрвош // Бор ба. ISSN 03507440. 62 : 21–22 (21–22. 
јану ар 1984) 12.

Л248 Леген да о Љуби Врап че ту / Милу тин Мишић // Бор ба. ISSN 0350
7440. 62 : 175–176 (23–24. јун 1984) 13.
Пово дом нове постав ке пред ста ве „Кад су цве та ле тикве“ у Народ ном 
позо ри шту у Бео гра ду.

Л249 Мали реа ли зам и вели ке зами сли : Дра го слав Миха и ло вић: 
Чизма ши, Бео град, Срп ска књи жев на задру га, 1983 / Милош Бан
дић // Књи жев ност. ISSN 00232408. 39 : 77 : 6–7 (1984) 1155–1160.



110 |                                                             Марина Нинић

Л250 Миха и ло вић, изме ђу стра да ња и при зна ња, накнад но : (Дра го слав 
Миха и ло вић: Дела) / Љуби ша Јере мић // Књи жев не нови не. ISSN 
00232416. 30 : 677 (1. децем бар 1984) 8.

Л251 На „Баг да ли ној“ књи жев ној вече ри : о „Чизма ши ма“ у пра во вре ме 
/ М. Д. // Побе да (Кру ше вац). ISSN 00321796. (30. III 1984)

Л252 Нара ви људ ских суд би на : Дра го слав Миха и ло вић: Чизма ши, 
БИГЗ, СКЗ, Про све та, 1983 / Сло бо дан Јан ко вић // Глас (Бања 
Лука). ISSN 03503925. (24. март 1984)

Л253 Нар цис и њего ве лут ке : Миха и ло вић, Дра го слав: Уво ђе ње у посао. 
Бео град, 1983 / Све ти слав Јова нов // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 
00255939. 160 : 433 : 6 (1984) 955–958.

Л254 Нино ва награ да за роман : нај бо љи „Чизма ши“ Д. Миха и ло ви ћа // 
Вје сник. (14. I 1984)

Л255 Nino va nagra da Dra go sla vu Miha i lo vi ću // Delo (Beo grad). ISSN 0011
7935. (14. janu ar 1984)
Награ да за роман „Чизма ши. Први део“.

Л256 The novel la as a lyric poem : [Dra go slav Miha i lo vić: (Uhva ti zve zdu 
pada li cu) Catch the fal ling star, SKZ, Beo grad, 1983] / Jovan Delić // 
Rela ti ons (Beo grad). ISSN 05579201. n. s. 1(13) (1984) 59–61.

Л257 Ново изда ње ста ре књи ге. „Петри јин венац“ Дра го сла ва Миха и
ло ви ћа је вели ки роман наше књи жев но сти – „Чизма ши“ који су 
доби ли НИНову награ ду, само су сли чан поку шај / Гори ца Мојо
вић // Рад (Ћири лич но изд.). ISSN 03504514. 39 : 3 (20. јану ар 1984)

Л258 Okrut na dija lek ti ka nasi lja i moći / Niko la Kovač // Delo (Beo grad). 
ISSN 00117935. 30 : 11–12 (1984) 176–188.

Л259 Побу на као кри ви ца. „Чизма ши“, роман Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / 
Пре драг Про тић // Илу стро ва на поли ти ка. 27 : 1318 (7. фебру ар 1984)

Л260 Повра так Љубе Шам пи о на : Дра го слав Миха и ло вић: „Кад сy цве
та ле тикве“, реди тељ Вида Огње но вић : пре ми је ра у Бео град ском 
драм ском позо ри шту / Дра ган Кла ић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 
81 : 25390 (12. јун 1984) 11.

Л261 Повра так с раз ло гом : „Кад су цве та ле тикве“ Дра го сла ва Миха и ло
ви ћа у Народ ном позо ри шту [, режи ја Вида Огњеновић]) / Вла ди
мир Ста мен ко вић // НИН. ISSN 00276685. 35 : 1747 (24. јун 1984) 38.

Л262 При че са пери фе ри је живо та : [приказ књи ге: Дра го слав Миха и
ло вић: Ухва ти зве зду пада ли цу, Бео град, СКЗ, 1983] / Петар Пија
но вић // Књи жев на кри ти ка. ISSN 03504123. 15 : 2 (1984) 78–83.
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Л263 Прко си ти суд би ни : Дра го слав Миха и ло вић: „Ухва ти зве зду пада
ли цу“ Бео град СКЗ, 1983 / Ристо Триф ко вић // Осло бо ђе ње. 62 (18. 
I 1984)

Л264 Про блем ком по зи ци о не моти ва ци је : [Драгослав Миха и ло вић: 
Чизма ши, књи га I, Бео град, СКЗ, 1983] / Ради во је Микић // Књи
жев на реч. ISSN 03504115. 12 : 226 (25. јану ар 1984) 16.

Л265 Про за о стра дал ни ци ма : Дра го слав Миха и ло вић: „Ухва ти зве зду 
пада ли цу“ (при че), у изда њу Срп ске књи жев не задру ге, Бео град / 
Бог дан Мрвош // Бор ба. ISSN 03507440. 62 : 59 (28. фебру ар 1984) 9.
Исто и у: Шта хоће Вави лон : иза бра не кри ти ке, есе ји и интер вјуи / Бог
дан Мрвош. Бела Црква : „Сава Мун ћан“ ; Пан че во : Зајед ни ца књи жев
ни ка Пан че ва, 1996. Стр. 56–58. – (Библи о те ка Жижа ; књ. 100). – ISBN 
8681531492

Л266 Savre me ni roman : život pre se can zatvo ri ma : Dra go slav Miha i lo vić u 
novom roma nu „Čizma ši“ nači nje sud bi nu pod o fi ci ra Žike Kur ja ka i 
piše prvi put roman si jer ski razu đe no delo već zna nog, sna žnog lite rar
nog izra za / Želj ka Kala nja // Duga. 36 : 257 (1–4. janu ar 1984)

Л267 Sve se nadam da nisam : [pri kaz knji ge: Dra go slav Miha i lo vić: Čizma ši, 
SKZ, Beo grad, 1983] / Đor đe Janić // Savre me nik. ISSN 0036519X. 30 : 
59 : 3/4 (1984) 329–335.

Л268 Ska me nje na vedri na : Dra go slav Miha i lo vić: Čizma ši, Beo grad, BIGZ, 
1983 / Dušan Marin ko vić // Oko (Zagreb). ISSN 0353457X. 12 : 314 
(15–29. IV 1984)
Књи га је обја вље на у изда њу БИГЗа, СКЗ и „Про све те“.

Л269 Слу чај Жике Кур ја ка / Муха рем Пер вић // Књи жев ност. ISSN 0023
2408. 39 : 77 : 6–7 (1984) 1150–1154.

Л270 Слу чај Жике Кур ја ка : роман годи не: „Чизма ши“ / Муха рем Пер
вић // НИН. ISSN 00276685. 35 : 1726 (29. јану ар 1984) 29.

Л271 Срп ска вари јан та нихи ли зма : [приказ књи ге: Дра го слав Миха и
ло вић: Чизма ши, Бео град, БИГЗ, СКЗ, 1984] / Дра го љуб Сто ја ди но
вић // Књи жев на кри ти ка. ISSN 03504123. 15 : 2 (1984) 72–77.

Л272 Тра гич но осе ћа ње живо та : (Дра го слав Миха и ло вић: Ухва ти зве
зду пада ли цу) / Мили вој Сре бро // Књи жев на кри ти ка. ISSN 0350
4123. 15 : 1 (1984) 71–73.

Л273 Тре ће про ле ће Све те Петро ни је ви ћа / Вла ди мир Ста мен ко вић // 
НИН. ISSN 00276685. 35 : 1773 (23. децем бар1984) 38–39.
Кри ти ка исто и ме не позо ри шне пред ста ве у теа тру „Бојан Сту пи ца“.
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Л274 Умет ник и свет њего вог вре ме на : Дра го слав Миха и ло вић, Ухва ти 
зве зду пада ли цу, Бео град, СКЗ, 1983 / Дубрав ка Опа чићКостић // 
Књи жев на реч. ISSN 03504115. 12 : 226 (25. јану ар 1984) 16 и 21.

Л275 Фред је био бољи / Алек сан дар Јова но вић // Лето пис Мати це срп
ске. ISSN 00255939. 160 : 433 : 4 (1984) 613–620.

Л276 „Чизма ши“ нај бо љи : добит ник ове зна чај не награ де Дра го слав 
Миха и ло вић / Љ. Б. // Поли ти ка екс прес. (14. јану ар 1984)
Пово дом Нино ве награ де за роман годи не.
Љ. Б. = Љиља на Була то вић.

1985

Л277 Miha i lo vić, bet we en per di tion and recog ni tion, post fac to : The Works 
of Dra go slav Miha i lo vić, BIGZ, SKZ, Pro sve ta, Beo grad, 1984 / Lju bi
ša Jere mić // Rela ti ons (Beo grad). ISSN 05579201. n. s. 1 (spring 1985) 
77–80.

Л278 Petri jin venac Dra go sla va Miha i lo vi ća / Vla de ta Jan ko vić. – Beo grad : 
Zavod za udž be ni ke i nastav na sred stva, 1985. – 108 str. ; 20 cm – (Bibli
o te ka Por tret knji žev nog dela)
Садр жи и: Избор кри тич ких тек сто ва о Петри ји ном вен цу: стр. 67–99. – 
Хро но ло ги ја: стр. 100–102. – Изда ња „Петри ји ног вен ца“: стр. 103. – Пре
во ди „Петри ји ног вен ца“: стр. 103. – Библи о гра фи ја: стр. 104–106.

Л279 Pogun in uso da malih lju di / Mar je ta Novak // Delo. 27 : 25 (31. 1 1985)

Л280 ЧикаАндри на шупа / Нико ла Коље вић // Књи жев не нови не. ISSN 
00232416. 36 : 681 (1. фебру ар 1985) 18.

1986

Л281 Инди ви ду ал ни биланс савре ме не исто ри је / Анге ла Рих тер ; пре
вео Зво ни мир Костић Палан ски // Гра ди на. ISSN 04362616. 21 : 4 
(1986) 57–64.
О рома ну „Петри јин венац“.

Л282 Момен ти извор ног кази ва ња у „Петри ји ном вен цу“ Дра го сла
ва Миха и ло ви ћа / Анге ла Рих тер // Науч ни саста нак сла ви ста у 
Вуко ве дане : 15\2 : рефе ра ти и саоп ште ња : про це си и обли ци при
по ве да ња у усме ној и писа ној књи жев но сти : Бео град, При шти на, 
Тршић, 10–15. IX 1985. Бео град : МСЦ, 1986. Стр. 123–127.

Л283 O nareč nih in pogo vor nih pra vi nah ob pre va ja nju „Petri ji ne ga ven ca“ 
in „Čizma šev“ v slo ven šči no / Jan ko Moder // Пре вод на књи жев ност 
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: збо р ник радо ва Десе тих бео град ских пре во ди лач ких сусре та, 
6–9. децем бар 1984. Бео град : Удру же ње књи жев них пре во ди ла ца 
Срби је, 1986. 1986. Стр. 66–67.

Л284 Poro dič na dra ma : [Dra go slav Miha i lo vić: Kad su cve ta le tikve, Novi 
Sad, Mati ca srp ska, 1968] / Mili vo je Mar ko vić // Pre i spi ti va nja : Infor
mbi ro i Goli otok u jugo slo ven skom roma nu / Mili vo je Mar ko vić. Beo
grad : Narod na knji ga, 1986. Str. 65–74. – (Bibli o te ka Gri fon)

Л285 Посту пак и зна че ње у при чи „Фре де, лаку ноћ“ / Срба Игња то вић 
// Књи жев на реч. ISSN 03504115. 290 (10. децем бар 1986) 8–9.

Л286 Умет нич ко обли ко ва ње усме ног кази ва ња у савре ме ној срп ској 
про зи / Пре драг Сте па но вић // Науч ни саста нак сла ви ста у Вуко ве 
дане : 15\2 : рефе ра ти и саоп ште ња : про це си и обли ци при по ве да
ња у усме ној и писа ној књи жев но сти књи жев но сти : Бео град, При
шти на, Тршић, 10–15. IX 1985. Бео град : МСЦ, 1986. Стр. 27–36.
На при ме ри ма из дела Моме Дими ћа, Дра го сла ва Миха и ло ви ћа, Мили са
ва Сави ћа, Видо са ва Сте ва но ви ћа и Миро сла ва Јоси ћа Вишњи ћа.

1987

Л287 Допри нос пре во ђе ња про ши ри ва њу изра жај них могућ но сти јези
ка пре во да : (на при ме ри ма чешких пре во да про зе Дра го сла ва 
Миха и ло ви ћа) / Sta ni sla va Sýkorová // Науч ни саста нак сла ви ста у 
Вуко ве дане : 16 : Бео град, Нови Сад, Тршић, 10–14. IX 1986. Бео
град : Међу на род ни сла ви стич ки цен тар, 1987. Стр. 33–41.

Л288 Žene u suče lje nju sa svo jim život nim pute vi ma – tipo loš ke dodir ne 
tač ke izme đu srp ske knji žev no sti i knji žev no sti DR Nemač ke / Ange
la Rih ter ; pre ve la Mari ja Bačvan ski // Tre ći pro gram – Radio Sara je vo. 
ISSN 03510913. 15 : 55 (1987) 312–317. 
О рома ну „Петри јин венац“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа и „Сли ке са вен ча
ња“ Ј: Шма на (J. Schmann)

Л289 Од игре до дра ме : [Драгослав Миха и ло вић: Чизма ши, Бео град, 
СКЗ, 1983] / Мили во је Мар ко вић // Нова рас кр шћа рома на : југо
сло вен ски роман 1982–1986. При шти на : Једин ство ; Ниш : Гра ди
на, 1987. Стр. 113–117.

1988

Л290 Забра на „Књи жев них нови на“ / М. Пери шић // Књи жев не нови не. 
ISSN 00232416. 39 : 759 (1988) 2–3.
Пово дом забра не Књи жев них нови на бр. 757/758 (1988)
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Л291 Slu čaj na isto ri ja / Milo Gli go ri je vić. – Beo grad : Beo grad ski izda vač ko
gra fič ki zavod, 1988. – 373 str., [20] str. s tabla ma : ilu str. ; 20 cm. – 
(Bibli o te ka Publi ci sti ka)
ISBN 8613003303
На више места се гово ри о ски да њу пред ста ве „Кад су цве та ле тикве“ с 
репер то а ра ЈДПа.

Л292 Умет ност при по ве да ња / Вла ди сла ва Риб ни кар // Школ ски час 
срп ско хр ват ског јези ка и књи жев но сти. ISSN 03521338. 3 (1988) 
7–12.
О књи зи „Петри јин венац“.

Л293 Функ ци ја ска за у рома ни ма Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Алек сан
дра Кузмић // Геста. 10 : 2931 (1988) 104108.

1989

Л294 Дра го слав Миха и ло вић: Кад сy цве та ле тикве / Д. Дра шко вић // 
Бор ба. ISSN 03507440. 68 : (11. јану ар 1989) 11.

1990

Л295 Para doks o stre li u grlu / Boro Draš ko vić // Sce na. ISSN 00365734. 1 : 
26 : 2–3 (1990) 111–116.
О забра ни пред ста ве „Кад су цве та ле тикве“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.

1991

Л296 Дра го слав Миха и ло вић: Голи оток, Бео град, 1990 : [приказ књиге] 
/ Нико лај Тим чен ко // Једин ство. ISSN 00215775. 47. 203–204 
(27.07.1991) 12.

Л297 Дра го слав Миха и ло вић – кри ти ка и раз об ли ча ва ње зло чи на / Вели
зар Недо вић // Пове ља (1985). ISSN 03527751. 21 : 1/2 (1991) 94–99.
О књи зи „Голи оток“.

Л298 Неи де о ло шка тач ка гле ди шта глав ног јуна ка : „Кад су цве та ле 
тикве“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Петар Мило са вље вић // Баг да
ла. ISSN 00053880. 33 : 392/393 (1991) 9–12.

1992

Л299 Kako smo čeka li Godoa kad su cve ta le tikve / Feliks Pašić. – Beo grad : 
Bepar Pres, 1992. – 122 str. : ilu str. ; 23 cm
ISBN 8678290072
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Део књи ге обја вљен је рани је као фељ тон „Кад су цве та ле тикве : дра ма 
јед не ИБ дра ме“ у 12 наста ва ка, у днев ним нови на ма Бор ба, у пери о ду од 
11. до 24. маја 1990. годи не.

1993

Л300 У првом лицу : Дра го слав Миха и ло вић: Лов на сте ни це, Бео град, 
1993 : [приказ књиге] / Чедо мир Мир ко вић // Поли ти ка. ISSN 0350
4395. 90 : 28749 (23. окто бар 1993) 18.

Л301 Четврт века „Тика ва“ / Мили сав Савић // Поли ти ка. ISSN 0350
4395. 90 : 28609 (5. јун 1993) [15].
О рома ну „Кад су цве та ле тикве“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.

1994

Л302 Betrac htun gen zum skaz bei N. S. Leskov und Dra go slav Miha i lo vić / 
Robert Hodel. – Bern [etc.] : Peter Lang, 1994. – 305, IX str. ; 21 cm. – 
(Sla vi ca Hel ve ti ca, ISSN 01717316 ; Bd. 44)
ISBN 3906751775
Док тор ска дисер та ци ја.

Л303 Dra go slav Miha i lo vić: Gori Mora va, Beo grad, 1994 : [приказ књиге] / 
Alek san dar Jer kov // Бор ба. ISSN 03507440. 72 : 129 (12. мај 1994) III.

Л304 Дра го слав Миха и ло вић: Гори Мора ва, Бео град, 1994 : [приказ 
књиге] / Гој ко Божо вић // Нови не бео град ског чита ли шта. ISSN 
03542041. 4 : 13 (мај 1994) 23.

Л305 Дра го слав Миха и ло вић: Гори Мора ва, Бео град, 1994 : [приказ 
књиге] / Љиља на Шоп // НИН. ISSN 00276685. 2268 (17. јун 1994) 43.

Л306 Дра го слав Миха и ло вић: Гори Мора ва, Бео град, 1994 : [приказ 
књиге] / Михај ло Пан тић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 91 : 28996 (9. 
јул 1994) 16.

Л307 Дра го слав Миха и ло вић: Гори Мора ва, Бео град, 1994 : [приказ 
књиге] / Саша Т. Тома ше вић // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 23 : 
442–443 (10. јул 1994) 30.

Л308 Dra go slav Miha i lo vić: Lov na ste ni ce, Beo grad, Priš ti na, 1993 : [приказ 
књиге] / Alek san dar Jer kov // Бор ба. ISSN 03507440. 72 : 17 (20. јану
ар 1994) III.

Л309 Дра го слав Миха и ло вић: Лов на сте ни це, Бео град, При шти на, 1993 
: [приказ књиге] / Љиља на Шоп // НИН. ISSN 00276685. 2252 (25. 
фебру ар 1994) 44.
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Л310 Дра го слав Миха и ло вић: Лов на сте ни це, Бео град, При шти на, 1993 
: [приказ књиге] / Љуби ша Јере мић // Побје да. ISSN 03504379. 50 : 
10123 (12.02.1994) 7.

Л311 Дра го слав Миха и ло вић: Лов на сте ни це, Бео град, При шти на, 1993 
: [приказ књиге] / Мио драг Кујун џић // Днев ник. ISSN 03507556. 
53 : 16961 (12. април 1994) 10.

Л312 Како је напи са на при ча „Гост“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Саша 
Хаџи Тан чић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 46 : 889/890 (1. 
јул 1994) 8.

Л313 Осам одго во ра на јед но пита ње / Мили сав Савић // Књи жев не 
нови не. ISSN 00232416. 46 : 889/890 (1. јул 1994) 8.
О Дра го сла ву Миха и ло ви ћу

Л314 Повра так у детињ ство / Радо слав Бра тић // Књи жев не нови не. 
ISSN 00232416. 46 : 889/890 (1. јул 1994) 9.
О рома ну „Гори Мора ва“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.

Л315 При зи ва ње при че из исто ри је у „Лову на сте ни це“ : [приказ књи ге: 
Дра го слав Миха и ло вић: Лов на сте ни це, Бео град, 1993] / Љуби ша 
Јере мић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 46 : 889/890 (1994) 1, 8.

Л316 Чија то при ча ову да тума ра : поглед на роман „Гори Мора ва“ Дра
го сла ва Миха и ло ви ћа / Ради во је Микић// Књи жев не нови не. ISSN 
00232416. 46 : 889/890 (1. јул 1994) 9–10.

1995

Л317 Гори Мора ва  реч ску пља века : [реч при ли ком уру че ња Вуко ве 
награ де Дра го сла ву Миха и ло ви ћу за дело „Гори Мора ва“] / Све то
зар Коље вић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 46 : 899/900 (1. 
јану ар 1995) 4.

Л318 Из Сол же њи ци но вог архи пе ла га : Дра го слав Миха и ло вић: Голи 
оток II и III, изда ва чи: БИГЗ и СКЗ, Бео град, 1995 : [приказ књиге] 
/ Вла де та Јан ко вић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 92 : 29464 (28. 
окто бар 1995) 21.

Л319 Дра го слав Миха и ло вић: Гори Мора ва, Бео град, 1994 : [приказ 
књиге] / Мили сав Милен ко вић // Бор ба. ISSN 03507440. 73 : 55/56 
(25–26. фебру ар 1995) XIV.

Л320 Дра го слав Миха и ло вић: Лов на сте ни це, Бео град, 1994 : [приказ 
књиге] / Горан Секу ло вић // Ства ра ње. ISSN 0039422X. 5 : 11/12 
(1995) 1451–1452.
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Л321 Дра го слав Миха и ло вић: Лов на сте ни це, Бео град, 1994 : [приказ 
књиге] / Г. Секу ло вић // Побје да. ISSN 03504379. 52 : 10786 (21. 
децем бар 1995) 9.

Л322 О Дра го сла ву Миха и ло ви ћу / Ник ша Стип че вић // Пове ља. ISSN 
03527751. 25 : 3 (1995) 23–24.

Л323 О живот ном и умет нич ком : пово дом нових књи га Дра го сла ва 
Миха и ло ви ћа / Вла де та Јан ко вић // Пове ља. ISSN 03527751. 25 : 3 
(1995) 9–15.

Л324 Фраг мен ти о Дра го сла ву Миха и ло ви ћу / Петар Џаџић // Пове ља. 
ISSN 03527751. 25 : 3 (1995) 16–22.

Л325 Čove ku je potreb no nada nje / Čedo mir Mir ko vić // Под окри љем 
неча сти вог : шезде сет шест савре ме них срп ских роман си је ра / 
Чедо мир Мир ко вић. Бео град : „Дере та“, 1995. Стр. 193–196.
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“. – Рани је обја вље но у: Savre me nik. ISSN 
0036519X. 15 : 29 : 3 (1969) 296–297.

1996

Л326 Беле шка о струк ту ри рома на „Чизма ши“ Дра го сла ва Миха и ло ви
ћа / Душан Сто шић // Освит. ISSN 03540952. 6 : 16 (1996) 75–79.

Л327 Исто риј ски роман као роман сећа ња : „тех ни ка пуко ти не“ у 
„Чизма ши ма“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Тврт ко Куле но вић // 
Исто риј ски роман / ур. Мио драг Матиц ки. Бео град : Инсти тут 
за књи жев ност и умет ност ; Сара је во : Инсти тут за књи жев ност, 
1992–1996. Стр. 413–420. – (Посеб на изда ња ; књ. 14)
ISBN 8670950367

Л328 Пат ње, пони же ња, стид / Мио драг Кујун џић // Днев ник. ISSN 0350
7556. 55 : 17653 (20. март 1996) 15.
О три ло ги ји „Голи оток“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.

Л329 Упо тре ба гени ти ва у јези ку два рома на Дра го сла ва Миха и ло ви ћа : 
Петри јин венац и Гори Мора ва / Софи ја Ракић // Збо р ник Мати це 
срп ске за фило ло ги ју и лин гви сти ку. ISSN 03525724. 39 : 2 (1996) 
199–208.

1997

Л330 Зло чин и казна : Дра го слав Миха и ло вић: Зло тво ри, Бео град, 1997 : 
[приказ књиге] / Ради во је Микић // Поли ти ка. ISSN 03504395. 93 : 
30223 (13. децем бар 1997) 27.
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Л331 Дра го слав Миха и ло вић: Одлом ци о зло тво ри ма, Вра ње, 1996 : 
[приказ књиге] / Гор да на Шко врљ // Гра ди на. ISSN 04362616. 32 : 
1/2 (1997) 179–181.

Л332 Један поглед на гра ма тич ки систем у рома ну Петри јин венац Дра
го сла ва Миха и ло ви ћа / Асим Пецо // О срп ским народ ним гово
ри ма : науч ни скуп, Деспо то вац, 21–22. 8. 1996 / Дани срп ско га 
духов ног пре о бра же ња, IV ; прир. Сло бо дан Реме тић ; ред. Павле 
Ивић... [и др.] ; гл. ур. Миро слав Пан тић. Деспо то вац : Народ на 
библи о те ка „Ресав ска шко ла“, 1997. Стр. 45–53.

Л333 Ностал гич ни освет ник с пери фе ри је гра да : Дра го слав Миха и ло
вић: „Кад су цве та ле тикве“ / Петар Мар ја но вић // Збо р ник радо ва 
Факул те та драм ских умет но сти. ISSN 14505681. 1 : 1 (1997) 119–131.

1998

Л334 Veš tak smr ti / Nenad Dako vić // Naša bor ba. ISSN 03546217. 4 : 
1267/1268 (1–2. август 1998) II–III.
О рома ну „Зло тво ри“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.

Л335 Два рома на: Миха и ло вић и Даној лић / Нико лај Тим чен ко // Наше 
ства ра ње. ISSN 04659503. 45 : 1/2 (1998) 150–156.
О рома ни ма „Зло тво ри“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа и „Осло бо ди о ци и 
издај ни ци“ Мило ва на Даној ли ћа.

Л336 Зли дуси зло твор ства : о рома ну „Зло тво ри“ Дра го сла ва Миха и
ло ви ћа, Народ на књи га, Бео град, 1997 / Јован Делић // Књи жев не 
нови не. ISSN 00232416. 51 : 982/983 (15. окто бар 1998) 9.

Л337 Књи жев ност, поли ти ка, зло / Љуби ша Јере мић //Књи жев не нови
не. ISSN 00232416. 51 : 980 (15. сеп тем бар 1998) 8–9.
О рома ну „Зло тво ри“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.

Л338 О злу и винов ни ци ма : Дра го слав Миха и ло вић: Зло тво ри, Бео
град, 1997 : [приказ књиге] / Миле та Аћи мо вић Ивков // Бор ба. 
ISSN 03507440. 76 : 71 (12. март 1998) II..

Л339 При ча и пре да ње : о рома ну „Зло тво ри“ Дра го сла ва Миха и ло
ви ћа / Ради во је Микић // Књи жев не нови не. ISSN 00232416. 50 : 
968/969/970 (15. фебру ар – 15. март 1998) 10.

Л340 Tex tlin gu i stische inter pre ta tion des Romans von D. Mihaj lo vić „Kad su 
cve ta le tikve“ / Sylvia BryszMla đe no vić // Срп ски језик. ISSN 0354
9259. 3 : 1/2 (1998) 369–395.

Л341 Тра ги ка зло тво ра / Миро слав Еге рић // НИН. ISSN 00276685. 2503 
(17. децем бар 1998) 43.
О рома ну „Зло тво ри“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.
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Л342 Тран спа рент на и рома неск на ствар ност исто риј ског зла / Петар В. 
Арбу ти на // Књи жев на реч. ISSN 03504115. 27 : 500 (1998) 102.
О рома ну „Зло тво ри“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.

1999

Л343 Дра го слав Миха и ло вић добит ник награ де „Све то зар Ћоро вић // 
Срп ска про за данас : Вла ди мир Ћоро вић  живот и дје ло / Ћоро
ви ће ви сусре ти про зних писа ца у Биле ћи [и] Науч ни скуп у Гац
ку, 19.–21. сеп тем бар 1998 ; тек сто ве иза брао и при ре дио Радо слав 
Бра тић. – Биле ћа : Про свје та ; Гац ко : Про свје та, 1999. Стр. 13–44.
ISBN 8682865033
Садр жи и: У Пан те о ну срп ске књи жев но сти / Вла де та Јан ко вић. – Књи
жев ност, поли ти ка, зло / Љуби ша Јере мић. – Зли дуси зло твор ства / Јован 
Делић. – Миха и ло ви ће ви зло тво ри / Ран ко Попо вић.

2000

Л344 Dra go slav Miha i lo vić / Rad mi la J. Gorup // South Sla vic Wri ters Sin ce 
World War II / Vasa D. Miha i lo vich. Detr o it [etc.] : The Gale Gro up, 
1997. Str. 170–176. – (Dic ti o nary of lite rary bio graphy ; 181)
ISBN 0787610704

Л345 Живот на маг но ве ња ствар но сти / Ненад Шапо ња // Поли ти ка. 
ISSN 03504395. 97 : 31184 (19. август 2000) 27.
О зби р ци при по ве да ка „Јало ва јесен“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.

Л346 Лице и налич је Петри ји не при че / Јеле на Вуло вић. – Ниш : Фило
зоф ски факул тет, 2000. – 61 стр. ; 20 cm. – (Библи о те ка семи нар
ских и диплом ских радо ва / Фило зоф ски факул тет у Нишу, Сту
диј ска гру па за срп ски језик и књи жев ност. коло 3 ; књ. 11)
ISBN 8673790689
Јеле на Вуло вић = Јеле на В. Јова но вић

Л347 Про зно самје ра ва ње живо та / Горан Мак си мо вић // Књи жев не 
нови не. ISSN 00232416. 53 : 1017/1018 (1. сеп тем бар 2000) 7.
О зби р ци при по ве да ка „Јало ва јесен“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.

Л348 Repre sen ta tion of Chil dren in the Works of Dra go slav Miha i lo vić / 
Rad mi la J. Gorup // Ser bian Stu di es. ISSN 07423330. 14 : 1 (2000) 
69–79.

Л349 Чари и лако ћа при по ве да ња / Иван ка Коса нић // Днев ник. ISSN 
03507556. 78 : 19305 (1. новем бар 2000) 18.
О зби р ци при по ве да ка „Јало ва јесен“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.
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2001

Л350 Догра ђи ва ње сли ка : Дра го слав Миха и ло вић, Јало ва јесен, Бео
град, 2000 / Мар ко Пао ви ца // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 0025
5939. 177 : 467 : 1/2 (2001) 178–182.
Исто и у: Распо ни про зне речи : (о про зним књи га ма савре ме них срп ских 
писа ца) / Мар ко Пао ви ца. Бео град : Народ на књи га – Алфа, 2005. Стр. 95–
102. – (Библи о те ка Алфа. Есеј 2005). – ISBN 8633118904

Л351 Egy különös ajándék : Dra go slav Miha i lo vić: Petri ja kos zorúja. Európa 
Könyvkiadó, Buda pest, 1982. Fordította Szűcs Imre / Papp György // 
Milyen kri ti ka a fordításkritika? / Papp György. Tóthfalu : Logos, 2001. 
Стр. 71–83.
При каз књи ге „Петри јин венац“.
Рани је обја вље но у: Híd. 47 : 4 (1983) 525–530.

Л352 Повра так у књи жев ност : Дра го слав Миха и ло вић: Јало ва јесен, 
Бео град, 2000 : Радо ван Бели Мар ко вић: Лиму на ци ја у ћели ја ма, 
Бео град, 2000 / Петар В. Арбу ти на // Књи жев на реч. ISSN 0350
4115. 30 : 515 (2001) 38–39.

Л353 Тужно, дир љи во / Алек сан дар Илић // НИН. ISSN 00276685. 2612 
(18. јану ар 2001) 40.
О зби р ци при по ве да ка „Јало ва јесен“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.

2002

Л354 Књи жев ни рез кроз поре дак зло чи на : [приказ књи ге: Дра го слав 
Миха и ло вић, Тре ће про ле ће, Бео град, 2002] / Зла то је Мар ти нов // 
Све ске. ISSN 03535525. 13 : 64 (јун 2002) 157–158.

Л355 Суро ва маши не ри ја зла : [приказ књи ге: Дра го слав Миха и ло вић, 
Тре ће про ле ће, Бео град, 2002] / Сла ђа на Илић // Злат на гре да. ISSN 
14510715. 2 : 12 (окто бар 2002) 67–68.

Л356 Тре ће про ле ће Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Нико лај Тим чен ко // 
Наше ства ра ње. ISSN 04659503. 49 : 1/4 (2002) 107–112.

Л357 У кру го ви ма зла : Дра го слав Миха и ло вић, Тре ће про ле ће, изда ње 
ауто ра, Бео град 2002 / Миле та Аћи мо вић Ивков // Лето пис Мати
це срп ске. ISSN 00255939. 178 : 470 : 5 (новем бар 2002) 744–746.

Л358 У лави рин ту гре ха : (Дра го слав Миха и ло вић, Тре ће про ле ће, ДМБ, 
Бео град, 2002) / Јеле на [В.] Јова но вић // Сла ва. ISSN 1451348X. 1 : 1 
(2002) 144–147.



Библиографија радова академика Драгослава Михаиловића                  | 121

2003

Л359 Аутор ски глас у Тре ћем про ле ћу Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Љуби
ша Јере мић // Књи жев ни лист. ISSN 14512122. 2 : 13 (2003) 12.

Л360 Dva ven ca: kon struk ci ja roda u Tre ćem ven cu Koste Tah ci sa i u Petri
ji nom ven cu Dra go sla va Mihaj lo vi ća / Sve tla na Slap šak // Pro Femi na. 
ISSN 03545954. 9 : 33/34 (2003) 163–178.

Л361 Dra go slav Miha i lo vić / Harold B. Segel // The Colum bia gui de to the 
lite ra tu res of Eastern Euro pe sin ce 1945 : Alba nia (and Koso vo), Bosnia
Her ze go vi na, Bul ga ria, Cro a tia, Czech Repu blic, Ger man Democ ra tic 
Repu blic, Hun gary, Mace do nia, Poland, Roma nia, Ser bia (and Mon te
ne gro), Slo va kia, Slo ve nia / Harold B. Segel. New York : Colum bia Uni
ver sity Press, 2003. Str. 358–359. – (The Colum bia gui des to lite ra tu re 
sin ce 1945)
ISBN 0231114044

Л362 Суд бин ско и тра гич но / Миле та Аћи мо вић Ивков // Нај леп ше 
при че Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / избор и пред го вор Миле та Аћи
мо вић Ивков. Бео град : Про све та, 2003. Стр. 7–12. – (Библи о те ка 
Нај про за)
ISBN 860701420X

Л363 Тамо Брко ви ћи овде поне ки брк / Миро Вук са но вић // Вечер ње 
ново сти. ISSN 03504999. 50 (4. март 2003) 5.
Поле ми ка пово дом исту па ња ака де ми ка Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.

Л364 „Тре ће про ле ће“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа : Дра го слав Миха и ло
вић, Тре ће про ле ће, изда ње ауто ра, Бео град 2002 / Ник ша Стип
че вић // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 179 : 471 : 3 (март 
2003) 381–387.

2004

Л365 Жан ров ска про жи ма ња у про зи Д. Миха и ло ви ћа / Сер гей 
Мешчеряков // Науч ни саста нак сла ви ста у Вуко ве дане : 33/2 : 
Про жи ма ње жанр о ва у срп ској књи жев но сти ; Књи жев но дело 
Мило ша Црњан ског и пое тич ке про ме не у савре ме ној срп ској 
књи жев но сти. Бео град, 10–14. IX 2003. Бео град : МСЦ, 2004. Стр. 
[283]–287. – (Науч ни саста нак сла ви ста у Вуко ве дане, ISSN 0351
9066)

Л366 Kada su cve ta le tikve / Đor đe Matić // Lek si kon YU mito lo gi je / [ur. 
izd. Iris Adrić, Vla di mir Arse ni je vić, Đor đe Matić]. Beo grad : Ren de ; 
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Zagreb : Postscrip tum, 2004. Str. 182–183.
ISBN 8683897249 (Ren de)
ISBN 9539958407 (Postscrip tum)

Л367 Сага о бли жњи ма : реч на доде ли награ да „Библи ос“, апри ла 2004. 
годи не / Мило ван Даној лић // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 0025
5939. 180 : 474 : 3 (сеп тем бар 2004) 323–325.

2005

Л368 Како је Тито раз би јао „тикве“ : исто ри ја забра не позо ри шне пред
ста ве „Кад су цве та ле тикве“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа (ЈДП, 25. X 
1969) / Алек сан дар Нова ко вић. – Бео град : Народ на књи га – Алфа, 
2005. – 105 стр. ; 19 cm. – (Библи о те ка Слу чај ; 41)
ISBN 8633109557

Л369 Узбу дљи во до суза и сме ха : „Кад су цве та ле тикве“ Дра го сла ва 
Миха и ло ви ћа у Народ ном позо ри шту / Авдо Муј чи но вић // Позо
ри шне кри ти ке / Авдо Муј чи но вић ; при ре дио Радо мир Пут ник. 
Нови Сад : Сте ри ји но позор је, 2005. Стр. 155–156. – (Библи о те ка 
Дра ма тур шки спи си)

2006

Л370 Дослед но до исти не : [приказ књи ге: Дра го слав Миха и ло вић: 
Крат ка исто ри ја сати ра ња, Бео град, 2005] / Душан Вучи ће вић // 
Срп ска поли тич ка мисао. ISSN 03545989. 13 : 17 : 3/4 (2006) 241–
244.

2007

Л371 Dra go slav Miha i lo vić, Krat ka isto ri ja sati ra nja, Dva sto le ća, Beo grad, 
2006 : [приказ књиге] / Srđan Cvet ko vić // Isto ri ja 20. veka. ISSN 0352
3160. 25 : 2 (2007) 199–200.

Л372 Дра го слав Миха и ло вић у бор би за срп ски језик и за Срп ску ака де
ми ју нау ка / Петар Мило са вље вић // Пра во слав но дело. ISSN 1451
7973. 4 : 13 (2007) 71–95.
Исто и у: Срп ско пита ње и срби сти ка / Петар Мило са вље вић. Бач ка 
Палан ка : Логос ; Ваље во : Књи го твор ни ца Логос, 2007. Стр. 52–81. – (Иза
бра на дела / Петар Мило са вље вић. коло 5). – ISBN 9788684647308

Л373 Лише ни сла ве сво је... : писмо Дра го сла ву Миха и ло ви ћу / Миро
слав Јосић Вишњић // Писма срп ским писци ма / Миро слав Јосић 
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Вишњић. Нови Сад : Мати ца срп ска, 2007. Стр. 197–211. – (Еди ци ја 
Мати ца. коло 1 ; књ. 6)
ISBN 9788687079021

Л374 Мај стор ски вез : [приказ књи ге: Дра го слав Миха и ло вић: Мај сто
р ско писмо, Бео град, 2007] / Бран ко Илић // Узда ни ца. ISSN 1451
673X. 4 : 1 (2007) 155–157.

Л375 О неким дис курс ним мар ке ри ма у рома ну „Петри јин венац“ Дра
го сла ва Миха и ло ви ћа / Мир ја на Гоча нин и Вла дан Јова но вић // 
Књи жев ност на дија лек ту / [прир. Дра ган Радовић]. Леско вац : 
Леско вач ки кул тур ни цен тар, 2007. Стр. 85–90. – (Наше ства ра ње, 
ISSN 04659503 ; год. 54, 1/2, 2007)
ISBN 9788682031178

2008

Л376 Дра го слав Миха и ло вић: „Кад су цве та ле тикве“ / Петар Џаџић // 
Роман ти зам и реа ли зам у срп ској и евр оп ској књи жев но сти : есе ји, 
књи жев но те о риј ски, књи жев но кри тич ки, књи жев но и сто риј ски, 
ана ли тич ки радо ви и библи о гра фи ја / Милош Мило ше вић. Нови 
Сад : Змај, 2008. Стр. 360–363. – (Зма је ва Библи о те ка зна ња)
ISBN 9788648906441

Л377 Исто ри ја, био гра фи ја и при ча : о лич ном и нара тив ном иден ти
те ту у нефик ци о нал ној про зи Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Миле
та Аћи мо вић Ивков // Књи жев ни мага зин. ISSN 14510421. 8 : 84 
(2008) 38–39.

Л378 Јед но могу ће чита ње Петри ји ног вен ца или књи жев но дело као 
етно ди ја ле кат ски текст / Софи ја Мило ра до вић // Сли ке кул ту
ре некад и сад / уред ник Зори ца Дивац. Бео град : Етно граф ски 
инсти тут САНУ, 2008. Стр. 223–236. – (Збо р ник / Срп ска ака де ми
ја нау ка и умет но сти, Етно граф ски инсти тут, ISSN 03511499 ; 24)
ISBN 9788675870456

Л379 Nara tiv ni postup ci u roma ni ma Dra go sla va Miha i lo vi ća : magi star ska 
teza / Jele na V. Jova no vić. – Beo grad : [J. Jovanović], 2008. – 120 str. ; 30 
cm.
Маги стар ска теза одбра ње на на Фило ло шком факул те ту Уни вер зи те та у 
Бео гра ду, 23. апри ла 2008. годи не.

Л380 Од при по вет ке ка рома ну. Пое ти ка про зе Дра го сла ва Миха и ло ви
ћа / Јеле на [В.] Јова но вић // Наше ства ра ње,часо пис за књи жев ност, 
умет ност и кул ту ру. ISSN 04659503. 55 : 3/4 (2008) 21–30.



124 |                                                             Марина Нинић

Л381 Петри ја – на дво стру кој пери фе ри ји / Лиди ја Делић // Збо р ник 
Мати це срп ске за књи жев ност и језик. ISSN 05431220. 56 : 2 (2008) 
341–351.

Л382 Posle sve ga – Kad su cve ta le tikve – 40 godi na od pre mi je re i 27. autor
sko izda nje roma na / Đor đe Matić ; antr fi le Ivan Milen ko vić // Vre me 
(Beo grad. 1990). ISSN 03538028. 900 (3. april 2008)
Садр жи и: Susret sa knji gom: o čita nju / Ivan Milen ko vić.

Л383 Тек сту ал на кохе рен ци ја ска за на при мје ру Јало ве јесе ни Дра го сла
ва Миха и ло ви ћа / Роберт Ходел // Збо р ник Мати це срп ске за књи
жев ност и језик. ISSN 05431220. 56 : 2 (2008) 325–340.

Л384 Le théâtre poli ti que et la cen su re: Quand les cou r ges étai ent en fle ur de 
Dra go slav Miha i lo vic et La grot te aux colom bes de Jovo Radu lo vic / 
Lji lja na Matić // Годи шњак Фило зоф ског факул те та у Новом Саду. 
ISSN 03740730. 33 : 2 (2008) 53–68.
О књи зи „Кад су цве та ле тикве“.

2009

Л385 О делу Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / прир. Дејан Ајда чић, Зоран 
Мом чи ло вић. – Вра ње : Учи тељ ски факул тет, Цен тар за изда вач ку 
делат ност, 2009. – 171 стр. ; 21 cm
ISBN 9788682695639
Збор ник радо ва са окру глог сто ла „Срп ски књи жев ник Дра го слав Миха
и ло вић“ одр жа ног у Инсти ту ту фило ло ги је Кијев ског наци о нал ног уни
вер зи те та „Тарас Шев чен ко“, у орга ни за ци ји Кате дре сло вен ске фило ло ги
је, 24. апри ла 2008. годи не.
Садр жај: Увод на реч уред ни ка. – Аутор као чита лац – на при ме ру Дра го
сла ва Миха и ло ви ћа / Пер Јакоб сен ; При по вет ке Дра го сла ва Миха и ло ви
ћа: сли ке из туроб ног доба / Михај ло Пан тић ; Неке осо бе но сти нара тив не 
стра те ги је Дра го сла ва Миха и ло ви ћа при по ве да ча / Ала Тата рен ко ; Исто
ри ја, био гра фи ја и при ча. О лич ном и нара тив ном иден ти те ту у нефик
ци о нал ној про зи Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Миле та Аћи мо вићИвков 
; Тек сту ал на кохе рен ци ја ска за на при мје ру „Јало ве јесе ни“ Дра го сла ва 
Миха и ло ви ћа / Роберт Ходел ; Роман Д. Миха и ло ви ћа „Кад су цве та ле ти
кве“ у кон тек сту срп ске про зе 60–70их годи на 20. века: мотив сео бе јуна
ка / Павел Рудја ков ; Осо бе но сти пре во да дела Дра го сла ва Миха и ло ви ћа 
/ Мари ја Васи ли шин ; Семан тич ни дија па зон плу сквам пер фек та у рома
ну Дра го сла ва Миха и ло ви ћа „Кад су цве та ле тикве“ и у пре во ду на укра
јин ски језик / Веро ни ка Јар мак ; Град као поле ми ка у рома ну Дра го сла
ва Миха и ло ви ћа „Кад су цве та ле тикве“ / Вја че слав Левиц ки ; Одно си са 
Отаџ би ном у рома ну Дра го сла ва Миха и ло ви ћа „Кад су цве та ле тикве“ / 
Окса на Шуруј ; Петри ја – на дво стру кој пери фе ри ји / Лиди ја Делић ; При
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по вед но обли ко ва ње дечи јег погле да на свет у делу „Гори Мора ва“ Дра
го сла ва Миха и ло ви ћа / Дејан Ајда чић ; Дра го слав Миха и ло вић у „Голом 
ото ку“ Ђако ма Ско ти ја / Пер си да Лаза ре вић Di Gia co mo.

Л386 Под ра зу ме ва ни писац у ска зу Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Јеле на 
[В.] Јова но вић // Phi lo lo gia Medi a na. ISSN 18213332. 1 : 1 (2009) 119–
144.

Л387 При по вет ке Дра го сла ва Миха и ло ви ћа: сли ке из туроб ног доба / 
Михај ло Пан тић // Лето пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 185 : 
483 : 1/2 (2009) 186–190.

Л388 Сказ у дели ма Дра го сла ва Миха и ло ви ћа : јед на могућ ност обје ди
ња ва ња Ејхен ба у мо ве тео ри је ска за и жене тов ски схва ће них нара
тив них моде ла / Јеле на [В.] Јова но вић // Гра ди на. ISSN 04362616. 
45 : 29/30 (2009) 333–340.

2010

Л389 Боги ње у голу бар ни ку / Миро слав Јосић Вишњић // Вељ ко Петро
вић енци кло пе дист ; Књи жев ни пор трет Дра го сла ва Миха и ло ви
ћа / [Трећи] Вељ ко ви дани 2009. Сом бор : Вељ ко ви дани : Град ска 
библи о те ка „Кар ло Бије лиц ки“, 2010. Стр. 53–56. – (Библи о те ка 
Вељ ко ви дани ; књ. 3)
ISBN 9788681749241

Л390 Дослед ност умет нич ког поступ ка Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / 
Мар ко Недић // Вељ ко Петро вић енци кло пе дист ; Књи жев ни пор
трет Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / [Трећи] Вељ ко ви дани 2009. Сом
бор : Вељ ко ви дани : Град ска библи о те ка „Кар ло Бије лиц ки“, 2010. 
Стр. 64–71. – (Библи о те ка Вељ ко ви дани ; књ. 3)
ISBN 9788681749241

Л391 Исто и дру го / Мари ја Илић. Бео град : Алте ра, 2010. – 132 стр. ; 21 
cm. – (Библи о те ка Калем ; 7)
ISBN 9788660070380
О дра ма ти за ци ја ма рома на „Кад су цве та ле тикве“ Д. Миха и ло ви ћа и 
„При ја те љи“ С. Селе ни ћа.

Л392 Један живот / Миле та Аћи мо вић Ивков // Вељ ко Петро вић енци
кло пе дист ; Књи жев ни пор трет Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / [Трећи] 
Вељ ко ви дани 2009. Сом бор : Вељ ко ви дани : Град ска библи о те ка 
„Кар ло Бије лиц ки“, 2010. Стр. 72–76. – (Библи о те ка Вељ ко ви дани ; 
књ. 3)
ISBN 9788681749241
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Л393 Лицем у лице с Петри јом : нара тор и нара те ри у Петри ји ном вен цу 
Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Јеле на [В.] Јова но вић // Вељ ко Петро
вић енци кло пе дист ; Књи жев ни пор трет Дра го сла ва Миха и ло ви
ћа / [Трећи] Вељ ко ви дани 2009. – Сом бор : Вељ ко ви дани : Град
ска библи о те ка „Кар ло Бије лиц ки“, 2010. Стр. 77–92. – (Библи о те ка 
Вељ ко ви дани ; књ. 3)
ISBN 9788681749241

Л394 Мала при ча о тиква ма и још поне че му / Михај ло Пан тић // Вељ ко 
Петро вић енци кло пе дист ; Књи жев ни пор трет Дра го сла ва Миха
и ло ви ћа / [Трећи] Вељ ко ви дани 2009. Сом бор : Вељ ко ви дани : 
Град ска библи о те ка „Кар ло Бије лиц ки“, 2010. Стр. 57–63. – (Библи
о те ка Вељ ко ви дани ; књ. 3)
ISBN 9788681749241

Л395 Пое тич ки пре о бра жа ји у при по ве да њу Дра го сла ва Миха и ло ви
ћа / Бран ко Илић // Савре ме на про у ча ва ња јези ка и књи жев но
сти : збо р ник радо ва са I науч ног ску па мла дих фило ло га Срби је 
одр жа ног 14. фебру а ра 2009. годи не на Фило ло шкоумет нич ком 
факул те ту у Кра гу јев цу. Књ. 2 / [одг. ур. Маја Анђелковић]. Кра гу
је вац : Фило ло шкоумет нич ки факул тет, 2009. Стр. 195–210.
ISBN 9788685991172

Л396 Пред но сти и огра ни че ња ска за на при ме ру Чизма ша Дра го сла ва 
Миха и ло ви ћа / Јеле на [В.] Јова но вић // Годи шњак за срп ски језик и 
књи жев ност. ISSN 14515415. 23 : 10 (2010) 179–186.

Л397 При лог про у ча ва њу нара тив них стра те ги ја Дра го сла ва Михај
ло ви ћа – при по ве да ча / Ала Тата рен ко // Mons Aure us. ISSN 1451
3846. 8 : 27 (2010) 47–50.

Л398 Пут по непро хо ди : Дра го слав Миха и ло вић : збо р ник / прир. 
Михај ло Пан тић. Бео град : Библи о те ка гра да Бео гра да, 2010. – 175 
стр. : илу стр. ; 21 cm. – (Библи о те ка Врхо ви / [Библиоте ка гра да 
Београда])
ISBN 9788671911986
Садр жи и: Дра го слав Миха и ло вић – са осам де сет годи на / Љуби ша Јере
мић ; Кад је про цве та ла срп ска про за / Мили сав Савић ; Ски ца за пор трет 
Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Мар ко Недић ; Голи оток, поку шај књи жев
ног истра жи ва ња / Миро слав Јосић Вишњић ; Дра го слав Миха и ло вић, уз 
јуби леј јед ног мај сто ра при по ве да ња / Ради во је Микић ; Пое тич ки видо ви 
при по вет ке „Лепо писа ње“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Петар Пија но вић 
; Слу чај при по ве да ча Миха и ло ви ћа / Михај ло Пан тић ; При ча и зна ње / 
Миле та Аћи мо вић Ивков ; Суро во срце / Вла ди мир Кец ма но вић. – Фото
гра фи је.
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Л399 Сли ка стран ца у рома ну Кад су цве та ле тикве Дра го сла ва Миха и
ло ви ћа / Горан Кору но вић // Књи жев ност и језик. ISSN 04540689. 
57 : 1/2 (2010) 59–72.

Л400 Суд би не испу ње не жало шћу, стра хом, оча јем / Јеле на Ран ђе ло вић 
// Наше ства ра ње. ISSN 04659503. 57 : 1/2 (2010) 198–202.
О збир ци при ча „Боги ње“ Д. Миха и ло ви ћа.

Л401 То није било никад : [приказ књи ге: Дра го слав Миха и ло вић: Пре
жи вља ва ње, Бео град, 2010] / Јован Зивлак // Злат на гре да. ISSN 
14510715. 10 : 110 (дец. 2010) 66–67.

Л402 Тран сфор ма ци ја рома на Кад су цве та ле тикве / Мари ја Илић // 
Наше ства ра ње. ISSN 04659503. 57 : 1/2 (2010) 117–137.

Л403 Шта са живо том : [приказ књи ге: Дра го слав Миха и ло вић: Пре жи
вља ва ње, Бео град, 2010] / Иван Радо са вље вић // Бео град ски књи
жев ни часо пис. ISSN 14522950. 6 : 19 (2010) 161–164.

2011

Л404 Vita lo va nagra da Dra go sla vu Miha i lo vi ću : po 15. put saopšte no ime 
dobit ni ka ovog zna čaj nog pri zna nja / KNG // Naci o nal ni Gra đan ski. 
ISSN 18213790. 2 : 408 (1. febru ar 2011) 14.

Л405 Живот као пре жи вља ва ње : [приказ књи ге: Дра го слав Миха и
ло вић: Пре жи вља ва ње, Бео град, 2010] / Ли Новак // Све ске. ISSN 
14519976. 21 : 99 (2011) [56]–59.

Л406 Лице и маска у про зног писца : (о ска зу Дра го сла ва Миа ха и ло ви
ћа пре ма изо морф ним нара тив ном моде ли ма у руској про зи XIX и 
XX века) / Бра ни мир Човић // Науч ни саста нак сла ви ста у Вуко ве 
дане : 40/2 : Бео град, 8–11. IX 2010. 2, Срп ска књи жев ност и европ
ска књи жев ност. Бео град : МСЦ, 2011. Стр. 485–495. – (Науч ни 
саста нак сла ви ста у Вуко ве дане, ISSN 03519066)
ISBN 9788661530395

Л407 О дија ле кат ској књи жев но сти : пои ма ње јези ка књи жев ног дела / 
Иван Ива но вић // Наше ства ра ње. ISSN 04659503. 58 : 1/4 (2011) 
314–318.
Исто и у: Дија ле кат  дија ле кат ска књи жев ност : [зборник радо ва са науч
ног ску па одр жа ног у Леско вач ком кул тур ном цен тру 18. децем бра 2010. 
годи не. [3] / [одг. ур. Рад ми ла Жугић]. Леско вац : Леско вач ки кул тур ни 
цен тар, 2011. Стр. 314–318. – ISBN 9788682031246

Л408 О интер на ци о нал ној рецеп ци ји и пре во дљи во сти Дра го сла ва 
Миха и ло ви ћа / Роберт Ходел ; [превод Ана Тркуља] // Твор ци срп
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ског књи жев ног јези ка / ур. Весна Мато вић и Мио драг Матиц ки. 
Бео град : Вуко ва заду жби на : Инсти тут за књи жев ност и умет ност, 
2011. Стр. 267–275. – (Посеб на изда ња)
ISBN 9788670951723

Л409 Однос Дра го сла ва Миха и ло ви ћа пре ма Вуко вом насле ђу / Миро
љуб Б. Јоко вић // Нау ка и поли ти ка, Фило ло шке нау ке / [гл. ур. 
Милош Ковачевић]. Пале : Фило зоф ски факул тет, 2011. Стр. [367]–
372. – (Посеб на изда ња. Науч ни ску по ви ; књ. 5, т. 1)
ISBN 9789993847335

Л410 Оквир на сце на кази ва ња као ком по зи циј ско и семан тич ко сре ди
ште сказнара ци је : (у про зи Дра го сла ва Миха и ло ви ћа) / Бран ко 
Илић // Савре ме на про у ча ва ња јези ка и књи жев но сти. Књ. 2 / [одг. 
ур. Маја Анђелковић]. Кра гу је вац : Филум Фило ло шкоумет нич ки 
факул тет, 2011. Стр. 463–470.
ISBN 9788685991318

Л411 „Оча ра ва ју ћа ситу а ци ја“ у „теа тру“ апсур да Дра го сла ва Миха и
ло ви ћа : [приказ књи ге: Дра го слав Миха и ло вић: Пре жи вља ва ње, 
Бео град, 2010] / Алек сан дра Угре но вић // Пове ља. ISSN 03527751. 
41 : 1 (2011) 104–116.

Л412 Pre ži vlja va nje jed nog sna : [pri kaz knji ge: Dra go slav Miha i lo vić: Pre
ži vlja va nje, Beo grad, 2010] / piše Sara Kre so je vić // Nova misao. ISSN 
18212107. 10 (febru ar 2011) 72.

Л413 При по ве дач као зато че ник : осо би не кази ва ча у рома ну Петри јин 
венац Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Јеле на [В.] Јова но вић // Phi lo lo gia 
Medi a na. ISSN 18213332. 3 : 3 (2011) 181–191.

Л414 Про тив забра на : раз го вор „Соци ја ли зам и кул ту ра“ : Фило зоф ско 
дру штво Срби је 1969 / прир. Здрав ко Кучи нар. – Бео град : Слу жбе
ни гла сник, 2011. – 267 стр. ; 23 cm. – (Библи о те ка Све до ци епо хе)
ISBN 9788651909033

2012

Л415 Голи оток Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Миро слав Тохољ // Срп ска 
про за данас : књи жев но дје ло Дра го сла ва Миха и ло ви ћа ; Хер це
го ви на под аустро у гар ском оку па ци јом од 1878. до 1918. годи не / 
[Тринаести] Ћоро ви ће ви сусре ти у Биле ћи [и] Науч ни скуп исто
ри ча ра у Гац ку, (22–25.9.2011) ; прир. Нико ла Аса но вић. Биле ћа ; 
Гац ко : Срп ско про свјет но и кул тур но дру штво Про свје та, 2012. 
Стр. 54–58.
ISBN 9789993890362
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Л416 Два кра ћа при ло га о про зи Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Мили сав 
Савић // Срп ска про за данас : књи жев но дје ло Дра го сла ва Миха и
ло ви ћа ; Хер це го ви на под аустро у гар ском оку па ци јом од 1878. до 
1918. годи не / [Тринаести] Ћоро ви ће ви сусре ти у Биле ћи [и] Науч
ни скуп исто ри ча ра у Гац ку, (22–25.9.2011) ; прир. Нико ла Аса но
вић. Биле ћа ; Гац ко : Срп ско про свјет но и кул тур но дру штво Про
свје та, 2012. Стр. 54–58.
ISBN 9789993890362
Садр жај: Осмех ; Кад је про цве та ла срп ска про за.

Л417 Дија ле кат ска књи жев ност не посто ји / Иван Ива но вић // Књи жев
ност. ISSN 00232408. 67 : 1 (2012) 154–169.

Л418 Дра го слав Миха и ло вић – писац пре врат ник / Јован Делић // Срп
ска про за данас : књи жев но дје ло Дра го сла ва Миха и ло ви ћа ; Хер
це го ви на под аустро у гар ском оку па ци јом од 1878. до 1918. годи не 
/ [Тринаести] Ћоро ви ће ви сусре ти у Биле ћи [и] Науч ни скуп исто
ри ча ра у Гац ку, (22–25.9.2011) ; прир. Нико ла Аса но вић. Биле ћа ; 
Гац ко : Срп ско про свјет но и кул тур но дру штво Про свје та, 2012. 
Стр. 49–53.
ISBN 9789993890362

Л419 Дра го слав Миха и ло вић : Црве но и пла во / Мићо Цви је тић // Срп
ска про за данас : књи жев но дје ло Дра го сла ва Миха и ло ви ћа ; Хер
це го ви на под аустро у гар ском оку па ци јом од 1878. до 1918. годи не 
/ [Тринаести] Ћоро ви ће ви сусре ти у Биле ћи [и] Науч ни скуп исто
ри ча ра у Гац ку, (22–25.9.2011) ; прир. Нико ла Аса но вић. Биле ћа ; 
Гац ко : Срп ско про свјет но и кул тур но дру штво Про свје та, 2012. 
Стр. 80–84.
ISBN 9789993890362

Л420 Зло тво ри као роман си ра на исто ри ја / Сло бо дан Вла ду шић // Срп
ска про за данас : књи жев но дје ло Дра го сла ва Миха и ло ви ћа ; Хер
це го ви на под аустро у гар ском оку па ци јом од 1878. до 1918. годи не 
/ [Тринаести] Ћоро ви ће ви сусре ти у Биле ћи [и] Науч ни скуп исто
ри ча ра у Гац ку, (22–25.9.2011) ; прир. Нико ла Аса но вић. Биле ћа ; 
Гац ко : Срп ско про свјет но и кул тур но дру штво Про свје та, 2012. 
Стр. 85–91.
ISBN 9789993890362

Л421 Импле мен та ци ја фол кло р них еле ме на та у рома неск ни свет 
Петри ји ног вен ца Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Адри ја на Крај но вић 
// Школ ски час срп ског јези ка и књи жев но сти. ISSN 14506521. 30 : 
3/4 (2012) 122–134.
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Л422 Нара тив ни модел доку мен тар не про зе Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / 
Бран ко А. Илић // Узда ни ца. ISSN 1451673X. 9 : 2 (2012) 65–77.

Л423 Пози ци ја дје ла Дра го сла ва Миха и ло ви ћа у срп ској дра ма ти ци 
20. вије ка / Бран ко Брђа нин Бајо вић // Срп ска про за данас : књи
жев но дје ло Дра го сла ва Миха и ло ви ћа ; Хер це го ви на под аустро у
гар ском оку па ци јом од 1878. до 1918. годи не / [Тринаести] Ћоро
ви ће ви сусре ти у Биле ћи [и] Науч ни скуп исто ри ча ра у Гац ку, 
(22–25.9.2011) ; прир. Нико ла Аса но вић. Биле ћа ; Гац ко : Срп ско 
про свјет но и кул тур но дру штво Про свје та, 2012. Стр. 69–79.
ISBN 9789993890362

Л424 Poli tič ka dra ma i pozo riš te u dra ma ma Dra go sla va Miha i lo vi ća : magi
star ska teza / Jele na Perić. – Istoč no Sara je vo : [J. Perić], 2012. – 80, [2] 
lista s tablom ; 30 cm

Л425 Поли тич ка поза ди на дра ме Кад су цве та ле тикве Дра го сла
ва Миха и ло ви ћа / Јеле на Перић // Срп ска про за данас : књи жев
но дје ло Дра го сла ва Миха и ло ви ћа ; Хер це го ви на под аустро
у гар ском оку па ци јом од 1878. до 1918. годи не / [Тринаести] 
Ћоро ви ће ви сусре ти у Биле ћи [и] Науч ни скуп исто ри ча ра у Гац
ку, (22–25.9.2011) ; прир. Нико ла Аса но вић. Биле ћа ; Гац ко : Срп ско 
про свјет но и кул тур но дру штво Про свје та, 2012. Стр. 92–99.
ISBN 9789993890362

Л426 Про блем посре до ва ња у Зло тво ри ма Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / 
Душко Певу ља // Срп ска про за данас : књи жев но дје ло Дра го сла
ва Миха и ло ви ћа ; Хер це го ви на под аустро у гар ском оку па ци јом од 
1878. до 1918. годи не / [Тринаести] Ћоро ви ће ви сусре ти у Биле ћи 
[и] Науч ни скуп исто ри ча ра у Гац ку, (22–25.9.2011) ; прир. Нико ла 
Аса но вић. Биле ћа ; Гац ко : Срп ско про свјет но и кул тур но дру штво 
Про свје та, 2012. Стр. 64–68.
ISBN 9789993890362

Л427 Sku pljač Dra go sla va Miha i lo vi ća / Jele na Perić // Avan grad. ISSN 1821
133X. 14 (2012/2013) 9–10.

Л428 Стилістичні осо бли вості творів сербських письмен никівнео ре
алістів / Марія Васи ли шин // Вісник Львівського універ си те ту. 
Серія філологічна. ISSN 20785534. 56 : 2 (2012) 145–151.

2013

Л429 Голи оток. Књ. 1–5 : [представљање књи га на Три би ни Библи о те ке 
САНУ, Бео град, 16. окто бар 2012. године] / [уводна реч уред ни ка 
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Мира Вуксановића] ; гово ри ли Дра го слав Миха и ло вић, Вла де та 
Јан ко вић, Љуби ша Јере мић, Ради во је Микић. Три би на Библи о те ке 
САНУ. ISSN 23350121. 1 : 1 (2013) [233]–244.
Садр жај: Стр. 233–234: Поно во на Голом ото ку / Миро Вук са но вић. – Стр. 
234–240: Одло мак пред го во ра 2. тому / про чи тао Дра го слав Миха и ло вић. 
– Стр. 240–244: При по ве дач, роман си јер и драм ски писац ... / Ради во је 
Микић. 

Л430 Импер со нал ност и пер со нал ност у рома ну Кад су цве та ле тикве 
Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Тија на Божо вић // Савре ме на про у
ча ва ња јези ка и књи жев но сти. Књ. 1 / [одг. ур. Маја Анђелковић]. 
Кра гу је вац : Фило ло шкоумет нич ки факул тет, 2013. Стр. 309–316.
ISBN 9788685991509

Л431 Кад су цве та ле тикве – дра ма / Јеле на Перић // Tea tron. ISSN 0351
7500. 37 : 164/165 (2013) 125–135.

Л432 Лири ка бео град ског асфал та у рома ну „Кад су цве та ле тикве“ Дра
го сла ва Миха и ло ви ћа / Алек сан дра Гли гић // Наш траг. ISSN 0354
575X. 20 : 3/4 (2013) 132–152.

Л433 При по ве дачлик : Љуба Шам пи он у рома ну Кад су цве та ле тикве 
/ Јеле на В. Јова но вић // Збо р ник Мати це срп ске за књи жев ност и 
језик. ISSN 05431220. 61 : 1 (2013) 193–209.

Л434 При по вет ке Дра го сла ва Миха и ло ви ћа – лико ви и начи ни при по
ве да ња / Тија на Вуко вић // Злат на гре да. ISSN 14510715. 13 : 145/146 
(новем бар–децем бар 2013) 62–74.

Л435 Пси хо ло шка карак те ри за ци ја Петри је у Петри ји ном вен цу Дра го
сла ва Михи ло ви ћа / Бран ки ца Жив ко вић // Наше ства ра ње. ISSN 
04659503. 60 : 3/4 (2013) 295–306.

Л436 Сказ у „Петри ји ном вен цу“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Жар ко Вој
но вић // Наш траг. ISSN 0354575X. 20 : 3/4 (2013) 167–186.

Л437 „Ску пљач“ дана шњег поли тич ког позо ри шта / Јеле на Перић // 
Лето пис Мати це срп ске. ISSN 00255939. 189 : 491 : 5 (мај 2013) 705–
712.

Л438 Тра гич но у рома ну „Кад су цве та ле тикве“ Дра го сла ва Миха и ло
ви ћа / Весна Цре пу ља ре вић // Наш траг. ISSN 0354575X. 20 : 3/4 
(2013) 153–166.

Л439 „Уво ђе ње у посао“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа или Чехов у два де
се том веку / Ливи ја Екме чић // Наш траг. ISSN 0354575X. 20 : 3/4 
(2013) 187–196.
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Л440 Чија то душа ову да тума ра? : (о рома ну „Гори Мора ва“ Дра го сла ва 
Миха и ло ви ћа) / Јели ца Жива но вић // Наш траг. ISSN 0354575X. 
20 : 3/4 (2013) 197–204.

2014

Л441 Дено та тив но и коно та тив но зна че ње у пре во ду насло ва књи жев
ног дела : (Петри јин венац Дра го сла ва Миха и ло ви ћа у пре во ду 
на руски језик) / Ксе ни ја Кон ча ре вић // Фило ло шки пре глед. ISSN 
00151807. 41 : 2 (2014) 65–76.

Л442 Лин гво сти ли стич ки при ступ зби р ци при по ве да ка Фре де, лаку 
ноћ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Јеле на Љ. Јова но вић // Годи шњак / 
Фило ло шки факул тет Уни вер зи те та у Бео гра ду. Кате дра за срп ску 
књи жев ност са јужно сло вен ским књи жев но сти ма. ISSN 18205305. 
9 (2013/2014) 189–206.

Л443 Посе та Јоси па Бро за Бана ту, 25. окто бра 1969. / Сло бо дан Сели нић 
// Архив. ISSN 14509733. 15 : 1/2 (2014) 169–181.

Л444 Систем нара тив них посту па ка у про зи Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / 
Бран ко Илић // Књи жев на исто ри ја. ISSN 03506428. 46 : 152 (2014) 
123–140.

Л445 Соци јал но расло је на лек си ка у рома ну Кад су цве та ле тикве Дра
го сла ва Миха и ло ви ћа : мастер рад / Јеле на Мар ко вић. – Кра гу је
вац : [Ј. Марковић], 2014. – 66 листо ва ; 30 cm
Умно же но за одбра ну.

2015

Л446 Ино ва ци је у мето дич ком при сту пу рома ну Кад су цве та ле тикве 
Дра го сла ва Миха и ло ви ћа : мастер рад / Ана Ђеро вић. – Кра гу је
вац : [А. Ђеровић], 2015. – 44 листа ; 30 cm
Умно же но за одбра ну.

Л447 Коло ка ци је у рома ну Петри јин венац Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / 
Тања Тана ско вић // Путе ви ма срп ских иди о ма / [ур. Милош Кова
че вић, Вла ди мир Поломац]. Кра гу је вац : Фило ло шкоумет нич ки 
факул тет, 2015. Стр. 489–501.
ISBN 9788685991851

Л448 О забо ра вље ној књи зи : укр штај ствар но сне и поет ске про зе / 
Соња Капе та нов // Траг. ISSN 14519437. 10 : 10 : 42 (мај 2015) 62–75.
О књи зи „Ухва ти зве зду пада ли цу“ Дра го сла ва Миха и ло ви ћа.
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Л449 Petri jin „žen ski svet“ / Jele na Petro vić Desni ca // Jezik, knji žev nost, dis
kurs / ured ni ce Vesna Lopi čić, Bilja na Mišić Ilić. Niš : Filo zof ski fakul
tet, 2015. Str. 265–276. – (Bibli o te ka Nauč ni sku po vi)
ISBN 9788673793689

Л450 Тикве су прве про цве та ле / Р. Лоти на // Днев ник. ISSN 03507556. 
73 : 24577 (22. јул 2015) 10.
При каз књи ге: „Кад су цве та ле тикве“.





(Dragoslav Mihailović: Kad su cvetale tikve) Л45
[Драгослав Михаилович] Л193
[Комитет свободы мысли и слова] 466
[Комунисти у акцији, акција за културу] Л34
[Мој син] в. Мој син
[Moj sin] в. Moj sin
[Одбор за Голи оток : предлог о оснивању] 173
[Писмо Драгану Томићу, председнику Скупштине 

Републике Србије, 17. маја 1998] 
210

[Predgovor : Wieniec Petrii] Л183
[Prepiska Dragoslava Mihailovića i Borislava Pekića] 247
[Разговор са Драгославом Михаиловићем] 353
[Toj „želji da se ne zaboravi“ ...] 372
[Tri pisma predsedniku Vlade, Vojislavu Koštunici] 306

A Dog 148, 444
А 'ђе је друг Тито 47, 196
А после... 23
A halál mestere 450
A hegedü meg a cigányasszony 429
Abóboras em flor  477
Агенти Информбироа у Централном 

комитету Хрватске 
36

Az utas 390

РЕГИСТАР НАСЛОВА
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Академија се мора вратити у Србију 250
Академик Драгослав Михаиловић [интервју] 341
Аквизитери 117
Ако кога занима 47, 136
Ako koga zanima 131
Aller Retour : филм 500
Als die Kürbisse blühten 393
Als die Kürbisse blühten. Zu einer Erzählung von Dra

goslav Mihailović 
Л103

Андрић ме бранио од Тита 362
Антологијска проза савременика  128
Антрополошки оглед : Тело и душа 36
Апел Влади Републике Србије и ректору 

Београдског универзитета поводом 
доношења Закона о универзитету 

213

Артисти у модели Л201
Аутор као читалац – на примеру 

Драгослава Михаиловића 
Л385

Ауторски глас у Трећем пролећу 
Драгослава Михаиловића 

Л359

Autsajder – novi junak romana Л35
Ах, ти шпицлови... 35

Баба Велика 32, 121
Бараби, коне и селяндури 413
Барабе, коњи и гегуле 10, 27, 40, 52, 59, 66, 

104, 122
 превод на бугарски 413
 преводи на енглески 412, 419
 превод на литвански 443
 превод на руски 424
 превод на чешки  491

Barabe, konji i gegule 99, 132
Барабе, коњи и гегуле [збирка прича] 40
Barabové, konĕ i burani 491
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Без одговора 35
 превод на руски 466
Без ответа 466
Bekstvo kao kritika života Л92
Белешка о писцу Л119
Белешка о структури романа „Чизмаши“ 

Драгослава Михаиловића
Л326

Beograjsko pismo Л214
Бесмртна љубав Плаве Драме 44
 превод на литвански 469
Бестселер на сцени : „Кад су цветале 

тикве“ на репертоару ЈДП
Л36

Betrachtungen zum skaz bei N. S. Leskov und Drago
slav Mihailović

Л302

Библиографија Драгослава Михаиловића Б3
Bibliografija Dragoslava Mihailovića Б2
Биједић ме је хтео убити 139
Био сам надвладан 335
Blagost janjeta i okrutnost vuka u prozama Dragoslava 

Mihailovića
Л20

Бог да прости [монодрама по мотивима романа 
„Петријин венац“]

528

Бог да прости сви наши мртви и сви нас живи Л120
Богиње [збирка прича] 59

 приказ Л400
Богиње [приповетка] 1, 4, 28, 40, 52, 59, 

80, 83
 монодрама 517, 518
 позоришна представа 519
 превод на белоруски 438, 454
 превод на бугарски 386, 413
 превод на немачки 381
 превод на чешки 408

 радио драма 501
 радио драма : превод на немачки 494
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Boginje [приповетка] 16, 46
Богиње у голубарнику Л389
Бодљикави гргеч 35
Болести, болести 23
Bonne nuit, Fred! 431
Босански лонац 23, 139
Браћа и пријатељи 143
Budući veliki pisci  naši savremenici Л202
Bums, horses and hicks 419
Был такой ад 466

В затворите минах през голяма езикова школа 475
В литературата 351
Вадили су лешеве из шкрапе 47
Важни документ 35 
Варварство меры не знает 466
Vareségeket leplezö diadalok : Dragoslav Mihailović: 

Mikor virágzott a tök
Л184

Велики котао 36
Венец на голове палача 466
Венецът на Петрия 435, 484
Венецот на Петрија 436
Венок Петрии 406
Вече у „Раваници“ : премијера „Протуве пију чај“ 

Драгослава Михаиловића у Атељеу 212 
Л159

Večera kod čikaMilančeta 317
Вечерас у Југословенском драмском позоришту 

Столе и Љупче, наши људи
Л37

Veštak smrti Л334
Vient de paraitre. Roman etranger. „Quand les courges 

étaient en fleurs“ de D. Mihailović
Л104

Вијенци Драгослава Михаиловића 64
Вијетнамци 22, 500

 филм снимљен по овом сценарију 500
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Villains 472
Vitalova nagrada Dragoslavu Mihailoviću Л404
Витез са Душановца : Матица српска припремила 

друго издање романа „Кад су цветале 
тикве“ Драгослава Михаиловића

Л38

Више сам волео да слушам него сам да приповедам 359
Вишестепени статус заточеника 43, 54 
Voilà pourquoi j'écris 336
Воспа 438, 454
Вратио се уништен 35
Вредност љубави 31, 38, 40, 52, 287

 превод на чешки 491
Врели кромпир признавања злочина 43, 54
Време за повратак 56, 57, 262
Време за повратак [збирка беседа и чланака] 56, 262
Време прошло, време садашње : Драгослав 

Михаиловић: „Кад су цветале 
тикве“, режија Боро Драшковић

Л39

Vremenska distanca kao razdor tematskog jedinstva Л160 
Vuk i janje ili o prozama Dragoslava Mihailovića Л95

Гађење над политиком 345
Где је ждановизам Л40
Генадије 257
Генерал Т. 423
Гласови мојих умрлих пријатеља  47, 214, 243
Glasovi mojih umrlih prijatelja 279
Глумци комунисти о представи  

„Кад су цветале тикве“
Л41

Govor ljudske samoće i dobrote Л235
Голи оток 23

 одломак : превод на белоруски 455
 одломци : превод на енглески 490
 превод на руски 466
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 предговор : превод на бугарски 470
 прикази Л296, Л297, Л328, 

Л398, Л415, Л429
Голи оток. Књ. 15 Л429
Голи оток Драгослава Михаиловића Л415
Голи оток, на трагу гулага и холокауста  202
Goli otok na tragu gulaga i holokausta 215
Голи оток, педесет година касније 197
Голи оток, покушај књижевног истраживања Л398
Голи оток. Књ. 2 35

 извод из дела Л429
 прикази Л318, Л328, Л429

Голи оток. Књ. 3 36
 прикази, литература о Л318, Л328, Л429

Голи оток. Књ. 4 61
 приказ Л429

Голи оток. Књ. 5 65
 изводи из дела 322
 приказ Л429

Голи цинизам 23
Голо острво промољује своје ружно лице 54 
Голодранцы, кони, босяки 424
Голооточка трговина 142
Голооточка флота и распоред посада 

[Голи оток  спискови]
36

Гольї отак 455
Голый остров 466
Голяма опасност и хитра защита срещу вещицата 484
Гоничи и прогоњени 202
Горак укус бившег пријатељства 216
Горак чај погубљених живота Л148
Гори Морава  реч скупља века Л317
Гори Морава : (одломак) 177 
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Гори Морава [роман] 32, 37, 48, 93, 184, 
231

 изводи из романа 177, 180
 одломак : превод на бугарски 458
 прикази Л303, Л304, Л305, 

Л306, Л307, Л314, 
Л316, Л317, Л319, 
Л329, Л385, Л440

Горки укус бившег пријатељства 47
Гост 1, 4, 28, 72, 162

 преводи на енглески 402, 471
 превод на чешки 491

Gost 16, 46, 123
Град као полемика у роману Драгослава 

Михаиловића „Кад су цветале тикве“
Л385

Гротескно претварање мушкараца у жене 43, 54 

Da graeskarrene blomstrede 434
Да ли их је смрт болела 57, 278
Да ли је Борислав Пекић шпијун 47, 232, 244
Да ли смо своје снаге добро проценили 47
Да ли ће протуве пити чај у Лазаревцу Л185
Да се обърнем към цебе си 359
Дан дуг четири деценије 35
Дани рата, дани мира : радио драма урађена на 

основу приповетке „Богиње“
501

Dva venca: konstrukcija roda u Trećem vencu Koste 
Tahcisa i u Petrijinom vencu Dragoslava Mi
hajlovića 

Л360

Два краћа прилога о прози Драгослава 
Михаиловића

Л416

Два предлога Одељењу језика и књижевности САНУ 302
Два приповедача : проза Драгослава Михаиловића 

и Стевана Иванића у „Летопису Матице 
српске“

 Л21
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Два романа: Михаиловић и Данојлић Л335
Dva romana u žiži savremenosti : S. Selenić: Memoari 

Pere Bogalja; Dragoslav Mihailović: Kad su 
cvetale tikve

Л42

Два типа јунака нашег доба Л194
Две Петрије – у 9 и у 20 : данас на малом екрану Л203
Две приче – два бисера : премијера у Атељеу 212 Л96
Девет месеци историје 142
Дело је доступно човеку 47
Демократија за све оне који улажу напоре да се 

још брже развијамо : председник Тито 
боравио јуче у Зрењанину и Кикинди

Л43

Денотативно и конотативно значење у преводу 
наслова књижевног дела 

Л441

Der Wanderer 447
Des lauriers pour Petrija 451
Десет година умирања 35
Découverte d'un roman serbocroate. „Quand les 

courges étaient en fleurs
Л105

Дијалекатска књижевност не постоји Л417
Дијалекти и српска књижевност 300
Димитријевић је начинио неке грешке 35
Dobré misto 491
Добро дошла, шкрбава лепотице Правдо  57, 266
Dobro došla, škrbava lepotice Pravdo 306
Dobro napisana priča. Dragoslav Mihailović: Kad su 

cvetale tikve 
Л44

Дограђивање слика Л350
Додељена награда НИНа за роман Л236
Doživljaj nadsvesnog ili kako se rađa pesma Л161 
Долазак 142
Дон Кихот у подофицирским чизмама Л237
Допринос Драгослава Михаиловића 7, Л197
Допринос превођења проширивању изражајних 

могућности језика превода
Л287
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Доследно до истине Л370
Доследност уметничког поступка 

Драгослава Михаиловића
Л390

„Дочек“ у логор 43, 54 
Дошао сам да вам кажем да немам шта да вам кажем 241, 242
Драги З. 57 
Драгослав Михаиловић Л106
Dragoslav Mihailović Л215, Л344, Л361
Dragoslav Mihailović – korifej neonaturalismu v srb

ské próze 
491

Драгослав Михаиловић – критика и 
разобличавање злочина

Л297

Драгослав Михаиловић – писац превратник Л417
Драгослав Михаиловић – са осамдесет година Л397
Драгослав Михаиловић : дописни члан : 

биографија и библиографија
Б1

Драгослав Михаиловић : редовни члан : допуна 
биографије и библиографије

Б4, Б5, Б6

Драгослав Михаиловић : Црвено и плаво Л419 
Dragoslav Mihailović, Kratka istorija satiranja, Dva 

stoleća, Beograd, 2006 
Л371

Драгослав Михаиловић добитник награде 
„Светозар Ћоровић“ 

Л343

Драгослав Михаиловић у „Голом отоку“ Ђакома 
Скотија

 Л385

Драгослав Михаиловић у борби за српски језик и 
за Српску академију наука

Л372

Драгослав Михаиловић, уз јубилеј једног мајстора 
приповедања 

Л398

Драгослав Михаиловић: „Кад су цветале тикве“ Л376
Dragoslav Mihailović: „Kad su cvetale tikve“ Л46
Драгослав Михаиловић: „Кад су цветале тикве“ Л22
Dragoslav Mihailović: „Petrija koszorúja“ Л216
Dragoslav Mihailović: „Petrijin venac“ Л125
Драгослав Михаиловић: „Ухвати звезду падалицу“ Л217
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Dragoslav Mihailović: „Quand les courges étaient en 
fleurs“ 

Л108

Драгослав Михаиловић: Голи оток Л296
Драгослав Михаиловић: Гори Морава Л304, Л305, Л306, 

Л307, Л319
Dragoslav Mihailović: Gori Morava Л303
Dragoslav Mihailović: Još popravljam sve svoje knjige 370
Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве Л124, Л294
Dragoslav Mihailović: Kad su cvetali strahovi i laži 366 
Драгослав Михаиловић: Лов на стенице Л320, Л321
Драгослав Михаиловић: Лов на стенице Л309, Л310, Л311
Dragoslav Mihailović: Lov na stenice Л308
Драгослав Михаиловић: награда није без опасности Л7
Dragoslav Mihailović: Od tikava do venca Л149
Драгослав Михаиловић: Одломци о злотворима Л331
Dragoslav Mihailović: Tikve su preživele 369
Драгослав Михаиловић: Ухвати звезду падалицу Л238
Драгослав Михаиловић: Чизмаши Л239, Л240
Dragoslav Mihailović: Čizmaši Л241
Dragoslav Mihailović: Quand les courges étaient en 

fleurs...
Л107 

Драгослав Михаилович пред 
„Литературни Балкани“

355

Драгослав Михаилович, Венок Петрии Л123
Драгослав Михаилович: Венок Петрии Л162
Драгославу Михаиловићу награда „Иво Андрић“ : 

Венац Петријиних прича
Л126

Драма „Кад су цветале тикве” скинута с репертоара Л47
Драмска пројекција београдског „дна“ : премијера 

комада „Протуве пију чај“ Драгослава 
Михаиловића

Л163

Драмски текст и одговорности позоришне критике Л186
Dråpslaget 440
Dresche kriegen. Zu Dragoslav Mihailović: „Als die 

kürbisse blühten“, Erzählung, Reihe Fischer 
Л109
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Другооптужени није издржао 164
Душица 100, 102, 106

E moj Mirelja 163
Egy különös ajándék : Dragoslav Mihailović Л351 
Ex libris “ВТ” на 54 стране 61, 308

Жалоснохуморне анегдоте Радосава Зековића 47, 198
Жанровска прожимања у прози Д. Михаиловића Л365
Жаркое побоснийски 466
Желео је да клекне пред Голим отоком 47, 199
Žene u sučeljenju sa svojim životnim putevima – 

tipološke dodirne tačke između srpske kn
jiževnosti i književnosti DR Nemačke

Л288 

Živi se potpisuju 78
Живот без шећера : „Протуве пију чај“ Драгослава 

Михаиловића у извођењу Атељеа 212
Л164 

Живот као преживљавање Л405
Живот преточен на филм и у телевизијску серију Л204 
Животна збитија једног поднаредника Л243
Животна магновења стварности Л345
Животприча Жике Курјака Л242
Жири за ,,Нинову награду године“ одлучио Л244

За ноћ ћемо их побити! 35
За почетак „Златна арена“ Л205
За почетак нове сезоне „Кад су цветале тикве“ Л48
За това как остана петното 412
Zabeleška о jednoj savremenoj noveli : „Kad su cvetale 

tikve“ Dragoslava Mihailovića
 Л49

Заблудела Академија 56, 57, 267, 288, 296
Забрана „Књижевних новина“ Л290
Заглушина 76
Зајечарски округ [Голи оток  спискови] 23 
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Замке приповедања Л245
Заокрети у емоцијама Л246
Запад није с нама 170
Запослење 142
Заточенички самоуправни тероризам 202
Zahtev za rehabilitaciju 306
Зашто ме једете жива 35
Званично ћутање 197
Згажен за трен ока 54, 260
Земаљски дугови 319
Zemřel starý Louis 491
Zidanje groba 372
Зли дуси злотворства Л336, Л343
Злодеи 476
Злодеи [откъс от роман] 465, 472 
Zlotvori 233, 237
Злотвори 217
Злотвори [роман] 41, 51, 64

 изводи из романа 217, 233, 237
 одломци : превод на бугарски 465, 472
 превод на бугарски 476
 прикази Л330, Л334, Л335, 

Л336, Л337, Л338, 
Л339, Л341, Л342, 
Л343, Л420, Л426

Злотвори као романсирана историја Л420
Злочин и казна Л330
Злочинци и жртве : oдговор Бори Вискићу, alias 

Ратибору Микулићу 
23, 137

Знак само за ово време : у посети 
Драгославу Михаиловићу 

331

И бранилац иде у затвор 164
I konje razbijaju, zar ne Л150
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И приче и драме : уз књигу Фреде, лаку 
ноћ Драгослава Михаиловића 

Л8

Иванград (Беране) и иванградска општина [Голи 
оток  спискови]

 23

Ideološke likvidacije sa predumišljajem 322
Из праксе превођења номинално значајних имена Л198 
Из првих бурних дана 35
Из скамије у логор 36
Из Солжењициновог архипелага Л318 
Изађите из нигдине, приђите култури 47
Izazovi samoće : Dragoslav Mihailović, Petrijin venac Л127
Извесне корекције у „Тиквама“ Л50
Изгладњивање, пропадање, смрт 23 
Издања „Петријиног венца“ 7, Л199
Изјава групе академика о писању часописа „Логос“ 178
Изношење става 142 
Изношење у ћебету у камењар 43, 54
Имперсоналност и персоналност у роману Кад су 

цветале тикве Драгослава Михаиловића 
Л430

Имплементација фолклорних елемената у 
романескни свет Петријиног венца 
Драгослава Михаиловића

Л421

Индивидуални биланс савремене историје Л281
Индигопапир и тајни послови 61
Indigo papir i tajni poslovi 297 
Инжењери у Билећи и на Голом 195256  [Голи оток 

 спискови]
35 

Иновације у методичком приступу роману Кад су 
цветале тикве Драгослава Михаиловића 

Л446

Ипак, политички памфлет y драмском облику Л51
Исповест наредника Л218
Использованная туалетная бумага истории 466
Истината за ужаса 470
Исто и друго Л391



148 |                                                             Марина Нинић

Историја, биографија и прича Л377, Л385
Историјски роман као роман сећања : „техника 

пукотине“ у „Чизмашима“ Драгослава 
Михаиловића 

Л327

Исхрана  за дуго умирање 43, 54
Ићи кроз строј 260

Ја сам срећан човек 345
Јалова јесен  [збирка прича] 44

 прикази Л345, Л347, 
Л349, Л350, 
Л352, Л353

Јалова јесен [приповетка] 44, 52, 59, 218, 219, 
234, 235

 превод на бугарски 486
 превод на словачки 485
 превод на чешки 491

Jalová jeseň 485
Japanisches Spieluzeng 446
Јапанска играчка 10, 27

 превод на немачки 446
Јаук за пријатељем 57
Jahali su neki stari kauboji… 318
Један живот Л391
Jedan životopis ispunjen stradanjima i patnjom Л128
Један поглед на граматички систем у роману 

Петријин венац Драгослава Михаиловића
Л332

Један поглед на српску приповетку : [предговор] Л219 
Једна разумна одлука : Југословенско драмско 

позориште скинуло с репертоара драму 
„Кад су цветале тикве“

Л52

Једно могуће читање Петријиног венца или 
књижевно дело као етнодијалекатски текст

Л378

Једно питање – пет одговора : тренутак 
нове литературе

Л9 
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Језик, живот : Драгослав Михаиловић: „Чизмаши“ Л220 
Још један разговор комуниста о драми „Кад су 

цветале тикве“
Л53

Још се истина таји 23
Југославија је паразит Србије 47, 280
Југославија је пропала 47
Југословенство и српски језик 328
Југословенство на рачун Србије 303 
Југословенство ће Србе одвести у пропаст 367

К читателю 466
Кад би ми голуб сео на длан 36
Кад је процветала српска проза Л398
Кад су цветале тикве Л54
Кад су цветале тикве – драма Л431
Кад су цветале тикве : зрела проза Драгослава 

Михаиловића 
Л23

Кад су цветале тикве : роман Драгослава 
Михаиловића 

Л55

Кад су цветале тикве [драма] 26, 94
 извођења ван Србије 515, 520
 монодрама 508
 позоришна представа 492, 511, 514, 527
 драма и извођења : прикази, литература о Л34, Л36, Л37, 

Л39, Л40, Л41, 
Л43, Л45, Л47, 
Л48,  Л50, Л51, 
Л52, Л53, Л54, 
Л56, Л57, Л60, 
Л61, Л63, Л64, 
Л66, Л67, Л68, 
Л69, Л70, Л72, 
Л74, Л75, Л76, 
Л77, Л78, Л79, 
Л80, Л81, Л82,  

→



150 |                                                             Марина Нинић

Л83, Л84, Л85, 
Л86, Л87, Л88, 
Л89, Л90, Л93, 

Л116, Л248, Л260, 
Л261, Л291, Л294, 
Л295, Л299, Л368, 
Л369, Л382, Л384, 
Л391, Л425, Л431

Kad su cvetale tikve [драма] 9
Kad su cvetale tikve [препев] 309
Кад су цветале тикве [роман и збирка прича] 66
Кад су цветале тикве [роман] 2, 6, 24, 30, 33, 49, 

51, 55, 66, 67, 68, 87, 
88, 413

 извод из романа 90
 одломак из романа : превод на енглески 389
 одломак : превод на словеначки 384 
 превод на бугарски 413, 487
 превод на грчки 442
 превод на дански 434
 превод на енглески 392
 превод на јапански 478
 превод на мађарски 403
 превод на немачки 393
 превод на пољски 400
 превод на португалски 477
 превод на словачки 382, 383
 превод на словеначки 397
 превод на украјински 483
 превод на француски 395, 457
 превод на чешки 408
 превод на шведски 440
 превод на шпански 394
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 прикази, литература о 55, Л20, Л21, Л22, 
Л23, Л24, Л25, 
Л26, Л28, Л31, 
Л32, Л33, Л35, 
Л38, Л42, Л44, 
Л46, Л49, Л55, 
Л58, Л59, Л62, 
Л65, Л71, Л73, 
Л91, Л92; Л99, 

Л100; Л101, Л102, 
Л103, Л104, Л105, 
Л107, Л108, Л109, 
Л110, Л113, Л114, 
Л122, Л124, Л149,  
Л177, Л178, Л181, 
Л182, Л184, Л189, 
Л195, Л198, Л200, 
Л211, Л284, Л298, 
Л301, Л325, Л333, 
Л340, Л366, Л376, 
Л382, Л385, Л399, 
Л433, Л438, Л445, 

Л446, Л450
 сценарио : одломак 97

Kad su cvetale tikve [роман] 5, 8, 12, 45
Кад су цветале тикве Драгослава Михаиловића 

некад и сад 
55

Kad su cvetale tikve u pozorištu Л56
Кад човек престаје да буде човек 23 
Када и смрт бива недостижна 164
Kada je cvetala Udba 362
Када су невини проглашавани кривим 164
Kada su cvetale tikve [одредница у лексикону] Л366
Казивања Драгослава Михаиловића 

о патњи и милости 
3, 4, Л121

Kazivati i prikazivati Л206
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Какви смо, добро смо прошли 200, 220
Какво представлява сръбският Юг? 479
Како „ухватити“ живот Л247
Како да повратим самопоштовање 57
Како је написана прича „Гост“ 

Драгослава Михаиловића
 Л312

Како је Тито разбијао „тикве“ Л368
Како напредује црногорска књижевност 295
Како се причају приче : „Кривице“ Л97
Како се стварао Голи оток, 1–2 339
Kako smo čekali Godoa kad su cvetale tikve Л299
Како то да напишем, другар 31, 152, 179
Kam jít, kde zůstat 391
Као смртна осуда 201
Карневал почиње 54, 260
Kvety pre Nadu 377
Keď kvitli tekvice 382, 383
Kiedy kwitną tykwy 400
Knjiga pouke 372
Књижевна 1968. богатија и гласнија : кад романи 

цветају 
Л24

Књижевни дијалог: Драгослав Михаиловић 368
Književni jezik i savremeni roman Л187
Књижевни рез кроз поредак злочина Л354
Књижевност, политика, зло Л337, Л343
Књишки мољац будући класик 57, 281
Ко није никад лежао у калу, не зна како је лепо 

бити усправан 
47, 282

Ко с ђаволом тикве сади ... Л57
Ko so cvele buče 397 
Ko so cvetele buče [позоришна представа] 515
Ko so buče cvetele 384
Кога цутеа тиквите [позоришна представа] 520
Когато цъфтяха тиквите 413, 487
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Коли цвiли гарбузи 483
Колокације у роману Петријин венац Драгослава 

Михаиловића 
Л447

Колониална Сърбия 480, 481
Колонијална Србија 56, 57, 258, 268, 

289, 314
 превод на бугарски 479, 480, 481

Колючий ерш 466
Комунистички мартиријум 197
Korespondencija kao život 247 
Косово – Србија га ослобађала, 

Југославија продавала
251

Краљ и војвода 252
Краљевић Марко у Линцу 89
Кратка историја сатирања 43, 54, 69, 202

 одломак : превод на руски 464
 прикази Л370, Л371

Кратка уводна историја. Напомене о роману Л115
Краткая история истребления 466
Краткая история истребления : [фрагменты] 464
Кратки приказ живота на Цариградском друму 44, 52, 203, 221, 238
Кривице : позоришна представа 497
Kriminalistički zapleti oko jednog pisma 322
Kroz venac patnji i stradanja do čovečnosti Л188 
Кругови пакла и раја 348
Круна на злочиној глави 23
Kruna na zločinoj glavi 153
Кућа Марка Бензона у Котору 36
Куче 473

L'Année 1948 448
La Couronne de Petrija 407
Лагерное „самоуправление“ в 

„самоперевоспитании“
464
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Лагерный „прием 464
Лаку ноћ, Фред 73
Lahko noč Fred 385
Le théâtre politique et la censure Л384
Lebensgeschichte : D. Mihailović: „Als die kürbisse 

blühten“
Л110

Легенда о Љуби Врапчету Л248
Легенда о људима 84
Легни ми, сестро, в кръвта, та да ти кажа коя си 484
Лежи ми, сестро, у крв да ти кажем која си 239
Lezi mi sestro, u krv da ti kažem ko si 107
Lezi mi sestro и krv da ti kažem koj' si 110
Лепо писање 60, 304, 320
Lepo pisanje 310
Лешеви из шкрапе 204
Lilika 16, 46, 398, 415, 

474, 491
Лилика [приповетка] 1, 4, 28, 40, 52, 59, 

79, 105, 116, 129, 
222, 269, 387, 413

 монодрама 495, 512, 523, 526
 превод на бугарски 413
 превод на дански 415
 превод на мађарски 376, 425
 превод на пољски 398
 превод на руски 387
 превод на француски 474
 превод на чешки 491
 прикази 18, Л209
 филм 493

Lilike 376, 425
Лингвостилистички приступ збирци приповедака 

Фреде, лаку ноћ Драгослава Михаиловића 
Л442

Лирика београдског асфалта у роману „Кад су 
цветале тикве“ Драгослава Михаиловића 

Л432
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Лисовац, Гутић и књижевност Л25
Литература о књижевном делу 

Драгослава Михаиловића 
Б3

Литературата ме спаси 352
Лице и маска у прозног писца Л406
Лице и наличје Петријине приче Л346
Лицем у лице с Петријом Л393
Лична Брозова жртва 36
Лишени славе своје... Л373
Лов на дървеници 453
Лов на стенице [збирка прича] 31

 прикази Л300, Л308, Л309, 
Л310, Л311, Л315, 

Л320, Л321
Лов на стенице [приповетка] 31, 171
Логор у Билећи 35
Логораш звани Монден 61
Логори за осуђенике 43, 54
Логорски терор 259
Логорско „самоуправљање“ са 

„самопреваспитавањем“
43, 54

Логорско „самоуправно руководство“ 43, 54
Лук живота и смрти Л129

Љуба врапче – шампион 85
Љубитељи 61

Мајмун у прозору 60, 259
 превод на чешки 491

Мајсторски вез Л374
Мајсторско писмо 57
Мајсторско писмо [збирка беседа, огледа и чланака] 57

 приказ Л374
Мала прича о тиквама и још понечему Л394
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Мали водар дуго памти 23, 142
Мали реализам и велике замисли  Л249
Манги пијат чај [позоришна представа] 502
Marginalije o majstoru pripovedaču Л165
Marifetluci advokata i sudije 245
Методе београдске Главњаче 164
Mijandroš a Belja 491
Мијандрош и Беља 44, 52, 59, 223

 превод на чешки 491
Мика Џован његовог живота 60, 305
Mikor virágzót a tök 403
Миливоје се бори са ђаволима 224
Милоња 35 
Мировые масштабы преступления 

на Голом острове
464

Мирослављево јеванђеље 47, 140, 192, 373, 
449

 превод на француски 449
Miroslavljevo jevanđelje 372
Mihailović, between perdition and recognition, post 

facto
Л277

Михаиловић, између страдања и 
признања, накнадно

Л250

 превод на енглески Л277
Mihailovićev koncept „siromašne književnosti“ Л151
Михаиловићеви злотвори Л343
Миш бели срећу дели 60, 246
Многоступенчатый статус заключенных 464 
Модерни реализам : Драгослав Михаиловић: „Кад 

су цветале тикве
Л58

Модернисти прећуткују Голи оток 47
Можда, ипак, крај? 23
Можете ли да им опростите 47, 205, 311

 превод на бугарски 467
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Можете ли да им простите? 467
Moj lepi Grk i ostali 106
Мој син 28, 240, 326

 Брајево писмо 326
 превод на енглески 482
 превод на македонски 468

Moj sin 16, 240, 298
 звучни снимак 329

Моја литерарна филозофија води најдиректније 
порекло из мога народа

333

Moja sestra Gordana 100
Мојот син 468
Молба из 1950. 497
Моменти изворног казивања у „Петријином 

венцу“ Драгослава Михаиловића
Л282

Morava versus česky v přkladu Л195
Мрзим голооточане 31, 40, 52, 154
Муке са бројкама 43, 54
Муштерија смрти 39, 41, 144, 155, 159
Mušterija smrti 145
Муштерије које не плаћају 36
My son 482

На „Багдалиној“ књижевној вечери Л251
Na vrhu : Dragoslav Mihailović: Kad su cvetale tikve, 

Matica srpska, 1969
Л59

На Голом отоку 193 
На трагу гулага и холокауста 43, 54
На ујкином крилу 47, 225
Nagrade su me spasle od gladi 363
Наживо одрани 260
Наживо одрани зец 54
Најбољи пријатељ 44, 206, 253, 290
Највероватније јесте 165
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Најлепше приче Драгослава Михаиловића 52
Najmarkantnije tačke posleratne srpske književnosti Л98
Направити од човека звер 23
Napuštali kazalište iz protesta : Kad su cvetale tikve Л60 
Нарави људских судбина Л252
Наративни модел документарне прозе Драгослава 

Михаиловића
 Л422

Narativni postupci u romanima Dragoslava  
Mihailovića

Л379

Народна библиотека вам препоручује : Драгослав 
Михаиловић: Петријин венац

Л152

Нарцис и његове лутке Л253
Насмешени мученик 57, 270
Настинати манги Л166
Научио сам да стојим усправно 358
Наша кучка Калина 172
Ne vem, zakaj sem imel srečo, oni pa ne ... 334
Не цветају само тикве ... Л61
Небески свирачи 146
Небесните музиканти 484
Негде постоји Париз : Драгослав Михаиловић: 

Фреде, лаку ноћ
Л10

Недомашени промашај 57, 271
Nedomašeni promašaj 306
Недоступна архива 202
Неидеолошка тачка гледишта главног јунака Л298
Неке особености наративне стратегије Драгослава 

Михаиловића приповедача 
Л385

Nekoliko napomena o posleratnoj srpskoj književnosti Л122
Нема човек ком да пише 61 
Nemirtinga meilė Šviesiaplaukei Dramai 469
Немогућност једног повратка на Душановац 33, Л62
Неодрживо поређење Л167
Неподношљиви животни услови 43, 54
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Непоуздано приповедање Драгослава 
Михаиловића

Л207

Непријатан обрт за иследнике 164
Neprikrivena osećajnost proze Л221
Неспоразуми и погрешна тумачења Л63
Несташни писац се узверао уза зид 312
Ни за групе, још мање за ватрогасце 47, 166
Ни забвения, ни прощения 466
Ни заборава ни праштања 47, 207
Ни прање мозга није свемоћно 164
Нигде места под небесима 65, 319
Није било ратне опасности 47, 208
Није био у подруму с пацовима 36
Није лако бити га достојан 47
Нико га није чуо 186
Ninova nagrada Dragoslavu Mihailoviću Л255
Нинова награда за роман Л254 
Нисмо ми Бранко исти 164
Новела као лирска песма Л222
Novi vidici realizma : strujanja u današnjoj srpskoj prozi Л111
Нови талас : Драгослав Михаиловић, 

,,Кад су цветале тикве“ 
Л26

Ново издање старе књиге Л257
Нокти најпре поплаве 23
Носталгија 95
Носталгични осветник с периферије града Л333
Ноћни маскенбал у КнезМихаиловој улици 47, 147

Његово море 90

О Голом отоку уз смех и сузе 361
О горњој и доњој кући Л223
О делу Драгослава Михаиловића Л385 
О дијалекатској књижевности Л407
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О Драгославу Михаиловићу Л322
O dramama Dragoslava Mihailovića 9, Л224
О животном и уметничком Л323
О заборављеној књизи Л448
О злу и виновницима Л338
О интернационалној рецепцији и преводљивости 

Драгослава Михаиловића 
Л408

O knjigi in njenem avtorju Л225 
O narečnih in pogovornih pravinah ob prevajanju „Petri

jinega venca“ in „Čizmašev“ v slovenščino 
Л283

О неким дискурсним маркерима у роману „Петријин 
венац“ Драгослава Михаиловића 

Л375

О неким проблемима савремене прозе Л153
О одговорности, нехату, о последицама Л64
O pripovijedanju i neslivenim glasovima Л27
О томе како је остала флека 1, 4, 28, 40, 52, 81, 

96, 130
 превод на бугарски 412

O tome kako je ostala fleka 16, 46
Обезбеђење логора 142
Obecná čeština v překladu Л200
Obnova pripovijetke Л226
Obraz lidského osudu o próze Dragoslava Mihailoviće Л189
Обрачун са неконформистима 197
Овце напале пса 142 
Од игре до драме Л289
Од монолога до дијалога Л190
Од приповетке ка роману Л380
Од свега ме је спасила литература 350
Од шибе до строја 260
Од шибе до строја : поглед уназад 54
Одједанпут су убили двадесетак људи 23
Одломци о злотворима 39

 приказ Л331
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Одлука жирија за доделу Награде 
„Вељкова голубица“ 

59

Одлуку о оснивању логора доноси Јосип Броз, а 
спроводи је Удба Хрватске 

43, 54

Однос Драгослава Михаиловића према Вуковом 
наслеђу

Л409 

Односи са Отаџбином у роману Драгослава 
Михаиловића „Кад су цветале тикве“

Л385 

Одузети стипендију, избацити с Универзитета, 
 ухапсити

35 

Означен за одстрел 187
Оквирна сцена казивања као композицијско и 

семантичко средиште сказнарације 
Л410

Okrutna dijalektika nasilja i moći Л258
Октобарске награде за науку, уметност и просвету Л11
Они се удружују 10, 27, 40, 52, 124, 

254 
 превод на белоруски 456

Oni se udružuju 133
Опет обасјани срећом 23
Opice v oknĕ 491
Oporo i opojno kao život Л28
Оправдање голооточког злочина  164
Оптужена инспирација Л208
Осам одговора на једно питање Л313
Osvetnik viteškog duha Л65
Осврни се с љубављу 97
Osipanje života Л29
Ослобађала Србија, продавала Југославија 57
Ослободите ме сумње 283
Особености превода дела Драгослава Михаиловића Л385
Остати код куће  57
Остати код своје куће 284
Острвљени злотвор и лакташ 35
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Отворени хоризонти : Драгослав Михаиловић: 
Фреде, лаку ноћ. Нови Сад, 
Матица српска, 1967

Л12 

Отето од смрти 142
Откривена велика државна тајна 36 
Otkriće – Dragoslav Mihailović Л13
„Очаравајућа ситуација“ у „театру“ апсурда 

Драгослава Михаиловића 
Л411

Padidintos fotografijos ir įkyrios kates 437
Палачи и жертвы 466
Парабола о злу и праштању Л130
Paradoks o streli u grlu Л295
Paranoja iz potisnute homoseksualnosti 322
Парионичар, генерал и иследник 44, 226, 291
Пас 10, 27, 66, 108, 111, 

125, 148
 превод на бугарски 473
 превод на грчки 410
 преводи на енглески 148, 433, 439, 444

Pas 103, 321
Патње, понижења, стид Л328
Петрија – на двострукој периферији Л381, Л385
Петрија : Драгослав Михаиловић: Петријин венац, 

Београд, СКЗ, 1975 
Л131

Petrija koszorúja 401, 411, 414
Петрија рассказивает... Драгослав Михаилович Л191
Петрија тужи због претрпљене „душевне патње“ Л210 
Петријин венац [роман] 3, 7, 25, 34, 51, 53, 

118
 изводи из романа 107, 110, 146, 239
 монодрама 496, 499, 528
 одломак : превод на литвански 437
 одломци : преводи на мађарски 401, 411, 414, 430
 одломак : превод на руски 405



Библиографија радова академика Драгослава Михаиловића                  | 163

 преводи на бугарски 435, 484
 превод на литвански 441
 превод на македонски 436
 превод на пољски 409
 превод на руски 406
 превод на словеначки 416
 преводи на француски 407, 451
 прикази, литература о Л120, Л121, Л123, 

Л125, Л126, Л127, 
Л128, Л129, Л130, 
Л131, Л132, Л133, 
Л134, Л135, Л136, 
Л137, Л138, Л139, 
Л140, Л141, Л142, 
Л143, Л144, Л145, 
L146, Л147, Л149, 

Л151, Л152, Л153, 
Л154, Л156, Л157, 
Л161, Л162, Л168, 
Л173, Л174, Л183, 
Л188, Л191, Л193, 
Л194, Л196, Л197, 
Л199, Л201, Л204, 
Л208, Л209, Л210, 
Л216, Л225, Л257, 
Л278, Л281, Л282, 
Л283, Л288, Л292, 
Л329, Л332, Л346, 
Л351, Л360, Л375, 
Л378, Л381, Л385, 
Л393, Л413, Л421, 
Л435, Л436, Л441, 

Л447, Л449
 радио драма 504
 ТВ серија 509
 филм 506
 филм и ТВ серија : прикази, литература о Л203, Л204, Л205, 

Л210, Л213
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Petrijin venac [роман] 13
„Петријин венац“ Драгослава Михаиловића Л132
„Petrijin venac“ Dragoslava Mihailovića Л154, Л278
„Петријин венац“ као бестселер Л133
Petrijin venec 416
Petrijin „ženski svet“ Л449
Петријин и (Лиликин) венац Л209
Petrijin oreol : jedna impresija Л168
Петријин сан и бол Л134
Petrijos vainikas 441
Петрова рупа 202
Pi vodu i ćuti : u povodu novog djela Dragoslava Mi

hailovića
Л135 

Пий вода и си трай 484
Писац са жутом траком 47, 209, 374
Pisac sa žutom trakom 135, 371
Писма ни дугачка ни весела 36
Писмо 71
Післямова 483
Плава Драма 101

 превод на словеначки 388
Planý podzim [приповетка] 491
Плач Јована Тркуље 60, 255, 261, 299
Plikšiai, arkliai ir kaimiečiai 443
По закону – рехабилитација немогућа 194
Побуна као кривица Л259
Повест о патњи : „Петријин венац“ 

Драгослава Михаиловића
Л136

Повратак 156
Повратак Љубе Шампиона Л260
Повратак с разлогом Л261
Povratak svrgnutog kralja : skica za grupni portret kn

jiževnih likova Dragoslava Mihailovića
Л170

Повратак у детињство Л314
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Повратак у књижевност Л352
Poglavlja iz dela „Goli otok“ 322
Поглед кроз кључаоницу : „Протуве пију чај“ Л171
Поглед уназад 260
Погрешна језичка политика 300
Pogun in usoda malih ljudi Л279
Подвала 188 
Подразумевани писац у сказу Драгослава 

Михаиловића
Л386

Podrózny 378
Поетички видови приповетке „Лепо писање“ 

Драгослава Михаиловића
Л398

Поетички преображаји у приповедању Драгослава 
Михаиловића

Л395

Позив – привредник 142
Позиција дјела Драгослава Михаиловића у српској 

драматици 20. вијека 
Л423

Познаници 93
Позориште и одговорност Л66
Pola veka od osnivanja golootočkih logora 306
Политбиро уводи психосоматску тортуру 65
Politbiro uvodi psihosomatsku torturu 322
Politička drama i pozorište u dramama Dragoslava 

Mihailovića
Л424

Политичка позадина драме Кад су цветале тикве 
Драгослава Михаиловића

Л425

Политички памфлет с окусом информбировштине  
: „Кад су цветале тикве“ Драгослава 
Михаиловића, премијера у ЈДП

Л67 

Političko pozorište Л116
Полицијски досијеи су очерупани 364
Полудели лифт 272
Поље могућег 62
Помозимо збуњеном народу 262
Поново на Голом отоку Л429
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Poraženi čovek Л172
Пораз живота 343
Поред Мораве 180
Porodična drama Л284
Посета Јосипа Броза Банату, 25. октобра 1969. Л443
Послаћу му Јагицу и Џоа 61 
После 56 година 61
Posle svega – Kad su cvetale tikve Л382
Последњи пут 57
Постмодернисти на издисају 353
Поступак и значење у причи „Фреде, лаку ноћ“ Л285
Потуљени приповедач 59
Poutník 491
Похвала првом читаоцу 47, 134
Почетак терора 43, 54
Почеци Драгослава Михаиловића : кад сам први 

пут читао књигу „Фреде, лаку ноћ“
4, Л155

Правда и „глупо“ политичко мишљење 47
Pravda i „glupo“ političko mišljenje 157
Правда је, још увек, нема 164
Прва Андрићева награда „Петријином венцу“ Л137
Прва премијера Југословенског драмског позоришта 

: роман „Кад су цветале тикве“ на сцени 
Л68

Прве послератне чистке у КПЈ 164
Први, снажни кораци : Драгослав Михаиловић: 

Фреде, лаку ноћ
Л14

Првооптужени коначно „признао“ 164
Пре него што су се острвили 35
Преварио сам државу 74
Преваспитачице у Главњачи 35
Пред терором сви су једнаки 164
Предање 39, 41, 160
Предисловие : [Венок Петрии] Л173
Предлог за оснивање одбора за Голи оток 36, 329 
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Predlog za osnivanje Odbora za Goli otok 306
Предложение о создании комиссии 

«Голый остров»
466

Предности и ограничења сказа на примеру 
Чизмаша Драгослава Михаиловића

Л396

Председнику Савезног извршног већа 
Анти Марковићу

149

Преживљавање [збирка прича] 60, 62
 прикази Л401, Л403, Л404, 

Л405, Л411, Л412
Преживљавање [приповетка] 60, 312, 326

 превод на румунски 489
Preživljavanje jednog sna Л412
Премијера y Југословенском драмском позоришту, 

шампионски о шампиону! 
Л69

Претворио га у старца 54
Пречупени от времето Л211
Привиђења 39, 138
Priviđenja 150
Привилегије, крађе, подметања 23
Пригодна прича Лава Николајевича 54
Призивање приче из историје у „Лову на стенице“ Л315 
Прилог проучавању наративних стратегија 

Драгослава Михајловића – приповедача
Л397 

Примечания 466
Приповедач Драгослав Михаиловић Л15
Приповедач Драгослав Михаиловић – други 

добитник награде „Вељкова голубица“
59

Приповедач као заточеник Л413
Приповедачки поступак Драгослава Михаиловића 30 
Приповедачки рад Милоша Црњанског 189
Приповедачлик: Љуба Шампион у роману Кад су 

цветале тикве
Л433 

Приповедна и животна стварност није исто 57
Приповедна и стварна стварност нису исто 273
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Приповедно обликовање дечијег погледа на свет у  
делу „Гори Морава“ Драгослава 
Михаиловића

Л385 

Приповетке Драгослава Михаиловића Л385, Л387
Приповетке Драгослава Михаиловића – ликови и 

начини приповедања
Л434

Приповетке Драгослава Михаиловића : Драгослав 
Михаиловић: „Фреде, лаку ноћ“

Л16

Прихваћеност или неприхваћеност покрајинског 
говора за основицу књижевног језика и 
развој националне књижевности

301

Прича и знање Л398
Прича и предање Л339
Priča o životu i patnji : Dragoslav Mihailović: Petrijin 

venac 
Л156

Прича о Љуби Шампиону Л70
Прича Петрије Ђорђевић Л174
Причање као бег од самоће Л138
Причање као услов опстанка Л139
Приче о чудним људима : прва књига прозе 

Драгослава Михаиловића
Л17

Приче са периферије живота Л262
Пркосити судбини Л263
Проблем композиционе мотивације Л264
Проблем посредовања у Злотворима 

Драгослава Михаиловића
Л426

Продужени боравак 142
Проза о страдалницима Л265
Прозно самјеравање живота Л347
Пропаст Југославије и занемарена заштита Србије 256
Просули му мозак 54
Против забрана Л414
Протуве пију чај [драма]  26

 позоришна представа  503, 520, 524, 
Л192
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 позоришна представа : извођења ван 
Србије 

502

 драма и извођења : прикази Л148 (драма), 
Л159, Л163, Л164, 
Л166, Л167, Л170, 
Л175, Л176, Л185, 
Л186, Л190, Л192

Protuve piju čaj 9, 112
Prohra 408
Прошлост није прошла 36
Психолошка карактеризација Петрије у Петријином 

венцу Драгослава Михиловића
Л435

Пут по непроходи Л398
Путник [приповетка] 1, 4, 28, 52, 59, 77, 

114, 126, 263
 монодрама 497, 498, 524
 превод на бугарски 413
 преводи на енглески 396, 418
 превод на мађарски 390
 превод на немачки 447
 превод на пољски 378
 превод на словачки 379, 380
 превод на хебрејски 452
 превод на чешки 391, 491
 превод на шведски 445
 приказ Л30
 радио драма 510, 516

Putnik 16, 46
Putnik, ili priča o čovekovoj sudbini Л30
Путников захтев за рехабилитацију 35
Путовање копном и најава врућег дочека 54
Pútnik 379, 380
Пътник 413
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Ragadd üstökön az üstököst 417
Рад као облик тортуре 43, 54
Razgovor kao lek od samoće Л140
Razgovor sa Dragoslavom Mihailovićem 356
Разговоры с друзьями: Когда человек перестает 

быть человеком 
466

Разлагање без проливања крви 47
Различит правни третман затвореника и посебни 

логори за административне кажњенике 
43, 54

Ранко и Власта 31
Рат Српске академије против Србије 56, 57, 285
Representation of Children in the Works of Dragoslav 

Mihailović
Л348

Resenären 445
Реторика и проза : језик као постојбина света Л117
Rehabilitacija Dragoslava Mihailovića 306
Рецензија [Равна Река] 324
Реч о књизи [Новинарско бдење] 274 
Rozhovor 427
Роман Д. Михаиловића „Кад су цветале тикве“ у 

контексту српске прозе 6070их година 
20. века 

Л385

Роман и романсијери у години 1968 Л71
Roşiorit 426
Ружно лице отока 60
Руководилац радова 31
Rufans, horses and peasants 412

С нанулама у ушима 47, 292
Са њиве на филм Л213
Са Црњанским у торби 47, 190
Savremena srpska književnost : umjetnička proza Л118
Savremena srpska pripovetka 123
Savremeni roman : život presecan zatvorima Л266
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Сага о ближњима Л367
Сага о људској судбини 346
Сага о човеку који је украо говно 61 
Садашње прилике и положај српског народа 227
Saznajni proces u Mihailovićevoj prozi Л174
Сам пред људском лесом, са справицом у рукама 39, 161, 181 
Самилосно прими, Господе, моју опаку душу 41
Само бахата власт хапси песнике 47 
Сан о обичном животу 62
САНУ против Срба 286
Сањам да сам умро 57
Састанак чланова СК y Југословенском драмском 

позоришту : наставити разговоре о 
„Тиквама“

 Л72

Свако умире сам 47
Све је грубље и тужније 47 
Све је заборављено, све нестало 36
Sve se nadam da nisam Л267
Сведочења с Голог отока 139 
Сведочење са друге стране 54
Свет без нијанси 47 
Свет унутрашње тензије Л227 
Свети Петар спасава Србе 44, 228
Светске размере голооточког злочина 43, 54
Свеукупни попис умрлих [на Голом отоку] 65
Свечаности поводом годишњице рођења књижев

ника Иве Андрића : Драгославу Михаи
ловићу, писцу „Петријиног венца“ 
додељена награда „Иво Андрић“ 

Л141

Сви моји ниткови и понеки гмаз 47
Svi moji nitkovi i poneki gmaz 183
Свирач 82
Село Железник у београдском срезу [Голи оток  

спискови] 
23



172 |                                                             Марина Нинић

Село Милетићево  [Голи оток  спискови] 35 
Семантични дијапазон плусквамперфекта у ро

ману Драгослава Михаиловића „Кад су 
цветале тикве“ и у преводу на украјински 
језик 

Л385

Сеоски атентат 182
Сећајући се Андрића 118
Сећање на мржњу 54, 260
Számvetés 429
Силата ми за живот идва от писането 356
Синтеза Крањчевићевог узнемирења 75
Sinja Drama 388
Сирена пева у недељу 79
Систем наративних поступака у прози Драгослава 

Михаиловића 
Л444

Систематско сламање личности 164 
Ситно и неважно као историјско 47, 191, 264 
Сказ у „Петријином венцу“ Драгослава Михаиловића Л436
Сказ у делима Драгослава Михаиловића Л388
Skamenjena vedrina Л268
Скица за портрет Драгослава Михаиловића Л398
Скупљач 63, 211, 307

 прикази Л427, Л437
Skupljač Dragoslava Mihailovića Л427
„Скупљач“ данашњег политичког позоришта Л436
Slabo i tužno Л175
Slavlje za roman : Dragoslav Mihailović: Kad su cvetale 

tikve 
Л73

Слатко сркање духовних полицајаца 314
Слепи за стварност 195
Слепи за стварност, глуви за опомене 47
Слика странца у роману Кад су цветале 

тикве Драгослава Михаиловића 
Л399

Слобода : одломак
 превод на енглески 399
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Случај Жике Курјака Л269, Л270
Случај приповедача Михаиловића Л398
„Slučajevi“ koji nisu slučajevi Л74
Slučajna istorija Л291
Смедерево и срез подунавски [Голи оток  спискови] 35
Смејем се лецима 347
Смисао за лик и атмосферу : „Протуве пију чај“ 

Драгослава Михаиловића у прилепском 
Народном театру у режији Аце Алексова 

Л176

Смрт од полуцирања 54
Снебивљиви стидљивко на блештавој сцени 47
Совјетски обавештајни резиденти 202
Социјално раслојена лексика у роману Кад су 

цветале тикве Драгослава Михаиловића 
Л445

Sporna drama Л75
Sporno delo vzeto s sporeda Л76
Способности Драгослава Михаиловића 47
Сразу убили человек двадцать 466
Срећка на ђубришту и друго Л18
Српска варијанта нихилизма Л271
Старо складиште 315
Стижу логораши 260
Стил је нешто друго 334
Стил као раван на којој ће се огледати цело дело, по 

моме мишљењу, треба да буде неприметан, 
као ваздух који удишемо 

109

Стилістичні особливості творів сербських 
письменниківнеореалістів 

Л428

Страдања Љубе Шампиона : „Кад су цветале тикве“ 
– нова проза Драгослава Михаиловића

Л31 

Страћени живот Л228
Страшно, споро умирање 43, 54
Строј читавог насеља 54
Стројеви ужаса 54, 260
Структура „Петријиног венца“ Л196
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Суботње прилике 323
Судбине испуњене жалошћу, страхом, очајем Л400
Судбинско и трагично 52, Л362
Сузе италијанског професора 35
Сукоб ca мрачним силама Л229
Supravieţuire 489
Сурова машинерија зла Л355
Сурово срце Л398
Susret sa knjigom: o čitanju Л382
Сцена Југословенског драмског позоришта постала 

прави боксерски ринг, Миша Јанкетић 
нокаутиран 

Л77

Schafblattern 380
Schafblattern [радио драма] 494

Тај недовршени, несавршени свет 47, 229
Тајна Бранка Ћопића 342
Тајна приповетке 338
Такав случај пакла 23
Таленат на ђубришту 47
Tamni ponori samoće. Dragoslav Mihailović, Petrijin 

venac 
Л142

Тамо Брковићи овде понеки брк Л363 
Текстуална кохеренција „сказа“ на примјеру 

„Јалове јесени“ Драгослава Михаиловића 
Л383, Л385

Тело и душа 184
 превод на руски 466

Tema sudbinskog tragizma u „Petrijinom vencu“ Л143
Терор до последњег даха 35
Технологија мучења 197
Textlinguistische interpretation des Romans von D. 

Mihajlović „Kad su cvetale tikve“ 
Л340

„Тиква“ и на позорници Л78
„Тикве“ Л79
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„Тикве“ без неспоразума Л80
Tikve bez otrovnih sjemenki Л81
„Тикве“ злоупотребљене Л93 
„Tikve“ među nama Л178
Tikve ponovo Л179
Тикве су прве процветале Л450
„Тикве“ скинуте са репертоара Л82, Л83, Л84
Titov krvavi vikend u Španiji 174
То није било никад 62, Л401
Торзо Л230
Трагање за формом приповетке : (Драгослав 

Михаиловић: Фреде, лаку ноћ) 
Л19

Трагика злотвора Л341
Tragična igra životom : Dragoslav Mihailović: Kad su 

cvetale tikve 
Л32

Tragična vizija u današnjoj srpskoj prozi Л94
Трагично осећање живота Л272
Tragično osećanje u pripovetkama Dragoslava 

 Mihailovića 
Л180

Трагично у роману „Кад су цветале тикве“ 
Драгослава Михаиловића 

Л438

Транспарентна и романескна стварност 
историјског зла 

Л342

Трансформација романа Кад су цветале тикве Л402
Третата пролет 488
Треће пролеће [роман] 50, 245

 одломак 245
 превод на бугарски 488
 прикази Л354, Л355, Л356, 

Л357, Л358, Л364
„Треће пролеће“ Драгослава Михаиловића Л364, Л356
Треће пролеће Свете Петронијевића 10, 27, 66, 91

 позоришна представа 513
 позоришна представа : приказ Л273
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Трећи живот опасне опсене 47, 167
Три голооточка гробља 139
Три премијере на три сцене Л85
Tri pretenciozna promašaja Л157
Три села у срезу грочанском [Голи оток  спискови] 35
Троекратный смертник 466
Тромоторац из Железника 31
Троструки осуђеник на смрт 36, 175
Trpjeti svoj život Л144
Трулеж у дубини : поводом кориговане представе 

драме „Кад су цветале тикве“
Л86 

„Туђа срећа“ српске лексикологије 265
Тужно, дирљиво Л353 
The Dog 433, 439 
The Guest 402, 471
The novella as a lyric poem Л256
The realism of Dragoslav Mihailović Л212
The StalinTito conflict as reflected in literature Л177
The Traveler 396
The Traveller 418
The character of Yugoslav literature Л113

Ћевапчићи и пиво 44
Ћуприја и срез раванички [Голи оток  спискови] 23, 35 

У гробу малом 212
У име слободе и стварања Л87
У кошмару мана и врлина 164
У круговима зла Л357
У култури је спас 47
У лавиринту греха Л358
У Пантеону српске књижевности Л343 
У првом лицу : Драгослав Михаиловић: 

Лов на стенице 
Л300
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Убиј друга ближњега 23
Убијени, па сахрањени код породица 35
Убила нас Југославија 248
Убили га на 5 метара строја 61
Убиства због бившег Информбироа 23
Убитачна доследност 168
Увек осећате зебњу 57
Uvek osećate zebnju 275
Увеличане слике и досадне мачке 405, 437
Увеличени снимки и досадни котки 484
Увеличенные фотографии и надоевшие кошки 405
Уводне напомене Л112
Увођење у посао [драма] 26 

 ТВ драма 522
Uvođenje u posao [драма] 9
Увођење у посао [драме] 26

 прикази Л224, Л422, Л437, 
Л438, Л253

Uvođenje u posao [драме] 9, 15 
„Увођење у посао“ Драгослава Михаиловића или 

Чехов у двадесетом веку 
Л439

Удавеница 404
Удајем се, мама 102 
Узалуд... 23
Узбудљиво до суза и смеха Л369
Uzbudljivo i jednostavno pripovijedanje Petrije Л145
Узношење у висине 185, 230
Uj csapásokon : Dragoslav Mihailović: Čizmaši Л231
Ујка Драги седи под јабуком 10, 27, 32, 66, 119, 

158
Уметник и кобасица 57, 293
Уметник и свет његовог времена Л274
Уметничко обликовање усменог казивања 

у савременој српској прози 
Л286
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Уметност приповедања Л146, Л292
Умро је стари Луј 60, 276

 превод на чешки 491
Употреба генитива у језику два романа Драгослава 

Михаиловића : Петријин венац и Гори 
Морава

 Л329

Употребљени клозетпапир историје 36
Употребљени тоалетпапир историје 169
Уредништву „Школског часа“ 141
Уређивање логора 260
Успех комада „Кад су цветале тикве“ Л88
Утопљеница 44, 236

 одломак : превод на македонски 403
Utopljenica 115
Utószó [Mikor virágzott a tök] Л181
Ухвати звезду Л232
Ухвати звезду која пада 113
Ухвати звезду падалицу : [приказ] Л233, Л234
Ухвати звезду падалицу [збирка прича] 10, 27, 93, 410

 на Брајевом писму 19, 20
 прикази, литература о Л217, Л222, Л226, 

Л227, Л232, Л233, 
Л234, Л238, Л245, 
Л256, Л262, Л263, 
Л265, Л272, Л274, 

Л448
Uhvati zvezdu padalicu [zbirka priča] 14, 321
Ухвати звезду падалицу [приповетка] 10, 27, 40, 52, 59, 

277
 превод на енглески 420, 462
 превод на мађарски 417

Фолклорни натурализам : Драгослав Михаиловић: 
Петријин венац 

Л147

Фрагменти о Драгославу Михаиловићу Л324



Библиографија радова академика Драгослава Михаиловића                  | 179

Fred again in the light of day Л158
Фред је био бољи Л275
Fred, natën е mirë 375
Фреде, лаку ноћ [збирка прича] 1, 4, 42, 412

 превод на француски 431
 прикази Л8, Л10, Л11, Л12, 

Л14, Л15, Л16,  
Л17, Л19, Л20, 
Л27, Л29, Л30, 

Л118, Л150 
(позоришна представа), 

Л155, Л158, Л172, 
Л442

Frede, laku noć [збирка прича] 16, 46
Фреде, лаку ноћ [приповетка] 1, 4, 28

 одломак : превод на албански 375
 одломак : превод на словеначки 385
 позоришна представа 507
 радио драма 505

Frede, laku noć [приповетка] 16, 46
Freedom 399
From „Goli otok“ 490 
Функција сказа у романима Драгослава 

Михаиловића 
Л293

His Only Hope Is Another War : „When 
Pumpkins Blossomed“ 

Л99

Hodnota lásky 491
Host 491
Хтели су све да пострељају 139

Catch a falling star 420, 462
Цвеће за Наду 86, 92

 превод на словачки 377
Цвеће на води 98
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Цивилизација мора имати чисте рачуне 367
Циганоидни младић плавих очију 47
Црвено и плаво 47, 200, 220, 249
Црвено и плаво [збирка огледа и чланака] 47, 200, 220, 467 

 приказ Л419
Црна књига (Interludium cum crudio rudimentio 

 historiae) 
41

Црни сјај Душановца Л89
Црногорска трагедија 65
Csizmások 421, 422
Cuando florecen las calabazas 394

Чари и лакоћа приповедања Л349
Чари препознавања Л90
Четврт века „Тикава“ Л301
Четрдесет и три године 324
Четрнаесто путовање 77
Чизмаджии 459
Чизмаш у кицошком оделу 31
Чизмаши [роман] 11, 29, 58, 70, 128, 

134
 извод из романа 128
 одломак : превод на бугарски 423, 459
 одломак : превод на мађарски 421, 422, 429
 одломак : превод на румунски 426
 одломак : превод на словачки 427
 превод на словеначки 428
 прикази Л214, Л218, Л220, 

Л228, Л229, Л230, 
Л231, Л235, Л236, 
Л237, Л239, Л240, 
Л241, Л242, Л243, 
Л244, Л247, Л249, 
Л251, Л252, Л254, 
Л255, Л257, Л258,

→
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Л259, Л264, Л266, 
Л267, Л268, Л269, 
Л270, Л271, Л276, 
Л283, Л289, Л326, 

Л327
 ТВ серија 529

Čizmaši [роман] 17, 18, 21
„Чизмаши“ најбољи Л276
Чија то душа овуда тумара 10, 27, 32, 93, 127, 

231, 458
 превод на руски 432

Чија то душа овуда тумара? : (о роману „Гори 
Морава“ Драгослава Михаиловића)

Л440 

Чија то прича овуда тумара Л316
Чији сте ви председник, господине председниче 47 
Čiji ste vi predsednik, gospodine predsedniče 306
Чия душа се лута насам 458 
Чья это душа здесъ бродит 432
ЧикаАндрина шупа Л280
Читалачка 1968 Л33
Читање поезије из фотеље 57
Čoveku je potrebno nadanje Л91, Л325
Чувала ме је књижевност 342

Шарка 386, 413
Шарл Азнавур 151
Шарл Азнавур и његова публика 31

 превод на бугарски 453
Шарл Азнавур и неговата публика 453
Шеф државе одређује пресуду 164
Шиба није шибање 260
Škornježi 428
Шпилер  Удбин помагач у зрењанинском затвору? 36
Шта је у Главњачи видео Ђулијус Алко 36
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Шта представља југ Србије 294
Шта Русима значи Голи оток 57, 331
Шта са животом Л403
Што јужније то тужније 295
Штројачки матадор из Јовца 176
Шукар место 10, 27, 40, 52, 59, 66, 

120, 316
 превод на бугарски 460, 461
 превод на чешки 491

Шукар място 460, 461

Я признаться почти забыл о нем ... 463
Ялова есен 486
Яны аб' ядноўваюцца 456

Quand les courges étaient en fleurs 395, 457
Quand les courges étaient en fleur [приказ] Л114

Wieniec Petrii 409
When Man's Soul Goes „Rotten“... Л100
When Pumpkins Blossomed 392
When the Pumpkins Blossomed 389
When Pumpkins Blossomed by Dragoslav Mihailović Л101, Л102
Wyznanie lumpa : [Dragoslav Mihailović: Kiedy kwit

ną tykwy] 
Л182

Ό Σκύλος 410
Οταν ανθιζαν τα κολοκυθια 442

南瓜の花が咲いたとき[Kabocha no hana ga sai tatoki] 478

452 [Путник] הנוסע
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Регистар наслова антологија, збирки, зборника и књига у којима су 
објављивани прилози Драгослава Михаиловића

Antologija leve strane. Knj. 1 132, 133
Antologija leve strane. Knj. 2 131
Антологија савремене српске сатиричне приче 116
Антологија српске приповетке 269, 277
Антологија српске приповетке друге половине XX 

века 
269, 277

Антологија српске прозе постмодерног доба 162
Антологија српских приповедача XIX и XX века 222, 231
Anthologie de la nouvelle serbe : 19502000 474
Ars Rhetorica : вештина беседништва 249
Atelje 212 : [premladi za pedesete] 279

Боже правде : (српска читанка о УДБИ) : антологија 
приче о УДБИ 

287, 290, 291

Vargarnas Ömhet : Serbisk samtida prosa i urval 445

Граматика и лексика – дескриптивни и нормативни 
приступ [: зборник радова] 

301

Das schwarze Licht : serbische Erzähler der Gegenwart 447
Deset jugoslávských novel 391
Други о Пекићу 243, 244

Епитафија рата : антологија српске ратне приче 326

Zbornik : Plutarh, Ksenofont, Svetonije, Crnjanski, 
Mihailović 

309

Jugoslovenskosovjetski sukob 1948 : zbornik radova 215
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Јунаци новог светског поретка 224

Казивања о Србима кроз векове : од Светог 
Стефана Немање и Светог Саве до данас 

329, 330

Књига приповедака млађих југословенских писаца 114
Књига српске фантастике. Књ. 2 : XIIXX век 146

La nouvelle prose serbe 407
Les vauriens de Tito 448, 449

Мала кутија : 100 најкратки српски раскази на XX 
век 

470

Mala kutija : (najkraće srpske priče XX veka) 298
Mala kutija [Звучни снимак] 329
Мала кутија : најкраће српске приче XX века 240
Мала кутија [Брајево писмо] : антологија најкраће 

српске приче 20. века. Св. 1 
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НА ПО МЕ НА ПРИ РЕ ЂИ ВА ЧА

При из ра ди ове би бли о гра фи је, ко ри шће не су све ра ни је об ја вље не 
би бли о гра фи је (на ве де не у пре гле ду ра ни је об ја вље них би бли о гра фи ја као 
би бли о граф ске је ди ни це Б1 до Б7), при че му се на сто ја ло да, ка да год је то 
би ло мо гу ће, све је ди ни це бу ду про ве ре не de vi su, у нај ве ћој ме ри уви дом 
у фонд Би бли о те ке СА НУ, а по по тре би и у фон до ве На род не би бли о те ке 
Ср би је и Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Та ко ђе је си сте
мат ски пре гле да на Би бли о гра фи ја Ју го сла ви је, пре тра же не су број не би бли
о теч ке ба зе по да та ка, као и дру ги до ступ ни из во ри.

Би бли о граф ска гра ђа је, ра ди бо ље пре глед но сти, рас по ре ђе на у шест 
гру па: По себ на из да ња, При ло зи у књи га ма и пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма, 
Ин тер вјуи, Уре ђи вач ки рад, Пре ве де на де ла и Сцен ска, филм ска, те ле ви зиј
ска и ра дио из во ђе ња, при че му су је ди ни це ну ме ри са не кон ти ну ал но кроз 
чи та ву би бли о гра фи ју. Сле де по гла вља Об ја вље не би бли о гра фи је, ко је да је 
по пис ра ни је об ја вље них пре гле да књи жев ног де ла ака де ми ка Ми ха и ло ви
ћа и ли те ра ту ре о ње му и Ли те ра ту ра, ко је пред ста вља из бор ли те ра ту ре 
о жи во ту и де лу на шег углед ног књи жев ни ка. Би бли о граф ске је ди ни це у 
ова два по гла вља ну ме ри са не су ал фа ну ме рич ки – пре фикс „Б“ од но си се 
на би бли о гра фи је, а пре фикс „Л“ на ли те ра ту ру. На кра ју су да ти ре ги стри, 
Имен ски ре ги стар и Ре ги стар на сло ва, у свр ху лак шег про на ла же ња спе ци
фич них де ла и ау то ра.

Овом при ли ком бих се за хва ли ла свим би бли о гра фи ма чи ју сам гра
ђу ко ри сти ла при из ра ди ове књи ге и пре све га ака де ми ку Дра го сла ву Ми
ха и ло ви ћу на са рад њи и за ни мљи вим уви ди ма у ње гов жи вот и де ло.


