
Електронске изложбе  

Библиотеке Матице српске 



Библиотека Матице српске приредила је  

178 изложби у витринама. 

Од јануара 2011. године изложбе се презентују у електронском 

облику, у јавном каталогу Библиотеке.  

 

Електронски каталози изложби се трајно чувају на  

CD-у и доступни су у Библиотеци, а заједно са штампаним 

каталозима досад постављених  

изложби, и на веб-сајту  

www.bms.rs 



(319) 3−31. јануар: Станислав Бинички (1872–1942) – 150 година од рођења 

(320) 1–28. фебруар: 250 година Житија Петра Великог Захарије Орфелина (Венеција,   

          1772) 

(321) 1–31. март: Молијер (1622−1673) – 400 година од рођења 

(322) 1. април – 5. мај: Јубилеји штампаних србуља: 

          470 година Четворојеванђеља београдског (Београд, 1552); 

          460 година Четворојеванђеља мркшиначког (манастир Мркшина црква, 1562) 

(323) 6–31. мај: Јаков Игњатовић (1822‒1889) ‒ 200 година од рођења 

(324) 1−30. јун: Дејан Медаковић (1922−2008) – 100 година од рођења 

(325) 1–31. јул: Милован Глишић (1847−1908) ‒ 175 година од рођења 

(326) 1–31. август: Душан Душко Радовић (1922–1984) ‒ 100 година од рођења 

(327) 1. септембар ‒ 2. октобар: Борислав Михајловић Михиз (1922–1997) – 100 година      

          од рођења 

(328) 3–31. октобар: Васко Попа (1922–1991) ‒ 100 година од рођења 

(329) 1–30. новембар: 235 година прве збирке народних пословица код Срба Причте   

          илити по простому пословице Јована Мушкатировића (Беч, 1787) 

 (330) 1. децембар 2022 − 8. јануар 2023: Мигел де Сервантес Сааведра (1547−1616) –   

          475 година од рођења 

Изложбе БМС у 2022. години 



Библиотека  Матице српске 

Милован Глишић 
(1847−1908) 

Електронски каталог изложбе број 325  

Нови Сад 

 1. јула – 31. јула 2022. 



Библиотека Матице српске је на основу грађе  

из својих збирки приредила изложбу поводом  

175 година oд рођења српског писца и преводиоца 

Милована Глишића. 

 

Електронска изложба садржи попис изабраних дела 

и литературе са сигнатурама. 



Милован Глишић  

(1847−1908) 

Аутор 

Ненад Станојевић 

 

Скенирање и обрада фотографија 

Мирка Свркота 

Софија Ђурђевић 

 

Уредник 

Селимир Радуловић 



 Милован Глишић рођен је 7. јануара 

1847. године, недалеко од Ваљева, у селу 

Градац, од оца Георгија (Ђорђа) и мајке 

Јевросиме, у породици која се старином 

презивала Младеновић и која се доселила 

у западну Србију око 1818. године из 

Пиве и горњег Подриња.  

 По пишчевом претку Глиши, који је био 

истакнути хајдук и јунак Првог и Другог 

срспког устанка, породица је променила 

презиме у Глишић. Ђорђе и Јевросима су 

поред Милована имали још двоје деце, 

Миливоја и Станку. 

  



 Године 1863. након завршене 

основне школе запослио се у 

Ваљеву као поштански чиновник. У 

јулу 1863. године, на своју молбу, 

постављен је за практиканта 

Начелства округа шабачког, а потом 

премештен у Ваљево. 

  

 У августу 1864. године подноси 

оставку на практикантску службу и 

као седамнаестогодишњак одлази у 

Београд да упише гимназију. 

Наредних година почео је да ради 

прве књижевне преводе са руског 

језика, као и да пише прве 

оригиналне књижевне радове.  



 Године 1869, у септембру, уписује се на 

Технички одсек Велике школе и постаје 

студент. Присталица је социјалистичких 

идеја Светозара Марковића.  

  

 Након руских превода, почиње да преводи 

са француског и са немачког.  

  

 Године 1871. учествује у покретању 

хумористичко-сатиричког листа Враголан, 

који се бавио критиком српског друштва и 

политичког аутократизма. Објављивао је 

пародичне прилоге под псеудонимом 

Мехедетај Корчин Ухеључки. 



 На Ђурђевдан 1872. године умире му 

мајка Јевросима, а након тога сестра 

Станка прелази да живи код њега у 

Београд. Због преношења Марковићеве 

књиге Србија на Истоку из Земуна у 

Београд бива ухапшен. Пуштен је након 

неколико недеља тамновања.  

  



 Исте, 1872. године, објављен 

му је превод Гогољевог романа 

Чичиковљеви догађаји или 

Мртве душе, у издању Главне 

српске књижаре Ј. Д. 

Лазаревића у Београду.  

  

БМС I 5237/1 

БМС I 6032/1 



 Године 1873. учествује у покретању и 

уређивању листа Преодница. 

 Придржавајући се Вукових традиција, у 

младости је сакупљао народне песме. 

    ИР III 13.1.1/1873 
Поп. I 84 



 Постаје сарадник свих наших важнијих 

књижевних часописа: Отаџбина, Јавор, 

Дело и др. 

       Патронат 11753 



 Тежак егзистенцијални период пратио је и улазак 

на велика врата у свет српске књижевности. У 

новопокренутом часопису Отаџбина, који је 

уређивао Владан Ђорђевић, године 1875. 

објављује пет запажених приповедака: „Рога”, 

„Злослутни број”, „Нови Месија”, „Глава 

шећера” и „Ни око шта”.  

  



„Боже мој, каква ли је то граја у Крнићу?!... бубњају 

бубњеви, лупају даирета, зурлају зурле, циче ћеманета... 

Баш одавно није било толико хуке и чуда ни у 

Владимирцима, где је капетанија, камоли у Крнићу. Не 

треба се чудити, велико је весеље!  

 Слави славу Давид Узловић, ћата општински...”  

                                                            

                                                                      („Глава шећера”)  



 Након смрти песника Ђуре Јакшића, у 

децембру 1878. именован је за коректора 

Државне штампарије. У наредном периоду 

објављује пет нових приповедака у листу 

Отаџбина: „Учитељ”, „Редак звер”, 

„Задушнице”, „После деведесет година”, 

„Награисао”. Прву књигу приповедака, под 

насловом Приповетке, објавио је 1879. 

године.  

П II 2  



 Након оставке Јована Јовановића Змаја, у 

новембру 1880. године, био је постављен 

за драматурга Народног позоришта у 

Београду.  

  

 1882. огдине објављује другу књигу под 

насловом Приповетке.  

  



Јс II 2382/1/1 РТкСр II 520/1 

 Од друге половине осамдесетих година 19. века све више се посвећује преводилаштву. 

Најбољи његови преводи везани су за класике руског реализма. 



 На сцени Српског народног позоришта у 

Новом Саду, 2. новембра 1891. године, 

играна је комедија Подвала. Улогу 

Пупавца играо је познати глумац Чича 

Илија Станојевић. 

  

 За заслуге у позоришном и књижевном 

раду одликован је 1893. године Орденом 

Светог Саве четвртог реда.  

БМС II 99936 



 Са места драматурга Народног 

позоришта смењен је 10. октобра 

1898. године и послат у 

превремену пензију у којој је 

остао све до 22. децембра 1900. 

године, када је постављен за 

помоћника библиотекара Народне 

библиотеке.  

Књижевно-уметнички одбор Народног позоришта 



  

 У зиму 1907. године почиње да побољева 

од туберкулозе. Умро је у Дубровнику, у 

који је дошао да се лечи, јануара 1908. 

године.  

                              Милован Глишић (рад Ђорђа Јовановића) 





Дела 
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Рекли су о  

Миловану Глишићу 



 „Један од најбољих, ако не и најбољи књижевни представник 

покрета од седамдесетих година, оснивач сеоске и реалистичке 

приповетке у Србији, ведар, симпатичан, занимљив и честити 

писац, мајстор у чистом српском језику, преводилац, коме скоро 

нема равна, савестан радник који је за собом оставио дубоко 

заорану бразду – то је био онај човек којем се дугује много више 

признања но што му се данас указује. Једна књижевност може да 

има писаца који су на већим висинама и пролазе кроз живот са више 

сјаја и праске, али њен темељ, њену солидност, чине ови здрави, 

тихи и радни људи, од које је врсте Милован Ђ. Глишић.”  

 

                                                                                           Јован Скерлић 
  



„У глуво доба ноћи, то јест од поноћи па до прослављених првих 

петлова, на раскрсницама, гробљима, ћупријама и по воденицама 

Србије некад је оргијала читава војска духова, вештица, вампира, 

дрекаваца и свакојаких суклата. Враћали су се они као незвани 

гости овом свету да с њим измире своје прастаре рачуне, да га 

збуне, да се окрутно поиграју... У обради ових народних предања 

Глишић увек успева да избегне исказивање сопственог критичког 

суда; прича он непристрасно, одмерено, незаинтересовано, као да 

износи голе чињенице. Рекло би се: све је то тако, и друкчије нити 

је било нити може бити. Овај елеменат Глишићевих приповести 

најдуже нам остаје у сећању.”                                  

                                                                                    Милован Данојлић 



 „Идеолошки обојено читање прозе Милована Глишића своди 

његове приче готово до нивоа књижевне популаризације 

социологије и политичке економије... Ништа није другачије ни када 

у тумачењу преовлада идеологија везивања за народну традицију а 

прича сведе на удео фолклора и обликовања етнографског 

материјала... 

 Проза Милована Глишића поетички се креће од народног 

веровања и обичаја, оснажених народним говором приповедача и 

ликова са села, са једне стране, до друштвене критике новог 

раслојавања, прерасподеле моћи и злоупотребе финансијског 

капитала, везаних за спознајно тежиште приче, са друге стране.”  

 

                                                                                    Александар Јерков 



 „Сеоско дете, материјално необезбеђен, радознао, бистар, 

обдарен смислом за приповедање, Милован Глишић кренуо је у 

непознат свет. Образовање је мукотрпно стицао у шездесетим 

годинама 19. века, у време бурне романтичарске распеваности. По 

личним особинама и социјалном положају био је предодређен да 

припадне левом крилу Уједињене омладине српске. На прелазу 

између шездесетих и седамдесетих година 19. века његова 

радозналост добија усмерење. У духовном животу Срба тада долази 

до судара између романтичарске распеваности и реалистичке, 

материјалистичке рационалности и аналитичности. Глишићевим 

склоностима било је знатно ближе ово друго.” 

 

                                                                                       Витомир Вулетић 



 „Знатан број Глишићевих приповедака носи у себи, у својој 

структури, једну или више народних анегдота или кратких народних 

прича, причица које су тада живеле у усменој комуникацији. Оне су 

хумористичког карактера, па је њихов зачетак, њихов ембрион, у 

шаљивој народној анегдоти или веома краткој шаљивој усменој 

народној причи, у причици.” 

                                                                                   Димитрије Вученов 

 



 „Да, Милован Глишић управо фантастиком реагује на 

друштвено окружење онога што сматрамо реалношћу. Фантастика је 

оно што је успоставило компатибилност реалности, поготову што 

наратор препричава шта је необично и то баш језиком који је 

говорни, колоквијални, свакодневни, а не метафоричан и из 

вокабулара фантастичности какав је у романтизму.” 

 

                                                                            Мирјана Д. Стефановић 

 



 „Највећи број Глишићевих приповедака одликује се хумором. 

Његов хумор је обојен јаким локалним бојама. Он је писац који воли 

смех као дар природе и у својим делима смеје се од срца. Његов 

смех има елементарне снаге. Тај смех није онај пригушени, онај 

интелектуализирани, који рађа иронија или скепса. Он је спонтан, 

гласан, сиров, каткад и бучан. Глишић се смеје смехом села и има у 

смеху својства која су типична за сељаке његовог доба.” 

 

                                                                          Велибор Глигорић 



 „Док су други приповједачи тежили да у подручју 

хумористичког остану на формално неразвијеним облицима, 

Глишић уланчава неколико епизода разрађујући их као дио једне 

теме...  

 То је суштински напредак у традицијама српске 

књижевности која је настајала на искуствима усменог 

приповједања. Настала је права хумористичка (или сатирична) 

приповијетка реалистичког типа.” 

 

                                                                                          Душан Иванић 

  



 „Тек се Глишић сматра утемељитељем српске рустикалне 

прозе и зачетником српског реализма, иако га са Грчићем и 

Љубишом спаја грађа српске фолклорне фантастике. Његови 

претходници, са двају различитих географских поднебља, веома 

ретко (Грчић) или скоро никад (Љубиша) не еманирају у својој 

прози хумор и иронију, нити се уопште приближавају сатири. То је 

оно што њиховој нарацији придодаје романтичарски фон. Извесна 

Љубишина ауторска дистанца и Грчићев третман радње удаљују их 

од реалистичког витализма Глишићевог сељака... Глишић први 

упошљава фолклорну фантастику у функцији извора или повода за 

хумор и/или критику.” 

 

                                                                                    Драгана Бошковић 


