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

Изложбе БМС у 2022. години
(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

Библиотека Матице српске

Борислав Михајловић
Михиз
(1922–1997)
100 година од рођења

Електронски каталог изложбе број 327
Нови Сад
1. септембра – 2. октобра 2022.

Библиотека Матице српске је на основу грађе
из својих збирки приредила изложбу поводом 100 година од
рођења Борислава Михајловића Михиза, српског
књижевног критичара и писца.
Електронска изложба садржи попис изабраних дела
и литературе са сигнатурама.
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Уредник
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 Борислав Михајловић Михиз рођен је у Иригу, 4. октобра
1922. године (17. октобра по старом календару), од оца
Гојка, свештеника и администратора епархијског, и мајке
Вукосаве, која је родом била „из јаке сељачке породице
виноградарске, од Јефтићевих” из Лединаца.
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 У Сремским Карловцима Михиз ће се формирати
као личност изузетне интелектуалне радозналости
и речитости. У Карловцима ће написати и своју
прву песму, 1938. године, коју је јавно изговорио
пред својим школским колегама на седници Ђачког
књижевно-уметничког удружења „Стражилово”.
 Гимназију у Сремским Карловцима похађао је од
1933. до 1941. године.
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 Након Другог светског рата Михиз је
уписао студије у Београду. Прво
економију, а затим књижевност.
 Убрзо почиње да станује у згради на
чувеној адреси у центру града, у
Симиној 9а. У Михизовој соби
проводили су дане Мића Поповић,
Дејан Медаковић, Добрица Ћосић,
Павле Ивић, Петар Омчикус, Жика
Стојковић, Михаило Ђурић, Антоније
Исаковић...
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Михиз и ја смо заједно становали у Симиној улици 9а. Постепено,
около наше собе и у њој окупило се веома много младих људи – будућих
књижевника, будућих научника, будућих сликара... Већина су данас, звучи
томало необично, чланови Српске академије наука и уметности.
Војислав Ђурић
Врата на тој соби никад нису закључана. У њу улази ко хоће и када
хоће. А кад већ уђеш, лево и десно поред зида, на паркету, уместо кревета,
згњечене перине; на њима згужвана немачка ћебад, прљави јоргани и од
зноја и прашине жућкасти јастуци. Између тих лежаја бели амбулантни
сто; на њему разбацане књиге...
Добрица Ћосић

 Прва Михизова књига изашла је из штампе 1947. године, под
насловом Песме.
 Збирка је изазвала, по речима и самог Михиза, али и других
значајних личности српске књижевности, велико
интересовање јавности, а пре свега водећих политичара.
Скендер Куленовић је касније испричао Михизу да је због
ове збирке сазван хитан састанак у Агитпропу.

Ех, шта је чуда било због ове песме („Којим смером”) и
њеног творца.
Добрица Ћосић, Пријатељи
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Јуче стари
без чари,
па кука Масука,
а лањски Црњански
старим се кораком краде.
(Написали један стих
у четири баладе.)
Данас ови нови
Чупају па саде,
Крклец Густав учи устав,
а Десанка Радованка
са Тартаљом без престанка
из новина пије вина.
Стиховима каде
Свуда рачуни стари
и нови неплаћен дуг,
свуда се песме штуре
играју жмуре,
Михизе, налево круг,
па назад,
не, напред,
до Бранка, до Ђуре!
Нова се песма тражи,
ал стара искреност иште,
Истину, ко заставу на висину,
а стихове на бојиште!
(Б.М. Михиз „Којим смером”)

Уз сав релативни примитивизам и победничку оштрину
комунистичких писаца – у томе је бар било искрености и спонтаности.
У приласку грађанских писаца и јавних радника било је хипокризије, било
је страха, било је чак и неког претераног одушевљења које је у себи
крило празнину. Нама се чинило недозвољеним да један Иво Андрић, или
Вељко Петровић, или Исидора Секулић, сарађују с једним комунистичким
режимом, а ја сам у том памфлету-песми (...) однекуд све сручио на
грешну Десанку Максимовић. Разуме се да сам је волео као песника, јер да
је нисам ценио не бих јој ништа ни замерао. Ја нисам тада схватао,
нисам ни могао – млад човек је врло склон крајњим решењима – да код
Десанке постоји нешто што је линија опште доброте, нерадог
замерања, да она нема борбеност супротстављања него тишу и дубљу
духовну храброст.

Б. М. Михиз, Казивања и указивања

 Године 1951. објављује другу књигу, опет једноставног
наслова Огледи. У њој се налазе четири огледа: „Српско
грађанско песништво 18. века”, „Бранко Радичевић”,
„Михаило Лалић: Свадба” и „Изложба слика Миће
Поповића”.

 Као новинар критичар у НИН-у Михиз ради од 1951.
године па до 1954. Бавио се новим књигама из недеље у
недељу и афирмисао многе младе писце, пре свих Васка
Попу, Миодрага Павловића, Стевана Раичковића.

 Године 1952. Михиз се жени Милицом Рађевац,
професорком енглеског језика. Кумови на венчању били су
Жика Стојковић и Дејан Медаковић. Венчање је обављено у
Иригу, у цркви у којој је Михиз крштен, а брачни пар венчао
је Михизов отац Гојко.
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Остаће упамћено да се Михиз први пут
огласио у временима догматских верника и да су
његови храбри судови разгонили разне облике
друштвене лажи, идеолошке магле и мимикрије.
Усмерио се Михиз са истинским жаром против
многих изобличности које су спутавале уметност и
на криве стазе нагониле светињу непоткупљиве
речи. Умни духови су тада одушевљено прихватили
његове књижевне поруке, које су уливале поштовање
и поверење.
Дејан Медаковић, „Луцидни дух”, Политика, 17.
децембар 1997.

Са Љубомиром Драшкићем, Данилом Кишом и Јованом Ћириловим
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 Иако је био стални критичар НИН-а, Борислав
Михајловић током педесетих година сарађује и са
Књижевним новинама. У Књижевним новинама
пише о Летопису Матице српске, о старцучасопису, како каже, и одаје признање
уређивачком одбору јер једини негују историју
српске књижевности и културе.
 Године 1955. постаје управник Библиотеке
Матице српске.

Он није био библиотекар по струци и
опредељењу. Нешто је о томе знао као и сви
образовани људи... Више од тога он је осећао и
књигу и њено место у библиотеци.
Лазар Чурчић
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 Заслугом Михајловићевом основана је, осим за
размену и поклоне, и резервна збирка униката 1956.
године. Исте године основана је збирка ретких и
забрањених дупликата старе српске књиге и посебно
је издвојена библиотека Саве Текелије.
 Михајловић је изабран у редакцију Летописа за 1958.
годину са Младеном Лесковцем (уредник), Бошком
Петровићем и Александром Тишмом, а оставку је
поднео по одласку из Библиотеке Матице српске.
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 Матица српска и Српска књижевна задруга
објавили су прво коло репрезентативне
библиотеке „Српска књижевност у сто
књига” (на челу Уређивачког одбора је Иво
Андрић, а Михиз је члан одбора).
 Године које је Борислав Михајловић Михиз
провео у Библиотеци Матице српске као
управник (1955–1960) значајне су године у
њеној историји. Током ових година,
Библиотека је правно одвојена од Матице
српске, установила предметни каталог,
откупила неке од апсолутних униката старе
српске књиге итд.
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Решио сам да ми служба у Матици не буде
синекура. Да будем добар управник библиотеке која је
тада била у пуном развоју. Довршавали су се нови
савремени магацини и ваљало је цео огроман фонд од
готово
пола
милиона
примерака
претрести,
прекаталогизирати и преселити на модерне металне
полице, а такође нове простране читаонице опремити и
отворити за све већи број студената новооснованих
новосадских факултета. Ажурирати
стари азбучни
каталог и увести предметни. Обновити, после
Лесковчевог одласка готово замрлу, набавку стране књиге
и развити размену Матичиних издања са страним
научним институцијама. На кључна места довести младе
и способне људе са свршеним факултетима и омогућити
им самосталност у раду.
Борислав Михајловић Михиз
(Аутобиографија о другима II)

Са Бориславом Пекићем
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 Радио је у Вуковом и Доситејевом музеју, био је
уметнички директор Авала филма и уметнички
саветник у Атељеу 212. Извођене су му драме
Бановић Страхиња, Командант Сајлер, Краљевић
Марко, Оптужени Пера Тодоровић.

 Објавио је Песме (1947), Огледе (1951), Од истог
читаоца (1956), Српски песници између два рата
(1956), Књижевни разговори (1971), Издајице (1986),
Портрети (1988), Аутобиографија о другима (1990),
Аутобиографија о другима, друга књига (1993),
Казивања и указивања (1994).
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Са Добрицом Ћосићем и Мешом Селимовићем
Писмо Милоша Црњанског
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Са глумцима Бранком Плешом и Љубом Тадићем
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 Борислав Михајловић Михиз умро је у Београду
15. децембра 1997.

„Драги Михизе,
испраћајући те из ожалошћеног Београда на далеки пут
знам да данас, колико се год љутио и тврдоглавио, нећеш
издржати да не окренеш главу на Карловце и Стражилово.
И да нећеш остати дуго код оца у Иригу из кога си отишао
као попин Бора, а враћаш се као Борислав Михајловић
Михиз – прва глава српске културе.
У тој равници у коју си се запутио су нам и
највећи врхови: Бранко, Лаза, Змај, Исидора, Црњански...
Знам да журиш к њима и да ћеш пред њима опет
проговорити и да то једва чекаш и да те они једва чекају, и
да ћеш имати шта да им причаш речитошћу без премца, и
да ће те они слушати и пригрлити и гледати нетремице.
Благо њима, а слава и хвала теби!”
(Матија Бећковић, У цркви Светог Марка у Београду, 18.
децембра 1997, на испраћају Борислава Михајловића
Михиза)

Дела
(Избор)

Не може се бити светски писац, а да се једновремено не
бива дубоко, исконски писац једног света. Примера је, разуме
се, безброј. Нема Софокла без Грчке, нема Дантеа без Фиренце,
нема Боре Станковића без Врања, нема Маркеса без Маконда.
Тек у том споју посебног и општег добијају се праве вредности.
То сам научио у Карловачкој гимназији...

Борислав Михајловић Михиз
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Рекли су о
Бориславу Михајловићу Михизу

„Инсистирао је својеврсно на духовној димензији критике, водио успешну битку
против буквализма, примитивности и шаблонског доцирања у стварима духа и
уметности, знао да осети и умео да каже неконвенционалне реченице у доба опште
социјалствујушће патетике, био свој у доба колективне безличности, речит у доба
опште анемије и немуштог срицања гласова. У времену наше послератне ренесансе и
ослобођења од уских стега социјалистичког реализма, – то треба признати – међу
првим бојовницима за долине и брежуљке у нашој поезији, за књижевног човека
оплођеног слободом мишљења, налазило се и његово убојито перо.”
Мирослав Егерић

„Он није имао разрађен критички систем и чврсту критичку доктрину него само
јаку и самосталну личност, изразит индивидуални таленат и тон који се није могао
учити и поновити. Михиз је био поносит грађански интелектуалац када су сви други
око њега наступали као левичари и, бар декларативно, као марксисти. Имао је своје
симпатије и своје слабости, неколике изразите антипатије и у основи свагда отворен и
толерантан став према свим писцима, нарочито према онима који су, као и он, волели
да на ствари гледају искоса и да иду уз нос владајућем мишљењу.”
Предраг Палавестра

„Од свих ствари у области беседништва и литературе, Михиз је ваљда
понајвише и понајбоље волео да иницира и отвори, наговести или бар
предимензионира проблеме који су се дотада тек само слутили, тек само у магловитим
сферама маштарија назирали у ваздуху. Заслуга је већ увелико и његова врсног дара
што је то он умео да учини са непорочном, а, међутим, тако даровито полетном
узбудљивошћу којој, очевидно, нема већ годинама равне у нас. И промуклост и
пискавост тог његовог већ пословично челичног гласа који сече, који је немилосрдан,
који је духовит, који за сентименталност зна једино онда када је у питању писац
даровит и изузетно крупног значаја.”
Драшко Ређеп

„Уз свеколик ризик поједностављивања и свест о ситној вајди од крупних схема,
могла би се мапа ововековне српске критике представити рељефом двају кључних
гребена, европског и националног. Први обликују прегнућа Богдана Поповића, Марка
Ристића и Зорана Мишића, а други настојања Јована Скерлића, Светислава Винавера и
Борислава Михајловића. Упркос унутрашњем нејединству обеју скупина понаособ,
коефицијент сличности у једном погледу изгледа велик. Ма колико међусобно
различити по ономе што хоће и бирају, прва тројица налазе своје подстреке и узоре
другде, настојећи на укључивању националне литературе у европске токове и на
досезању универзалнијих критичких принципа и мерила. Тројица из друге скупине,
опет, међусобно такође умногоме несродни, просуђују књижевне појаве поглавито у
перспективи и светлу националне књижевне историје, уносећи у своје критичке
једначине свест и интуицију о особености нашег миљеа, језика, културе и повести.”
Славко Гордић

„Није лако извући основне линије књижевног и интелектуалног портрета
Борислава Михајловића Михиза. И то не само због вишебојних сенки које пресецају
његов књижевни и интелектуални лик. Песник, драмски писац, аутобиограф других,
више свега критичар, Борислав Михајловић Михиз спада у онај редак сој књижевних
и интелектуалних посленика који од два пута свагда бирају тежи, инвестирајући, без
остатка, у идеалну меру саодноса савести и разума. Живећи и делујући у времену
порушених веровања и прекорачених баријера, у времену свеприсутне и
свеподразумевајуће апокалипсе, коју је у деветнаестом веку пророчански навестио
Фридрих Ниче, олицетворене у комплетној флуидности, непостојању темеља
(Чеслав Милош), Борислав Михајловић Михиз, сав у једном потезу, био је и остао
један од оних камичака од чије је грађе и постојаности, гдекад, зависио правац
кретања лавине.”
Селимир Радуловић

„Срдачан и као полемичар и критичар, добродушан у основи и кад је заједљив и
ироничан, Михајловић није ни могао да развије неку ексклузивну визију песништва
која би почивала на крајње строгим принципима и опредељењима. Па ипак, не може
се рећи да у Михајловићевој критици не постоји наговештај једне такве слике која као
да је израсла из корена песниковог темперамента. Почевши као песник у бранковском
рустикално-оптимистичком стилу, он је и доцније, као критичар, настојао да своја
песничка расположења задржи...”

Радован Вучковић

„За Борислава Михајловића и нас, његове савременике, јединка се, упркос
модерном култу индивидуализма, умногоме брише под теретом историје, или бар
постаје мање важна и пристаје на ту потиснутост, попут Михизовог Страхиње: Моја је
прича мала у великој причи века. Ја не могу и нећу да носим на својим плећима цели век,
али хоћу и морам да носим мали свет који ми је живот поверио. Одговоривши
прилично конвенционално на питање о могућим личним, емотивним разлозима због
којих Страхиња прашта Жени која га је одбацила, осрамотила, изневерила и издала,
Михиз успева да, са становишта свога времена, оствари чврсту и доследну мотивацију
овог чина на општем филозофско-моралном плану. Тежиште драме померено је ка
модерној осећајности и модерном виђењу породичних и друштвених односа, па,
могуће је, и ка политичкој сатири. У том свеколиком померању прича о жени с тајном
потиснула је, у извесној мери, ону о изузетном јунаку, или је, бар, дошла у равнотежу с
њом.”
Љиљана Пешикан-Љуштановић

„Глумци су га обожавали, писци ценили, политичари се грабили за његово
друштво. Комунисти играли карте с њим а националисти гледали у њему свог идола. О
Михизу су писали као о највећем књижевном критичару новог доба, славили га као
даровитог драмског писца и есејисту, који подсећа на Свето писмо и црквене беседнике
у добром смислу речи. Богатством неопходне лексике, говорничком вештином,
страсном вером у оно што казује, неком магичном речи, изненадним упадицама и
парадоксима, којима је везивао пажњу публике за оно што пише и говори.”
Миодраг Поповић

