
 267

 
 
 

САДРЖАЈ 
 
 

I 
Мало приношење ........................................................ 7 
Доситејева књижевна и просветитељска мисија ...... 12 
О једној антологији по мерилима чисто естетичким  
(Богдан Поповић) ........................................................ 

 
20 

Скерлићев књижевнокритички образац .................... 25 
Стварна и литерарна аутобиографија 
(Добрица Ћосић) ......................................................... 

 
35 

Црвено и плаво Драгослава Михаиловића ................ 43 
Живот и свет – дивно чудо (Миодраг Павловић) .... 49 
  
II  
Из века у век (Српска поезија на руском језику) ...... 55 
Јоан Флора као антологичар српске поезије ............ 64 
  
III  
Комплементарне песничке деонице  
(Слободан Ракитић) .................................................... 

 
73 

Три погледа на дело Мома Капора ............................ 82 
Кроз искушења и патњу, до спознаје и катарзе 
(Новица Тадић) ............................................................ 

 
94 

Пјесничка преписка (Ранко Јововић) ........................ 103 
У тишини, са собом, прецима и светом  
(Иван Негришорац) ..................................................... 

 
110 

У постојбини бола (Рајко Петров Ного) ................... 119 
Мотиви зла у новијој српској књижевности ............. 126 
Три критичарска круга (Чедомир Мирковић) .......... 135 
Изазивање стварности на двобој (Милован Данојлић)   146 



 268

IV  
Суптилно есејистичко ткање (Јован Делић) ............. 159 
Књижевнокритички фрагменти Милоша 
Петровића .................................................................... 

 
165 

Критички приступ и темељите анализе 
(Ђорђе Ј. Јанић о Мирку Магарашевићу) ................. 

 
171 

Бревијар детињства и завичаја  
(Љубивоје Ршумовић) ................................................. 
Страст путовања и дневничког бележења  
(Радован Вучковић) .....................................................

 
175 

 
181 

Вишеслојни душевни санопис (Радомир Андрић) .. 
Симултани и плодоносни укрштаји 
(Адам Пуслојић) .......................................................... 

186 
 

190 
Промишљање суштина (Ристо Василевски) ............. 195 
Жанровски и поетички кругови  
(Зорица Арсић Мандарић) .......................................... 

 
200 

Књижевни тролист крушевачког писца  
(Љубиша Ђидић) ......................................................... 

 
208 

Повест о лову и људском удесу (Драго Кекановић)  214 
О лепоти и поразу (Мирослав Тодоровић) ............... 219 
Драма живота и студи (Димитрије Николајевић) .... 222 
Дубина трагичне осећајности (Небојша Деветак) ... 226 
Обиље тема и мотива (Славомир Гвозденовић) ...... 232 
Духовна и световна тајанства и обасјања  
(Верољуб Вукашиновић) ............................................ 

 
236 

У понорима душе и тела  
(Бојана Стојановић Пантовић) ................................... 

 
240 

Узбудљив и сложен свет (Гордана Влаховић) ......... 244 
Родољубиво и патриотско певање  
(Александар Милошевић) .......................................... 
Епски песнички универзум (Драган Лакићевић) ..... 

 
248 
252 

Библиографија објављених текстова ....................... 259 
Белешка о аутору ........................................................ 263 
 


