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Увод 

Видосава Голубовић
Зенит 1921-1926 

Ирина Суботић
Визуелна култура  часописа Зенит и Зенитових издања 

Летопис Зенита  и зенитизма 

1921 – бр. 1–10 
Протозенитизам. – Авантуризам духа и његов продор у космички простор.
Почеци зенитизма. – Формирање програма и групе. – Космичко начело у 
представљању човека и уметника, као и међународног уметничког братства. 
– Идеја обнове палог човека, неправедно прегаженог Првим светским ратом. - 
Дада је велика апстракција. – Од експресионизма ка апстракцији – Михаило С. 
Петров. – Осамостаљена песничка реч на равни текста и простора. – Paris brennt. 
– Дихотомија Исток-Запад 

1922 – бр. 11–19/20
Зенитистичка антитрадиција. – Балканизација Европе и Барбарогеније. – Руски 
Берлин. – Поезија писана у жанру радио-филмског лиризма. – Футуристичке 
синтезе. – Надреализам – кубистички. – Друга провала варвара – пропагандни 
пут у Немачку. – Они ће доћи – зенитистичко позориште. 

1923 – бр. 21-24 
Зенитизам живи изван часописа – манифестације и акције: Београд – Сисак 
– Топуско – Петриња – Сарајево – Загреб – Самобор – Љубљана – Трст. – 
Метафизика љубави према  зенитистичкој жени. – О изложби Руске уметности у 
Берлину. – Синкретизам уметничких облика – спој поезије и филма. – Полемика 
са хрватском културом, илустрована и у поезији Ве Пољанског.
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1924 – бр. 25–35 
Предност ликовне уметности над књижевним стваралаштвом: Прва Зенитова 

међународна изложба нове уметности. – Зенитозофија. – Програмска уметност 
Јо Клека. – Преношење интересовања на архитектуру, модерну рекламу, 

плакат. – Захтев да уметност испуњава социјалну функцију. – Укључивање 
у међународну полемику око француског надреализма: Пол Дерме – Андре 

Бретон. – Апелативно о културној сарадњи Јужних Словена са Русима поводом 
размишљања о идеологији Пролеткулта. 

1925 – бр. 36 и 37 
Превласт фотографије. – Надреализам. – Књижевна и уметничка левица. – 
Балканизам у музици: Штолцер. – Утилитарна прагматизација позоришта. 

– Дијалог Маринети-Пољански. – Пројекат футуристичко-зенитистичког 
часописа. – Оријентација према фактографији. – Балкан – шести континент – 

просторни центар зенитизма.

1926 – бр. 38–43 
Петогодишњи јубилеј. - Историзација часописа и покрета: Филм једног 

књижевног покрета и једне духовне револуције. – Нови манифести. – Нагласак 
на документарној природи прилога. – И даље интерeаовање за архитектуру и 
фотографију. – Изложбе у Београду, Загребу и Москви. – Политички обојене 

манифестације у Београду и Паризу. – Забрана и прогон.

1927–1941
Постзенитизам: Париз, Београд 

Биографије сарадника Зенита

Библиографија часописа Зенит и Библиотеке Зенит.

Литература о Зениту и зенитизму.

Регистар имена * 

* Регистром нису обухваћена само имена из Литературе о Зениту и зенитизму 



Часопис Зенит (1921–1926): Увод 8

Introduction

Vidosava Golubović
The Zenit Periodical 1921-1926

Irina Subotić
The Visual Culture of the Zenit Periodical and Its Publications

A chronology of Zenit and zenitism

1921 – nos. 1–10
Protozenitism. – Adventurousness of spirit and its breakthrough into cosmos.
The beginnings of zenitism. – The establishment of the programme and the 
group. – The cosmic principle in the representation of man and artist, as well as the 
international artistic brotherhood. – The idea of the restoration of the fallen man, 
unjustly downtrodden by the First World War. – Dada is great abstraction. – The 
poetic word made independent on the level of text and space. – Paris brennt. – The 
East-West dichotomy. 

1922 – nos. 11–19/20
The zenitist antitradition. – The Balkanisation of Europe and the Barbarogenius. 
– Poetry written in the genre of radio-filmic lyricism. – The second onslaught of 
barbarians – a propagandist journey to Germany. – The Russian Berlin. – They will 
come – zenitist theatre. 
 
1923 – nos. 21–24
Zenitism lives outside the periodical – events and campaigns: Belgrade – Sisak – 
Topusko – Petrinja – Sarajevo – Zagreb – Samobor – Ljubljana – Trieste. – The 
metaphysical aspects of the knowledge of love towards a woman. – On the exhibition 
of Russian art in Berlin. – The syncretism of art forms – the joining of poetry and film. 
– Polemic with Croatian culture, illustrated in the poetry of Ve Poljanski.
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1924 – nos. 25–35
The supremacy of fine arts over literature: The First Zenit Exhibition of New Art. – 

Zenitosophy. – The programmatic art of Jo Klek. – Shifting focus onto architecture, 
modern advertising, posters. – The demand that art should fulfil a social function. 
– Involvement in the international polemic over French surrealism: Paul Dermée-

André Breton. – Appeal for cultural cooperation between South Slavs and Russians, in 
connection with pondering the ideology of Proletkult. 

1925 – nos. 36–37
The supremacy of photography. – Surrealism. – The literary and artistic left. – 
Balkanism in music: Štolcer. – Utilitarian pragmatisation of the theatre. – The 

Marinetti-Poljanski dialogue. – Project of a futurist-zenitist periodical. – Orientation 
towards factography. – The Balkans – the sixth continent – the spatial centre of 

zenitism. 

1926 – nos. 38–43
The fifth anniversary jubilee. – Historisation of the periodical and the movement: 

a film of a literary movement and a spiritual revolution. – New manifestos. – 
Emphasis on the documentary nature of contributions. – Interest in architecture and 

photography persists. – Exhibitions in Belgrade, Zagreb and Moscow. – Politically 
intoned events in Belgrade and Paris. – Ban and persecution.

1927–1941
Postzenitism: Paris, Bgrade

 
Biographies of  Zenit collboors

Bibliography of the Zenit Periodical 

Literature on Zenit and zenitism

Index of names*

* The Index comprises all entries except those contained 
in Literature on Zenit and zenitism
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Увод

Овим издањем репринта Зенита (1921–1926) омогућен је целовит увид у 
један од најрадикалнијих часописа необичне судбине, који је оставио дубок траг 
у југословенској и европској култури. Годинама и деценијама био је признатији 
и цењенији на страни него у сопственој средини, упркос чињеници да је његову 
вредност и његово постојање могуће потврдити у било којем времену и простору.

Зенит потиче из времена тек створене државе Срба, Хрвата и Словенаца и 
послератне Европе, исцрпљене Светским ратом, када је она први пут била ставље-
на пред главну тему своје историје – веру у наду, спас и обнову. У исти мах, веровало 
се тада да је дошао крај оној старој Европи, која је веома дуго држала монопол 
над културом, и да је неизбежан и могућ излазак запостављених националних 
вредности на европску сцену.

Авангардни часопис Зенит националног је и европског ранга, изворног 
програма и поетике, у начелу супротстављен оспореној европској традицији 
и њеним још увек веома снажним одјецима у савременом животу, политичким 
и економским системима развијеним на све снажнијој моћи капитала – у име 
прихватања вредности изграђених на претпоставкама унутарње обнове човека, 
превладавања спољње материјалности унутрашњим садржајима. Својим има-
нентним програмом Зенит је у основи интернационалан: тежио је стварању једне 
сасвим нове и уједињене Европе, без обзира на расу, националност, језик, идејне и 
идеолошке оријентације. У низу идеја био је то покушај градње нове Вавилонске 
куле, упркос помешаности народа. 

У погледу изворности, Зенит се приближава, ослањајући се на Димитрија 
Митриновића и Јована Цвијића, изнова оживљеној балканоцентричној тематици, 
доступној путем померања интересовања ка естетици докултурних, примитивних, 
архајских облика мишљења и приказивања. Наглашавање тогa идентитета и тогa 
духа подразумевало је разграничење од осталих културних сфера Европе, које је 
требало балканизовати. Ту идеју Зенит је делио са многим руским футуристима. 
Они су наиме тврдили да се морају сматрати Азијатима како би се ослободили 
европског јарма.

Зенит, интернационалну ревију за уметност и културу, покренуо је фебруара 
1921. године, у Загребу, Љубомир Мицић. Равномерно, једном месечно, излажење 
часописа у загребачкој фази прекинуто је 24. бројем маја 1923, када је, после 
једне напрегнуте полемике, редакција била принуђена да се премести у Београд. 
Београдска фаза обележена је неуједначеним и успореним излажењем, честим 
променама  формата и функције часописа у целини. Тај храбар и редак покушај 
издавања, обновљен 25. бројем фебруара 1924. године, после вишемесечног 
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застоја, завршава се, мимо воље уредника, забраном, децембра 1926, закључно са 
43. бројем. Нередовност у излажењу редакција је превазилазила спајањем више 
бројева у једну часописну целину, која је понекад одударала од уобичајеног ритма 
појављивања, па су тако двоброји (17–18, 19–20), прерасли у осмоброј (26–33), 
споља прилагођен календарском ритму периодичности. Стратегија издавања 
дошла је, осим тога, до изражаја на формалном плану и у избору часописних 
врста. Кад је у теоријском и практичном погледу заузео одређене ставове, Зенит 
је од часописа-алманаха неформалне групе сарадника постао програмско 
гласило – након објављивања међународног Манифеста зенитизма (јуна 1921). 
Заокрет према пропагандном раду у Немачкој манифестовао се у плакатском 
броју, а у склопу пароле руске авангарде о изласку уметности на улицу могло 
би се објаснити штампање Зенита у фолио-формату (1922). Исто тако, број који 
има облик каталога изложбе (1924), или онај који као једини прилог има програм 
зенитистичке вечерње одржане у Загребу (1923), могли би се сматрати изузетно 
иновативним часописним жанровима. 

Није случајно Зенит предност давао вишекратним понављањима излажења, 
тако да је сваке године фебруарском свеском подсећао на почетке италијанског 
футуризма, октобарском обележавао руски Октобар.  

Што се тиче уредничке позиције, она је била лишена унутрашње против-
речности тиме што је припадала искључиво Љубомиру Мицићу, уз краткотрајно 
учешће Бошка Токина, Растка Петровића и Бранка Ве Пољанског. Изузетак 
чини неколико бројева с краја 1921. и почетка 1922. године, када у Зенитовом 
обликовању учествује Иван Гол. 

Потребно је, на крају, нагласити да се иницијатива Зенита у много чему 
подударала с иницијативама других европских часописа тога доба, мада је у 
неким случајевима била и изнад њих, и да је са мање-више одређене програмске 
и естетске платформе успела да окупи велики број модерних и авангардних 
представника из Југославије, Русије и са Запада.

Видосава Голубовић 
Ирина Суботић

Техничке напомене
Репринт Зенита одговара, у потпуности, првобитном изгледу часописа у 

штампарском и свим осталим погледима, с тим што су изузете накнадне интер-
венције – језичке, ликовне, графичке и др., које је Љубомир Мицић временом 
уносио – печатима или ручно. Изузетак чини штампана па прилепљена белешка у 
10. броју, стр. 9, са исправкама штампарских грешака које су битно мењале смисао 
Мицићевог текста о Рудолфу Панвицу. Ова исправка остављена је јер се тиме 
враћа изворном тексту. 
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На почетку 1921. године Љубомир Мицић у Загребу покреће и уређује 
часопис Зенит, „интернационалну ревију за уметност и културу“ (како стоји у 
поднаслову), који око зенитистичког програма и естетике окупља представнике 
свих уметничких грана – књижевности, позоришта, ликовних уметности, архи-
тектуре, филма и музике, и културе у најширем смислу – из тадашње Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца, са Запада и из Русије.

Љубомир Мицић рођен је у Сошицама, срез Јастребарско, 1895. Отац Петар, 
пореклом из Мајског Тртника, затекао се као кр. лугар у Сошицама, где су му 
рођени синови: старији Љубомир и млађи Бранко (1898). Њихова мајка Марија, 
рођена Стојић, потицала је из Мајских Пољана. Први доживљаји биоскопа, 
циркуса, путујућег позоришта и прве железнице у Банији, оставили су траг и 
видно обележили Мицићево касније стваралаштво. Пре него што је ушао у свет 
уметности, био је учесник у Првом светском рату на фронту у Галицији. После 
тога краткотрајно се бавио глумом, завршио је Филозофски факултет у Загребу, 
улазећи постепено поезијом, чланцима и написима, у актуелни позоришни, 
ликовни и књижевни живот уметничке средине Загреба. Раним стваралаштвом 
скренуо је на себе пажњу М. Црњанског, Б. Токина, А. Б. Шимића и Т. Ујевића. На 
крају се окренуо издавању часописа као медију свог уметничког рада.

Не одустајући ни у раду на часопису Зенит од поетске перцепције света, 
обликоване у крилу експресионизма, Мицић је само продубљује у судару 
са стварним животом на размеђи двеју епоха, у измењеним историјским, 
политичким и друштвеним околностима. Њега првенствено занима решавање 
питања естетског превредновања старих духовних вредности помоћу идејних 
конструкција о Европи и Балкану, проблематика сложених песничких унутарњих 
констелација и превратничко начело интернационализма, које је, према Гиљерму 
де Тореу, једна од „највидљивијих премиса европске авангарде“ (Историја 
авангардних књижевности 2001: 12). Мицић о томе каже:

„Није се смело остати више у оквиру своје душе. Морало се прећи оквир 
регионалне ограничености. Морало се разлити ван оквира, до најдубљих људских 
висина... За то ново стање духа и душе требало је наћи адекватан израз: требало је 

Часопис Зенит (1921–1926)

Видосава Голубовић

Љ. Мицић  
Манифест зенитизма, 1921, унутрашња страна
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безусловно, да тај нови салтомортале балканског духа добије и ново име, требало 
је, да се безусловно поцрта и спољна разлика од сличних европских покрета 
новога времена. Требало је одлучно пресећи све традиције, европске и домаће, 
како би се немилосрдно и под новом заставом објавио рат до истраге свему, што 
заудара по одвратној прошлости. Најважније било је да се нађе пут ове прве борбе 
за културну независност Балкана и ново стварање човечанства“ („Филм једног 
књижевног покрета и једне духовне револуције“, Зенит, бр. 38, 1926).

Други покретачки моменат у уметничкој биографији Мицића тиче се инту-
итивне спознаје ствари, тежње ка патосу унутрашњих открића и увида, по уст-
ројству метафорички блиских смени циклуса у соларном космосу, који у песнику 
буде интересовање за моћ песничке идеје. Суштина тога садржана је у сугестив-
ној исповести Мицићеве жене Анушке: „Било је то... у дан кад је ноћ најдужа и 
најцрња и кад се сунце поново рађа. Тога дана причао си ми дивну причу, која 
је извирала из дуге, црне ноћи и рађала се са сунцем. Причу о братској сарадњи 
свију мозгова, писали они ма којим језиком. Иза година клања, које су притиска-
ле као мора, осетио си потребу, да нађеш брата иза сваке границе“ (Зенит, бр. 38, 
1926). Настајали су тако „непрозирни“ Зенит и зенитизам, како их је са становиш-
та уметничке свести назвао песник Стеван Раичковић (С. Раичковић, „Драинац“ 
1974: 10). Предстојало је откривање њихове природе иза илузорног Мајиног вела 
песничког стваралаштва.

Изван свих ових естетских и поетских импликација, Мицић је схватио зна-
чај историјског тренутка и зачетке Зенита сместио у јесен 1920. године, у време 
зближења са Бошком Токином и Иваном Голом, кога Мицић већ тада позива на 
сарадњу. Иза Голових речи писаних у Паризу 18. јануара 1921, а упућених Мицићу, 
лако је запазити трагове одушевљеног пристајања на предложену Мицићеву кон-
цепцију у вези са часописом у оснивању: „Драги господине Мицић, ништа ми није 
драже од тако неког писма што из незнаног света долети у самотни живот. Преко 
свих барикада тупоглавости, у овој малој Европи расте братство... Дивна идеја, да 
се песме свих земаља објаве у изворном тексту“ (Зенит, бр. 1, 1921).

Преломни тренутак усред историјских и политичких збивања – завршетак 
Првог светског рата и стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, и у вре-
ме живе естетске активности европске авангарде, настаје фебруара 1921, када Љ. 
Мицић, српски књижевник који је тада живео у Загребу, покреће Зенит, интер-
националну ревију за уметност и културу. Под његовим уредништвом часопис је 
са повременим прекидима излазио до децембра 1926. године (објављена су укупно 
43 броја), када је, због једног покушаја марксистичке интерпретације зенитизма, 
часопис забрањен а главни уредник присиљен да напусти земљу. Загреб је град у 
којем Зенит живи равномерним једномесечним ритмом излажења све до дефи-
нитивног прекида, после 24, мајског броја 1923, изазваног напрегнутом полеми-
ком од ширег културног значаја. У београдској фази тај испрва уједначен ритам 
разбијен је на вишемесечне периоде неизлажења; он је понекад превазилажен по-

Љубомир Мицић, 1916.

На претходној страни: 
Љубомир Мицић, Загреб
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кушајима спајања више бројева у једну часописну целину. Али без обзира на све 
то, увек је постојала тежња да се очува непрекинуто јединство периодичног рит-
ма разним активностима више-мање везаним за живот и рад Зенита. Промене 
су ишле у корист јавних наступа, зенитистичких предавања и вечерњи, приређи-
вања изложби, обилних цитата из стране периодике, који сведоче не само у ко-
рист позитивног спомињања часописа, већ и о бројности тога спомињања (Nemo 
propheta in patria, додатак 25. броју Зенита, 1924).

Велики број домаћих и иностраних сарадника, представника западне и источ-
не културе, пружа довољно доказа о програмски занимљивом и надасве оригинал-
ном концепту, заснованом на идејној платформи хуманизма, пацифизма и међуна-
родног братства уметника. У двадесетим годинама постојале су, другде, паралелне 
програмске концепције на које ваља обратити пажњу, од којих је за неке Мицић 
тврдио да су у њему нашле инспиративну подлогу, мислећи при томе на берлински 
Вещь Еренбурга и Лисицког и на лионски Manomètre Е. Малспина. Пада у очи да 
су иницијативе оба часописа подударне с иницијативом Зенита, с том разликом 
што су и један и други покренути после њега. Интернационализам Вещьи састојао 
се пре свега у томе што је хтео „укинути националне границе и успоставити кон-
такт са Западом како би се авангарде ујединиле“ (К. Соливети 1987: 210). Немогуће 
је, ипак, овом приликом заобићи ни међународни аспект програмске концепције 
енглеског часописа The Criterion Т. С. Елиота из 1922. године, зато што се противио 
затварању духовних граница Европе, зарад тежње ка стварању јединствене европ-
ске културе (Упор.: Т. С. Елиот, „Јединство европске културе“ 1972).

Радикални интернационализам Зенита огледао се на многим плановима; 
највидљивији је, ипак, на језичком и редакцијском, будући да је од самог почетка 
излажења све текстове својих сарадника објављивао изворно, не преводећи их, па 
су се тако у њему нашли и текстови писани на есперанту. Могуће је да је обра-
зац такве сарадње Мицић покушао успоставити и у Швитерсовој ревији Merz из 
Хановера, али је добио негативан одговор, с образложењем да се прилози у њему 
објављују искључиво на страним језицима (К. Швитерс се тим поводом обраћа 
Мицићу 19. 9. 1923. дописном картом из Хановера, и каже: „Драги господине Ми-
цић! Ја сам принципијелно сагласан да са Вама размењујем рукописе, само руко-
писи за Merz морају: 1. бити мали, пошто је мало места а Merz излази само три 
пута, и 2. рукописи морају бити на немачком, енглеском или француском језику и 
ја ћу Вама радо слати рукописе ако их можете штампати на немачком“).

Други важан моменат – формирање међународне редакције – био је у савр-
шеном складу са прокламованим програмским оријентирима Зенита. Из тог угла 
може се сагледати чињеница да је француско-немачки писац Иван Гол, заједно са 
Мицићем, уређивао часопис током 1921. и 1922. године. У том својству Гол је дело-
вао у својим програмским и песничким текстовима са позиција зенитизма. Има-
мо на уму његов декларативни раскид са експресионизмом ради новог виђења зе-
маља и народа који се налазе „иза Урала, иза Балкана“ („Der Expressionismus stirbt“, 

Михаило С. Петров  
Фрагменат наших грехова, Зенит, бр. 6, 1921.
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Зенит, 8, 1921), затим његов Зенитистички манифест и поему Paris brennt (1921). 
У њој Гол графички потцртава мотивику и семантику речи сунце, зенит, подне, 
смештајући их у динамични и симултани хаос савремене градске цивилизације.

Из перспективе часописа у целини као веома динамичног и радикалног 
међународног форума, Зенит широм отвара своје странице уметности Европе, 
Америке и Кине, односно оним појавама, правцима и личностима које су, према 
његовој оцени, у време његовог излажења били актуелни и естетски сврсисход-
ни. Заступљеност књижевника и уметника, чија је достигнућа ценио, изгледала 
би у кратким потезима, према земљама, овако: Француска (М. Соваж, П. Дерме, 
А. Салмон, М. Жакоб, Ф. Фелс, Ж. Епстен, П. Албер-Биро, Е. Малспин, С. Арно, 
Л. Сирваж, А. Глез, А. Модиљани, Р. Делоне, П. Пикасо); Русија (А. Луначарски, И. 
Северјанин, А. Блок, В. Парнах, В. Мајаковски, И. Еренбург, С. Јесењин, В. Хлебњи-
ков, Б. Пастернак, Н. Асејев, Вс. Мејерхољд, А. Таиров, И. Глебов, Г. Петњиков, Л. 
Троцки, М. Горки, В. Кандински, В. Татлин, Ел Лисицки, К. Маљевич, А. Родченко, 
А. Архипенко, О. Задкин, В. Денисов Дени); Чехословачка (Ј. Сајферт, А. Черњик, 
А. Хофмајстер, Ј. Восковец, К. Тајге. Ј. Хавличек, А. Вахсман, Л. Сис, Б. Пискач, К. 
Вањек); Италија (Ф. Т. Маринети, П. Буци, Р. Вазари, С. Покарини); Мађарска (М. 
Еден, Л. Кашак, Т. Рајт, Ј. Чаки, Л. Мохољ-Нађ, Л. Кудлак); Бугарска (Г. Милев); Фин-
ска (Е. Диктонијус); Белгија и Холандија (Т. ван Дузбург, Ј. Петерс, К. ван Естерен, Ј. 
ван Хемскерк, М. Сефор); Аустрија (Ј. А. Калмер, Г. Кулка, Ф. Рајхсфелд, Е. Шиле, Р. 
Хенкл, К. Хаузер); Немачка (Р. Панвиц, К. Хајнике, К. Ајнштајн, И. Гол, Р. Хаусман, 
Ф. Р. Беренс, Г. Кајзер, Х. Валден, К. Либман, Р. Шлихтер, Г. Грос, Х. Беренс-Ханге-
лер, В. Гропијус, Е. Менделсон); Америка (П. Ноел, С. Фелшин, Л. Лозовик); Енг-
леска (А. Браун, Б. Хастингс); Чиле и Шпанија (В. Уидобро, Г. де Торе); Швајцарска 
(Х. Мајер); Румунија (А. Шпербер); Пољска (А. Јустман).

Изван овога плана часописа, Зенит је као орган одређене уметничке групе 
хтео да естетски обликује и профилише балканску формулу авангардног покре-
та, који би својим изворним програмом и пратећом стваралачком праксом био на 
истој равни са осталим авангардним покретима тадашње Европе. Да би то пос-
тигао, залагао се за уметничку и културну еманципацију Балкана и од Запада и 
од Европе, за детронизацију њених традиционалних вредности и за преокретање 
процеса европеизације Балкана у правцу балканизације Европе. Прорицао јој је 
пропаст, осуђивао за одсуство етичких начела, упоређујући је са старом неморал-
ном женом на основу негативно превреднованих митолошких и културних асо-
цијација и аналогија. Пошто је инсистирао на што већој јединствености покрета, 
Зенит је окупљао српске писце и уметнике (С. Винавер, Б. Токин, М. Црњански, Р. 
Петровић, Д. Алексић, С. Краков, Д. Матић, Мих. С. Петров, Ј. Бијелић, М. Радо-
вић, С. Живановић, В. Авакумовић, Р. Ратковић, Д. Марић, Р. Драинац, М. Кујачић, 
М. Димитријевић, Власт. Т. Петковић); хрватске (В. Гецан, Д. Бублић, А. Жарковић, 
В. Форетић, З. Горјан, М. Микац, А. Јутронић, Ј. Клек) и словеначке (Ф. Краљ, А. Че-
булар, В. Пилон), али их је лако и губио, будући да су приклањање једној програм-

Висенте Уидобро  
Bay-Rum, Зенит, бр. 2, 1921.
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ској концепцији они претпостављали афирмацији сопствених индивидуалних 
поетика, које не посредују у преношењу програмских замисли групе. То се, ипак, 
не односи у потпуности и на Р. Ратковића, који је нагињао компромисном решењу: 
„зенитистичку 'догму' схватао је само као колективну дисциплину... задржавајући 
при томе своју индивидуалну слободу“ (Зенит, бр. 38, 1926).

Они, пак, сарадници који су остали трајније везани за часопис, објављивали 
су своје песничке и прозне текстове у серији издања Библиотеке Зенит. Програм-
ски, идејно, естетски, типографски и графички она даје пресек развојних фаза ча-
сописа од 1921. до 1927. Једна од особина издања била је блиска повезаност и тесна 
сарадња чланова групе у изради појединих књига едиције. Она је, по правилу, до 
изражаја долазила у писању предговора, и у ликовној, графичкој и типографској 
опреми. Било је примера када су сви ти послови били обједињени у једној личнос-
ти. Своју књигу Кола за спасавање (1922) Љ. Мицић типографски осмишљава фу-
туристичким ритмом електрицитета, тематиком железничких пруга и скретни-
ца, симултаним прожимањем плоха. Апокалиптичку ситуацију са полемичким 
ефектима, сижејно допуњену космичком симболиком, Пољански ликовно обли-
кује на омоту свога романа 77 самоубица (1923) помоћу типографских угластих 
линија које подсећају на динамику умноженог човека футуризма. Насупрот томе, 
бујицу песничких речи о свету окренутом наглавачке Пољански мири са рацио-
нално организованом конструктивистичком типографијом (збирка Тумбе, 1926). 
На другој страни, његова књига исповедне лирике Црвени петао из 1927. макси-
малне је конструктивистичко-супрематистичке типографске изражајности, која 
у себи носи жиг борбе са силом теже.

Треба посебно нагласити да надасве значајну и вредну потпору у раду ча-
сописа и у ширењу зенитизма има управо Бранко Ве Пољански. Раздобље раног 
Пољанског обележили су глума и покретање часописа под називом Светокрет 
(1921). Већ тада њега интересује писање поезије, мада његов ауторски глас добија 
на замаху највише у Зениту. Веома често укључује се у агитацију и афирмацију 
часописа и покрета у Југославији и по европским метрополама: Загреб, Београд, 
Љубљана, Беч, Праг, Берлин и Париз. За време првог боравка у Паризу, крајем 1925. 
и почетком 1926, Пољански наставља линију експерименталног бунтовног стила 
своје зенитистичке лирике, али је приметно да у његовом стваралаштву све више 
маха узима исповедна поезија. У другом париском раздобљу стваралаштва, крајем 
двадесетих година, потпуно се посветио сликарству. Снага његових уљаних слика 
садржана је у тамном колориту, док цртеж огољује психичка стања уметника, или 
усмерава пажњу на типично песничку тематику.

Могуће је сматрати да је продорну појаву Зенита припремио Светокрет, 
лист за експедицију на северни пол човековог духа. Он је рашчистио терен фу-
туристичко-експресионистичком новином, парадоксом, револуционарним па-
тосом, одрицањем од тромости људског духа, присиљавајући га да дотад непоз-
натом жестином авантуризма закорачи у свемирски простор „унутарњег човека“. 

А. Кручоних – В. Хлебњиков  
Реч као таква, са цртежом К. Маљевича, 1913.
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Другим речима, он је повезао дух са космосом, стављајући до знања да је свет који 
се креће типолошки сличан гибањима духа. Ова мисао доживљава практичну ре-
ализацију у првим дефиницијама зенитизма у манифесту Човек и уметност Љ. 
Мицића: „А тај човек што га тражимо на земљи и он има свој зенит. Ми чезнемо 
за њим – за највишом моћи унутрашњег свемира... Зенитизам – као инкарнација 
духа и душе... Зенитизам је апстрактни метакозмички експресионизам“ (Зенит, 
бр. 1, 1921).

Током свог вишегодишњег живота часопис је пролазио кроз неколико раз-
војних фаза, што је оставило трага на његовим формалним особинама, структу-
ри, програмском и уметничком стваралаштву. Непостојање чврстог програмског 
језгра у првим бројевима дало је часопису карактер међународног алманаха. У 
програмском погледу, најопштије крилатице о негирању рата имају исту важност 
као и залагање за стварање новога човека и нове уметности. Претпоставка о умет-
ности као стимулансу живота и вера у њену улогу у преображају човека темеље се 
на идејама Достојевског и Ничеа: „Лепота ће спасти свет.“ Први Мицићев мани-
фест, писан у песничкој прози као образац општечовечанске културе, ослобође-
не уских локалних граница, кореспондира са поетско-митолошким говором В. 
Мајаковског, представама које сугеришу хришћанско-религиозни појмови „апос-
тол“ и „пророк“.

Већ први број даје увид у поезију Црњанског, тада сарадника Зенита из Па-
риза. Она је блиска поступцима и мотивима из путописа Љубав у Тоскани: „За-
нео женом која је још девојка. Зауставио је плач семитски и хришћански надом у 
зачеће“ (М. Црњански. Путописи, књ. I, 1995: 101). Песмa „Девојка“ просторно је 
смештена у немоћни пејзаж: „Рађање је, звезде у језерима, / немоћан сјај у животу“. 
Песма „Посланица из Париза“ програмска је: пророчки глас са брда одгонета „твр-
дом“, овоземаљском човеку материјалне природе тајну, коју само он зна, а компо-
зиционо развија низ живот / смрт / васкрсење: „и лећи ћете и ви у траву звездану, 
/ где ништа више не боли... видећете себе и живот како играте / на небесима, а не 
на јави“.

Поезија Љ. Мицића још није програмска: она је машинистичка према моде-
лу другог футуризма, и аутобиографска – одлика модерног песничког израза. А. 
Пармеђани открива у Мицићевој песми „Филхармонија штампарских машина“ 
(бр. 4) верхареновску стилизацију и маринетијевске одјеке, указујући при томе и 
на неке битне разлике: „Али док Маринети стиже до другог степена процеса, тј. до 
механизације човека, код Мицића имамо само антропоморфизацију машине“ (А. 
Пармеђани 1996: 315). У песми „Трагедија маске“ (бр. 2) Мицић примењује лирску 
маску, само што се она не може једноставно дешифровати. Имперсонални лир ски 
субјект покушава да спасе идентитет властитог Ја. Он театрализује своју власти-
тост у лику Хамлета. Песник размишља о својој судбини и каже: „Ја спашавам у 
себи Човека – у лудници мрака.“

Виргил Пољански  
У знаку круга, Зенит, бр. 1, 1921.

Бошко Токин  
У атмосфери чудеса, Зенит, бр. 3, 1921.
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Бранко Ве Пољански затвара песнички субјект у круг своје поезије. У песми 
„У знаку круга“ (бр. 1) он примењује принципе стиховног помака, сдвига, динамич-
ки комбинујући графичко-стиховни поступак кружног писања стихова са семан-
тичким моментом: иконичка (сликовна) реализација семантичког низа: „Живот / 
Смрт / Циркулус!“ Овим се игра, као основна тема песме, модерно изражена екви-
валентима боја, динамичног ритма и узаврелих страсти, уклапа у шири систем ми-
толошких асоцијација које сугеришу магију кружног кретања животног циклуса, 
а која се налази у основи мотива усменог фолклора, ритуалних радњи и обреда (Н. 
Толстој, „Живота магијски круг“, Језик словенске културе 1995: 301 и д.).

Све до текстова који су били у складу са програмом зенитизма, Бошко Токин 
имао је врло значајну улогу у преношењу знања о културним и књижевним поја-
вама француске и италијанске модерне и авангарде. Он пише рецензије о страним 
књигама и часописима, оспорава појавне облике домаће реакционарне критике 
са позиција тада актуелне струје новог духа у Француској и истинске футуристич-
ке револуционарности, која је уперена против свега што се супротставља успос-
тављању новог реда ствари. Занимају га ренесансизам, унутрашњи монолог као 
покушај да се помоћу њега разреши место и улога уметника у модерном свету, ми-
ракулизам – текст „У атмосфери чудеса“ (појам „миракулизам“ убраја се у оне тер-
мине, односно поступке који су преузети из послератне теорије филма у Францус-
кој, и одатле пренети у дискурс уметности речи). Поимање тежње ка осло бађању 
човека од свих могућих окова довело је Токина до футуристичке теме авијације и 
идеје пилота-футуристе Ф. Азарија о „Позоришту у ваздуху“ (Зенит, бр. 2).

Док су песме Растка Петровића „Најсентименталнију о ситости легенду“ и 
„Ловчево бдење“ настале на подлози његовог интересовања за архајске, прими-
тивне културе, дотле прича С. Винавера „Euphorion“ доноси класичну тематику, 
карактеристичну по томе што јој се придаје револуционарни карактер: „еволу-
ција Гетеа у царству духова и метафизички однос Гетеа према револуцији“.

Занимљиво је да је Токинова концепција о футуристичкој опозицији рево-
луционарно–реакционарно тематски обележила Винаверову прозу: у „Летопису“ 
он специфичним поступком пародирања исмева „звучне фразе реакционара о 
будућности цивилизације“. 

Репрезентативност експресионизма огледа се у програмским формулација-
ма зенитиста, у поезији К. Гол, Ј. Калмера и Г. Кулке, и у ликовном стваралаштву 
В. Гецана и Е. Шилеа. Наглашено је интересовање за руску постреволуционарну 
уметност: концепција пролеткулта Луначарског, естетска реализација скитизма у 
поеми Скити А. Блока, Мајаковски, имажинизам. Поезија Игора Северјанина је 
из његове емигрантске фазе, у време када је превазишао егофутуризам, а стихови 
руског динамисте Валентина Парнаха, који је тада живео у Паризу, пружају доказе 
о постојању авангардног синкретизма, видљивог у споју између поезије и игре, и 
то, пре свега, на плану ритма. Поезија француских песника одражава касносим-

Иван Гол  
Зенитистички манифест, Зенит, бр. 5, 1921.
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Љ. Мицић, И. Гол, Б. Токин  
Манифест зенитизма, 1921, насловна страна

Љ. Мицић  
Манифест зенитизма, 1921, унутрашња страна
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болистичке тежње и тежње књижевног кубизма, изграђеног на традицији Гијома 
Аполинера: М. Соваж, П. Дерме, А. Салмон. Осим В. Парнаха, покрет у поезији 
сугеришу метафоре и слике чилеанског песника Висентеа Уидобра, оснивача кре-
ационизма и припадника групе младих шпанских и хиспаноамеричких песника 
ултраиста.

Од петог броја, 1921, Зенит је у правом смислу форумско гласило покрета. 
Програмски га оснажује Зенитистички манифест И. Гола, писан на немачком, и 
Манифест зенитизма Љ. Мицића, И. Гола и Б. Токина, штампан као прва свеска у 
едицији часописа Зенит. Мицићев текст је нека врста поеме-манифеста; показује 
сличност са Ничеовим Заратустром: проповед на висинама, апел упућен човеку 
да стреми ка висинама, које су изнад осредњости; дати су мотиви који ће касније 
доживети програмску и песничку реализацију: Барбарогениј, „провала варвара“ 
и „кола за спасавање“. И. Гол у свом Манифесту зенитизма афирмише симулта-
низам по угледу на симултаност новинских вести; зенитизам је означен коорди-
натама обележеним космизмом и хуманизмом; подупиру га три упоришне тачке: 
зенит, сунце и човек. Уз критику момената карактеристичних за експресионизам, 
Гол инсистира на једноставности песничког израза, аналогног идеји о барбарству 
у поезији. Токинова верзија Манифеста зенитизам види у формули синтетизма 
праваца и континената, при чему нагласак ставља на футуристичку естетизацију 
динамизма и на надреализам ослоњен на традицију Г. Аполинера. Но, намера да 
се начини прелаз од индивидуалних поетика ка поетици јединствене групе иза-

На претходној страни: 
И. Гол  
Paris brennt, 1921, насловна страна

В. Каменски  
Армиранобетонска поема, 1914.
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звала је битне промене у саставу сарадника и одвратила писце из Београда од Ми-
цића и Зенита. Свој негаторски став они јавно манифестују групном изјавом у 
двоброју загребачког часописа Критика (новембар–децембар 1921).

Зближавање са зенитизмом мотивисало је И. Гола да декларативно одбаци 
експресионизам, у тексту „Der Expressionismus stirbt” (бр. 8), зарад новаторства 
које се, сматрао је, налази изван граница признатих и познатих језичких и умет-
ничких норми, као на пример првобитна свежина речи, младост скитства и бал-
канства. Битно је нагласити да Голов обрачун са експресионизмом превазилази 
уску регионалну ограниченост, будући да се по вредности и значају уклапа у шире 
европске оквире. Скоро истовремено кад и И. Гол, К. Едшмид и П. Хатвањи запо-

Ел Лисицки  
Програм за матинеје Мерц, 1923.
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чињу радикалну критику типично експресионистичког начина спознаје непос-
редног унутарњег.

Дадаиста Драган Алексић формирао се у уметничкој средини Прага, где су 
настали његови текстови писани у жанру манифеста, поезије, дада-есеја. У то вре-
ме започиње његова сарадња у Зениту. Алексићевој појави претходило је естетско 
превредновање дадаизма („Дадаиста у ствари не воли уметност. Он је презире и 
сматра да је непотребна“ – бр. 2), нарочито у варијанти која је негована у Паризу; 
оно је написано на основу доброг познавања генезе покрета и ситуације у којој 
се он тада налазио: споменути су дадаистичко саботирање Маринетијевог пре-
давања о тактилизму и негативни ефекти њихове језичке иновације илустровани 
на једној песми у којој је игра словима абецеде требало да опонаша ритуално са-
моубиство језика (реч је о песми „Suicide“ Л. Арагона). Алексићев манифест Дада-
изам (бр. 3) замењује реалност апстракцијом, а смисао и разум помиче у правцу 
футуристичко-дадаистичког бруитизма, дајући предност Мелхиору Фишеру и 
његовом роману Секунда кроз мозак, супрематизму, уметности циркуса, комуниз-
му (,,Дада је револуционарац комунист“), „секундно-апстрактној“ примитивно-
сти „окултонервнога“ дада човека. У поезији, пак, Алексић инсистира на одсуст-
ву у производњи смисла и семантике. Неким својим текстовима из тога периода 
он је близак стваралаштву берлинских дадаиста и К. Швитерса. Његов дада-есеј 
о Швитерсу, дадаисти из Хановера, писан је у контексту тадашњих размимоила-
жења између овога уметника и берлинских дадаиста који су му пребацивали што 
сарађује у експресионистичком часопису Der Sturm Х. Валдена. И погрешно чи-
тање татлинизма као машинске уметности, а не конструктивизма, у есеју „Татлин. 
HP/s + Човек“ (бр. 9), могло је бити инспирисано радовима дадаиста у Немачкој.

Програмски искази о обнови песничког језика налазе се у основи манифес-
та И. Гола Реч као почело, покушај нове поезије (бр. 9). Он је за полазиште имао 
темељне футуристичке и кубистичке идеје. На футуристичку поетику ослања се  
концепт огољене, једнозначне песничке речи, осамљене реченице. Сличност са 
кубизмом огледа се у реалистичком карактеру редуковане футуристичке речи. 
Ова програмска начела одређивала су, имплицитно, стихове Љ. Мицића у цик-
лусу нумерисаних песама Речи у простору и спев И. Гола Paris brennt, објављен 
као друга свеска у едицији часописа Зенит. Предвиђено и рекламирано издање 
књиге песама И. Гола Radiogramme, која већ својим називом сугерише телеграф-
ски лиризам, изостаје. Ипак песма „Chanson d’une Lanterne“ (бр. 7) наговештавала 
је карактер и тон најављене Голове књиге: „драматичан“ сензибилитет предметног 
света и његова психолошка и емоционална својства – појава типична за футурис-
тичко третирање предмета у простору.

Са тачке гледишта практичног, историјског и политичког реда ствари, за-
нимљив је покушај да се савремене идеолошке и идејне концепције ретроспек-
тивно повежу са конкретним ратним сижеом, насталим много раније. То се може 
рећи за Мицићеву „Револуцију у граду беломе“ (бр. 10), ратну прозу аутобиограф-

Р. Хаусман 
Sieg Triumph Tabak mit Bohnen, насловна страна књиге

Р. Хаусман  
Sieg Triumph Tabak mit Bohnen (Победа тријумф дуван са 
пасуљем), манифест презентизма, Зенит, бр. 9, 1921.
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ског карактера, синкопираног, бруитистичког маринетијевског ритма, подстак-
нуту политичким збивањима у Хрватској: питања везана за Хрватски блок. Што 
се, пак, Пољанског тиче, он из Прага шаље песму сачињену према моделу тзв. „же-
лезничке поезије“, са описом догађаја који се збио „једне ноћи“, уз опонашање си-
жејне ситуације новеле („Експрес-Гробље“, бр. 7).

Већ те прве године излажења Зенит је успоставио директне контакте са умет-
ницима мађарске (активисти око Л. Кашака) и чешке авангарде (К. Тајге, Devĕtsil, 
са седиштем у Прагу, и касније са једним његовим огранком у Брну). Могуће је 
изнети занимљиво запажање Ф. Шмејкала о раним везама Зенита са Devĕtsilom, 
потеклим из времена када ова авангардна група још није имала своје програм-
ско гласило, него је наступала у часописима старије и млађе генерације. Није 
онда никакво чудо што је, од страних часописа, Devĕtsilu пажњу посветио једино 
Мицићев Зенит, доносећи у 7. и 8. броју ликовне радове његових чланова, стили-
зоване у духу магичног реализма и примитивизма (упор.: Devĕtsil. Češka likovna 
avangarda dvadesetih godina 1989).

Ништа мање значајни нису били сараднички контакти са Рудолфом Панви-
цом, немачким писцем, песником и филозофом културе; припадао је песничком 
кругу Charon; са песником Отом цур Линде основао 1904. истоимени часопис. Од 
1921. до 1948. живи претежно у Југославији, на острву Колочеп код Дубровника. 
Суочен, као и Љ. Мицић, са сломом европске културе, он је покушао да уобличи 
преображено човечанство на основу продубљеног душевног екстракта. Панви-
цову појаву у Зениту обележила је поезија, заједно са чланком „Европска идеја“ 
(бр. 10), који носи јасан печат песникове напете духовне преокупације будућом 
судбином Европе.

Рекло би се да Зенит после уласка И. Гола у редакцију показује све више слич-
ности са програмском оријентацијом руских футуриста, и то пре свега крилати-
цом која подсећа на провокативни „Шамар друштвеном укусу“. У нашем часопису 
она гласи: „Хура! Обесићемо вашу перверзну културу за женске шешире у јавним 
кућама баш кад будете у положају пузаваца и смејати се: хахаха“ (бр. 9). Ипак та 
тежња ка разградњи неких вредности одиграла се у границама програмске по-
ларизације на линији Исток–Запад, оснажене недоследностима које су искрсава-
ле у односу И. Гола према експресионизму: упркос чињеници да га је оспоравао, 
Гол постаје везивна спона са сарадницима, следбеницима експресионистичких 
часописа Der Sturm и Die Aktion (К. Хајнике, К. Ајнштајн, Ф. Р. Беренс, К. Гол, Ј. 
ван Хемскерк), и са берлинским дадаистима (Р. Хаусман, Р. Шлихтер). Мада је овај 
последњи уметник пролазио кроз разне стваралачке фазе, његови радови у Зени-
ту имају изразите црте дадаизма. У погледу следбеника Sturmа, сарадња Ф. Р. Бе-
ренса има дубљи смисао. Уласком у Зенит и приклањањем, у ширим оквирима, 
Зенитовом програму, његова поезија постаје све више подложна експерименту у 
разградњи стиха, тематици и мотивици. Истовремено, она утиче на песништво Б. 
Пољанског (на пример, песма „T. B. C.“, објављена у 22. броју подвлачи негативне 

И. Еренбург  
А ипак се креће, 1922, насловну страну израдио Ф. Леже
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црте капиталистичког устројства ствари), и у издвојеним случајевима следи зени-
тистичку теорију И. Гола о новом песничком језику.

Гледано са становишта поетике развоја, прво одређење зенитизма темељило 
се на експлицитном позивању на експресионизам. Убрзо после тога тежило се из-
ворнијим поставкама програма, које су ишле у сусрет паролама и идејама о Бар-
барогенију, балканству и балканоцентризму; оне ће почетком 1922. задобити ис-
тинску тежину у светлу даљег развоја часописа и покрета. Уосталом, Мицић већ 
крајем 1921. за представу о будућој судбини тих појмова употребљава метафору 
прелома, мислећи на негацију традиционалног евроцентричног устрој ства ства-
ри, постизање пуне уметничке и естетске аутономије, као и на откриће вреднос-
ти балканског простора иза варљиве илузије европског штићеништва. У чланку 
„Савремено ново и слућено сликарство“ Мицић је укратко изложио ту концеп-
цију. Према њему, зенитизам значи: „ПРЕЛОМ: 1. Супериорни став према доса-
дањој штићеници Madame Европи. 2. Посвемашње негирање и одбацивање њене 
вањске математскo физичке цивилизације. 3. Нововременска афирмација источ-
нометакозмичке идеје мистичког типа НОВОЧОВЕКА. 4. Васкрс југобалканског 
пратипа ЧОВЕКХЕРОЈА у унутрашњој духовној инкарнацији БАРБА РОГЕНИЈА“ 
(Зенит, бр. 10, 1921). 

Ову етапу развоја часописа и покрета карактерише још увек коуреднички рад 
на линији Љ. Мицић – И. Гол, при чему Гол сада предност даје Мицићу као писцу 
програмско-поетичких текстова, без намере да у њих уноси своје ауторске при-
месе. У Зенит-манифесту 1922 (Зенит, бр. 11), који насловом неодољиво подсећа 
на Дада Манифест 1918 Тристана Царе, Мицић истински прижељкује преврат и 
обрачун са класичном књижевном и филозофском традицијом, чији су носиоци 
Молијер, Данте, Шекспир и Кант. Паролом „Исток против Запада“ Мицић изне-
верава ранију крилатицу о дуалистичком односу између Истока и Запада, прожи-
мајући појмовима „Балкан“ и „балканизам“ све позитивне и негативне програмске 
постулате. У исти мах, Мицић нуди изворни ауторски пројект о балканизацији 
Европе са Барбарогенијем као централним ликом. У том радикалном премештању 
категорија вредности са Европе на Балкан, зенитизам је недвосми слено прокла-
мован као „нова уметност пробуђеног Балкана и ослобођеног Барбарогенија“.

На самом почетку 1922. године учињен је снажан заокрет часописа према 
руској авангарди са седиштем у Берлину. Главни посредници били су Иља Ерен-
бург књигом А все-таки она вертится (А ипак се креће), и уметнички тандем 
Еренбург – Ел Лисицки часописом Вещь (изашла само три броја: двоброј 1–2 за 
март и април и бр. 3. мајски, 1922). Најпре се радило о издвојеним прилозима из 
ликовне уметности и књижевности, штампаним у појединим бројевима Зенита; 
они су при крају године обимом прерасли у тематски двоброј 17–18, објављен под 
уредништвом Лисицког и Еренбурга. Будући да је био изразито потчињен тој 
оријентацији, Мицићев часопис је међу првима у Европи дао широк и темељан 
увид у нова уметничка струјања у Русији. У основи програма Еренбургове књиге 

Вещь (Предмет), бр. 3, 1922, насловна страна

Вещь (Предмет), бр. 3, 1922, унутрашња страна
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и часописа Вещь били су конструктивизам, производна уметност и вешчизам, а 
намера им је била да служе увођењу изворне руске авангарде у европски културни 
простор, и приближавању уметности Истока и Запада, ради њиховог уједињења. 
Све до руског двоброја, часопис доноси разне уметничке и књижевне прилоге: 
конструктивистички пројект В. Татлина, доступан преко Нацрта за Споменик 
Трећој интернационали, изводе из поменуте Еренбургове књиге, програм часопи-
са Вещь, поезију С. Јесењина и В. Хлебњикова, и сумаран преглед развоја уметнич-
ке авангарде у Русији, представљен помоћу описа нових типова изложби и новог 
начина излагања ликовних дела. Избор прилога у двоброју Зенита представља 
програмски и идејни став Еренбурга и Лисицког, исказан у часопису Вещь, али, 
истовремено даје пресек новаторства и актуелних појава на пољу књижевности, 
ликовне уметности, позоришта, музике, филма, започињући од предреволуцио-
нарних футуриста преко супрематиста све до савремене праксе конструктивиста 
(ПРОУН – пројекти Ел Лисицког, радови В. Татлина, А. Родченка). Тако замишље-
ну уредничку платформу илуструју следећи прилози: Пролог за оперу Кручониха 
Победа над сунцем, теорија и пракса Маљевичевог супрематизма, теме везане за 
позориште А. Таирова и за Октобар у позоришту (ауторски пројект Вс. Мејер-
хољда), поезија В. Мајаковског, Б. Пастернака, С. Јесењина, Н. Асејева, И. Еренбур-
га, чланак Хлебњикова „О савременом песништву“ (написан између 1919. и 1920. 
за време песниковог боравка у Харкову).

Убрзо термин и појам „конструкција“ налазе плодно тло у теорији и пракси зе-
нитиста. У њиховој теорији обим појма „конструкција“ веома је широк. Средишње 
му је значење песма као конструкција, а служи за ознаку принципа изградње по-
етског текста, и за дестабилизацију емоционалних компонената песме. У „Кате-
горичком императиву Зенитистичке песничке школе“, објављеном у књизи Кола 
за спасавање (1922) Мицић, сасвим одређено говори о конструктивно-предметној 
основи песничког стварања. Код њега реч „конструкција“ има двоструко значење: 
она означава процес конструисања, односно производње песничког текста: „До 
зенитистичке песме долази се безуветно конструктивним путем: свесно – одређе-
но – геометријски“ (Исто: 5), и његов резултат: песма-конструкција. Када се ови 
појмови и поступци упореде са естетиком стваралаштва и естетиком текста код 
руских књижевних конструктивиста, видеће се да се они скоро у потпуности по-
клапају (R. Grübel 1984). И термин „предмет“ (вещь) јавља се у Мицићевој теорији 
песништва као позитиван појам и служи за обележавање идејног супстрата песме: 
„Идеја зенитистичке песме је чистоћа предмета“ (Исто: 8).

Преко часописа Зенит идеје конструктивизма наишле су на снажан одјек у 
авангарди Словеније: у поезији Сречка Косовела, и у опреми часописа, ликовној 
уметности и сценографији припадника групе конструктивиста на челу са А. Чер-
нигојем.

Д. Алексић наставља да разрађује своје експерименте на пољу дадаистичке 
поезије и прозе све до 13. броја, наступајући заједно са блиским сарадницима из 

Иван Гол  
Der Eiffelturm (Ајфелов торањ),  

песма са цртежом Р. Делонеа, Зенит, бр. 15, 1922.

Ф. Р. Беренс  
Liebeserklärung an die metaphysik,  

песма посвећена Нини-Нај, зенитистичкој жени,  
Зенит, бр. 22, 1923.
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Винковаца: Туном Милинковићем, Драганом Сремецом и Славком Шлезинге-
ром. Њихова поезија није строго разграничена од осталих сарадника и сматра 
се саставним делом програмске поетике часописа. У оквиру Зенита они насту-
пају као „најмлађи југославенски зенитисти“ (бр. 11). Док Д. Алексић приступа 
песми са позиције алогике и апстракције, осцилирајући између ова два начела у 
изградњи песничког света („Фабрика локота“, бр. 11), дотле прозу своди на језич-
ки израз граничних психичких стања – лудила – изазваних доживљајима ратних 
страхота („Луд је човек“, бр. 12).

Поезија осталих домаћих сарадника интертекстуална је и цитатна (цитатно 
звуковно поигравање самогласницима и сугласницима по обрасцу бећарца („Во-
лем вола широких рогова“, С. Живановића), полемична с елементима бласфемије 
(„Ласо матери божјој око врата“, „Лепота коња и лице краљице Зите“, Б. Пољан-
ског; „Мојим докторима“, Е. Дундека; „Наш варварски бог“, Мио Рада), пародијска 
(„Nihilon“, Пољанског), програмска („1922“, Ј. Мештера), реализована по принци-
пу радио-филмског лиризма („Шими на гробљу Латинске четврти“, Љ. Мицића), 
емоционално обојена, с полазиштем на теорији унутрашњег звука Кандинског, 
накнадно обесмишљена дадаистичким конструкцијама („Ритми из пустиње“, М. 
С. Петрова). И даље се, као у првој години, негује жанр песничког путописа („Пут 
у Бразилију“, Пољанског).

У време победоносног наступа руске авангарде, улога Ивана Гола постаје све 
епизоднија. Вероватно се помишљало на то да започиње нова развојна фаза, али 
да ни ранију линију Голове сарадње не би требало запоставити. Напоменимо да 
она траје све до 15. броја. До свог разлаза са Зенитом Гол је објавио још четири 
прилога, од којих је један надасве значајан. У време кад је, у програмском смислу, 
радикално ревидирао своју сарадњу, Гол пише информативне текстове о савре-
меној француској поезији и о уметничком животу Париза, с посебним освртом 
на текуће изложбе. Његова је заслуга што је, изван ових прилога, теоријски пред-
ставио надреализам у тексту објављеном под насловом „Надреализам и алогика 
нове драме“ (бр. 14). То је, заправо, предговор његовој драми Метузалем или веч-
ни грађанин (1922), коју неки сматрају претходницом авангарде педесетих годи-
на. Пут од традиционалне ка модерној драми Гол је схватио као преобликовање 
драмске материје путем отеловљења надреалних и алогичких начела, од којих се 
прво наслања на Аполинеров неологизам „надреализам“ (има за циљ да оспори 
дословно схваћени миметички поступак реализма), а друго тежи ка елиминацији 
смисла помоћу комично обојеног алогизма.

У драми је заступљена кратка, синтетичка форма футуристичког позориш-
та; она, према поетици футуризма, подразумева алогику, брзину, динамичне и 
неповезане фрагменте стварности, чији смисао треба интуитивно докучити (Chr. 
Baumgarth 1966: 141–142). У Зениту је имала своје књижевне узоре у добро изабра-
ним и представљеним позоришним синтезама Маринетија: „Најамни уговор“ (бр. 
13), и „Они ће доћи“, месијанистички интонирана драма предмета (бр. 14). За чеш-

Драган Алексић  
Татлин. HP/s + Човек, Зенит, бр. 9, 1921.

Хана Хех и Раул Хаусман  
Сајам даде, Берлин, 1920.
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ког авангардисту Карела Тајгеа, који је редовно пратио и рецензирао Зенит, једна 
„брза“ драма Љ. Мицића (односи се на комад „Суд пороте“, објављен у 21. броју), 
деловала је „окрепљујуће као бомба“ („Jugoslavischer Futurismus“, Prager Presse, 22. 
VIII 1923).

Остали синтетички драмски текстови у Зениту користе дадаистичке ефекте: 
алогички говор, алогичке симултане поступке, помакнуте конструкције футу-
ристичког предмета у правцу типично дадаистичког хуморног драмског геста (Е. 
Дундек, „Деконфузиада“; А. Чебулар, „V Parku“, бр. 15). 

Синтетичка проза коју је неговао Љ. Мицић настала је на основу аналогије 
са футуризмом, али не и дадаизмом. Стилски помаци елемената прозног израза 
у правцу сажетости ничу на класичним топосима – љубав, и на документарним 
жанровима – аутобиографија: „Prisega na Madeiri“ (бр. 13). 

Љ. Мицић, Кола за спасавање, 1922, унутрашње стране
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Међу иностраним песницима који припадају овој или оној групи, појави или 
покрету, срећемо поново динамисту В. Парнаха, чија песма „Эйфелева бáшня“ 
(бр. 11) дочарава механо-футуристичке представе Ајфелове куле, измешане са 
системом савремених културних, техничких и механичких асоцијација и анало-
гија. Други је Гиљермо де Торе, песник шпанског ултраизма, са којим је Мицић 
успоставио директне контакте; они су трајали све до 1926. године. Његова песма 
„Charlot“ (бр. 13) припада жанру „кинематографске поезије“. Карактеристична је 
по лирској стилизацији неких ставова француске филмске теорије, и по довођењу 
у везу тих ставова са Чаплиновим ликом. Зенит и даље негује контакте са чешким 
Devĕtsilom. Посебно су занимљиви песнички прилози А. Черњика и А. Хофмајс-
тера, сагласни са начелима и ставовима ове авангардне групе. У кинематограф-
ској песми „V biografu“ (бр. 11) Черњик доследно брани поетику Devĕtsila идејом 
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о подређености филмске уметности животу, будући да је медиј филма у стању да 
прикаже искључиво његово наличје: лажни историјски сижеи, осујећеност поје-
динца да ужива у животодавним силама природе. А. Хофмајстер се, у шест крат-
ких песама, окренуо тематици љубави која тријумфује над баналностима и пре-
кинутим нитима живота („Šest básní“, бр.14). Поезију берлинског Sturma заступају 
Х. Валден и увек експерименту склон Ф. Р. Беренс („Valettiоde“, бр. 12), док фран-
цуске прилоге обележавају текстови П. Албер-Бироа („Poème sans nom“, бр. 11), П. 
Дермеа („Passe – sports“, бр. 12) и Ж. Епстена есејом о глуми јапанског глумца С. 
Хајакаве, дејству крупног плана на филмског гледаоца, o екрану, фотогеничности 
(„Amour de Sessue“, бр. 11). Апокалиптичка песма И. Гола „Der Eiffelturm“ (бр. 15) 
смисаоно је организована у синкретичком споју са Делонејевом сликом „La Tour“ 
из 1910. године, која у дијахронијском смислу оживљава идеју о симултаном кон-
трасту боја и динамичном осећању форме, наслеђеном од футуриста.

У 1923. години, у којој су изашла само четири броја (21–24, фебруар–мај) 
предност је дата јавном деловању. Оно је, заправо, започето средином 1922. про-
пагандним путовањем у Немачку, обележеним афирмацијом Зенита и зенитизма, 
и успостављањем веза са ствараоцима исте или сличне уметничке оријентације, 
а настављено је програмским концептом који је обухватао организовање зени-
тистичких вечерњи, предавања, покушај заснивања и осамостаљења праксе зе-
нитистичког позоришта, оригиналан спој ликовне манифестације са извођачким 
радом, рекламно-пропагандни рад у циљу скупљања претплате и продаје Зенита 
и његових издања. Ти облици деловања прерасли су касније у идејно и идеолош-
ко-политички обојене акције (демонстрације против Алфреда Кера у Паризу, и 
против Рабиндраната Тагоре у Београду). Наступ загребачке групе Trаveller, којој 
је припадао Јо Клек, произведен у зенитистичког сликара, Мицић је сматрао 
саставним делом поетике зенитистичког позоришта, а њена реализација проти-
цала је у извођењу текстова раније објављених у Зениту. Реч је о текстовима Љ. 
Мицића, Б. Пољанског, Ф. Т. Маринетија и И. Гола. Изузев Trаvellera, све остале 
акције биле су углавном појединачне, спроведене уз учешће Пољанског, Микца, 
Мицића, В. Скерла, или у неким случајевима скупне (браћа Мицић), а одвијале 
су се на линији: Загреб–Београд–Сисак–Топуско–Петриња–Сарајево–Самобор–
Љубљана–Трст.

У поезији најдоследнијих следбеника зенитизма заступљен је, више него ра-
није, револуционарни патос, допуњен спознајним облицима антикапитализма 
(Ве Пољански, „T. B. C.“; „Устај“), за разлику од осталих сарадника, у чијим сти-
ховима однос према жени (М. Микац, „Контрацвеба – господична“, бр. 23) и до-
живљај предметног света (А. Јутронић, „Причам кући“, бр. 24) прожима футурис-
тички сензибилитет. Настављена је полемика у стиху са директним алузијама на 
политичке теме (С. Живановић, „Ика-ика-и-ју-ју“ – песма је ослоњена на метрику 
и ритмику поскочица), и теме које дубоко задиру у питање културе (Пољански, 
„синг-синг јашемо хималају“, бр. 24).

В. Дени  
Капитал-паук, 1920, плакат, Зенит, бр. 41, 1926.
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Од страних сарадника можда најзанимљивије и најрадикалније примере 
пружају песме Е. Малспина и Ф. Р. Беренса, грађене према дадаистичком начелу, 
уз употребу класичне тематике и сатире, или стављене у функцију критике капи-
талистичког реда ствари. Малспинова песма „Ordonnance“ (бр. 24) припадала би 
оном типу дадаистичких песама које је Драган Алексић, у свом тексту „Водник 
дадаистичке чете“ (Време, 1931) луцидно назвао „љубавном фармакопејом“. И пе-
сма „Souffrances d'émail“ С. Арно је дадаистичка, али у њој се запажа прелаз ка 
алогичкој, монтажној изградњи текста. Исповедни тон романтичарског лирског 
субјекта о сну дозван је на начин механо-даде, уз помоћ крајње супротстављених 
дадаистичких аналогија, и уз коришћење вербалног колажирања речи. Ф. Р. Бе-
ренс је у то време неговао лирски жанр љубавних песама, по тону и духу сличних 
песничким творевинама писаним у славу познатих филмских звезда. Таква је ње-
гова песма „Liebeserklärung an die Metaphysik“ (бр. 22), посвећена звезди Зенита 
Нини-Нај, Мицићевој супрузи. У другом случају, Беренсова песма „Schokoladene 
Ballade“ (бр. 24) послужила је као образац за пародирање и сатиричко поигравање 
обнављањем традиције жанра баладе у модерном немачком песништву. Из једног 
писма Љ. Мицићу може се закључити да је Беренс на уму имао поезију И. Гола и Б. 
Брехта. Трећа Беренсова песма „Die Dollar-Arie“ (бр. 23) дочарава негативна наче-
ла фордизма, фордистичког погледа на свет – тенденција да се целокупан живот 
на планети Земљи организује према купопродајним механизмима, сагледаним из 
визуре америчког долара.

Главни подстицај за писање програмског текста „Радио филм и зенитистичка 
окомица духа“ (бр. 23) дало је преношење начела из стваралачке праксе зенитиста, 
где се одраније инсистирало на вези између књижевности и филма. Гледајући са 
аспекта жанра, пажња је овде усмерена ка синкретизму у поезији. Мицић је годи-
ну дана раније, у тексту „Шими на гробљу Латинске четврти“ већ сигнализовао 
појаву ове врсте синкретизма, везујући је за радио-филмски лиризам. За Љ. Ми-
цића филм је „стварно семе зенитистичке поезије“, и модерно средство за разо-
ткривање конвенционалних поступака традиционалног песништва. У позитивне 
учинке филма на зенитистичку поезију Мицић убраја својство филмског медија 
да успостави корелацију између реалности спољњег света са ритмичким устројс-
твом унутрашњег духовног. Од зенитистичке поезије, у којој би, према изложе-
ним захтевима, били наталожени разни моменти преузети од филма и футуризма 
(речи „окомица духа“ у наслову подсећају на везу са концепцијом футуриста да се 
емоције могу изражавати линијом-силом, која сугерише кретање, независно од 
чулних квалитета предмета), Мицић у закључку свога текста тражи: „филмски 
реализам и тоталност савременог живота, брзу измену унутрашњег и спољњег 
света, јаке оштробридне контрасте црнога и белога путем алогичне асоцијације 
и симултаности“.

Са 24, мајским бројем 1923, у којем је полемика са Стјепаном Радићем и њего-
вим схватањем европејства и балканства прерасла у критику хрватске културе у 

Љ. Мицић 
Антиевропа, 1926, задња страна,
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целини („Папига и монопол 'хрватска култура'“), завршена је успешна загребачка 
фаза Зенита. Мицић је убрзо после тога редакцију преместио у Београд, где су га 
чекали вишемесечни напори око обнављања излажења часописа, спојени са сла-
бим прихватањем средине и негативним реакцијама београдске штампе. Ипак, 
без обзира на све те препреке, фебруара 1924. изашао је 25. број, иза којег се, после 
неуобичајено дуге паузе, октобра појавио осмоброј (26–33), допуњен бројевима 34 
за новембар и 35 за децембар. Могуће је да се све те неповољне околности могу 
изразити у следећим речима: „Часопис излази једанпут месечно на запрепашћење 
свих Срба и осталих великих народа без зенитистичког духа.“

За време рада и деловања у Београду, започиње синтетичка фаза у стварала-
штву Зенита. То је било праћено променама у дефиницији зенитизма: „зенити-
зам је покрет за синтезу нове уметности“, и у тематској оријентацији часописних 
прилога. Увођење новог програмског курса имало је за последицу кидање неких 
сарадничких веза. Тако је Р. Ратковић тврдио да се од зенитизма одвојио када је 
осетио да ће у њему „видети синтезу свих бунтовних изама“ (бр. 38, 1926). Уоп-
штено говорећи, у тренутку када су револуционарни импулси постепено губили 
снагу, кренула је авангарда у Европи, Русији, а паралелно са њом и часопис Зенит 
ка новим синтезама, ка враћању уметности у живот – историјски моменат чије је 
закономерно појављивање било садржано у поднаслову нашега часописа: „кален-
дар нове уметности и савременог живота“ (бр. 26–33, 1924). Ишло се ка спајању 
онога што је до тада било строго одвојено: уметности и просторног обликовања 
животне средине (радови De Stijla и Bauhausa, у Зениту архитектонски пројек-
ти Јо Клека, строго функционални у програмском погледу али мотивисани фан-
тастиком и имагинацијом. Мицић је Зенитеум упоређивао се Пантеоном, што 
је, према античкој традицији, била ознака за храм свих богова – упор.: „Према 
оптикопластици“, предговор монографији о А. Архипенку), затим уметности и 
журнализма (књижевност чињенице; у нашем случају документарност и факто-
графија судских списа, текстови о штампи), уметности и слободне игре маште и 
подсвести (чешки поетизам, надреализам, у Мицићевом часопису манифест Рис-
та Ратковића, у којем се жеља за разоткривањем мистике првобитности и Истока 
раних француских надреалиста преобраћа у тежњу ка метафизичкој обнови бар-
барства, примитивности у културном значењу појма). Ову линију синтетичности 
наставља интересовање за уметност плаката и рекламе, теоријски блиско преко 
Ел Лисицког, а у практичној примени у радовима Јо Клека, затим за фотографију 
и музику (Јосип Штолцер Славенски).

У синтетичкој фази авангардизма није ослабљен међународни аспект Зе-
нита. Напротив, он је током 1924. године у неку руку оснажен, да би временом 
постепено слабио у корист прилога домаћих сарадника, отворених према појава-
ма и утицајима надреализма и књижевне и уметничке левице. У том размицању 
граница између раније и нове, односно измењене програмске концепције нашли 
су се окупљени најпре сарадници оних авангардних група и покрета који појави 

Маријан Микац  
песма Побуна атома, Ефект на дефекту, 1923.
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синтетизма још нису подлегли. Издвајамо прилоге Ј. Восковеца, припадника чеш-
ког Devĕtsila, италијанских футуриста Р. Вазарија и С. Покаринија, футуристе из 
Русије Г. Петњикова, са којим је, захваљујући И. Еренбургу, успостављена директ-
на сарадња. Експресионистички обојен, духовним снагама инспирисан песнички 
доживљај доминира у поезији Ф. Р. Беренса, Х. Валдена, К. Либмана, и финско-
шведског песника Елмера Диктонијуса, социјалистички опредељеног левичара.

Већ је било речи о томе да су се термин и појам „надреализам“ усталили у 
Зениту већ 1922. године. Није необично да им се Зенит поново враћа после поја-
ве Бретоновог Манифеста и консолидације надреалистичког покрета. Може 

Маријан Микац  
песма Стража на Рајни пројицира, Ефект на дефекту, 1923. 
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се закључити да је то за собом повлачило измењену концепцију, у којој су се на-
таложили разни идејни и идеолошки слојеви, укључујући и схватање о надреали-
зму као изданку преиначеног дадаизма, и појави која је ишла у сусрет афирмацији 
прежи велих облика буржоаске културе, изведене на подлози дегенеративних 
процеса у оквирима европске цивилизације. Из тих разлога, надреализам и ње-
гове варија нте нашли су се у средишту зенитистичке критике, полемике, разо-
бличавања мистификаторске стратегије и епигонства, како у париској тако и у 
београдској групи. Но, упркос томе, Зенит покушава да се прилагоди измењеној 
културној парадигми и у ту сврху предност даје француским преводима изворних 
зенитистичких текстова. Исто тако, његова редакција шаље, у јесен 1925. године, 
Б. Ве Пољанског у Париз, као свог представника.

Можда није незанимљиво да се Зенит врло рано укључује у полемику која 
се водила око надреализма између Пола Дермеа и Андреа Бретона, и између Бре-
тона и И. Гола. Захтева пажњу чињеница да је Дермеова варијанта надреализма, 
коју је он изрекао у оштрој полемици са А. Бретоном, објављеној новембра 1924. 
у часопису Le Mouvement аccéléré, а коју је Мицићев часопис пренео само месец 
дана касније („Књижевна крађа или каламбури“, превод Дермеовог текста „Plagiat 
ou calambours“ с француског. – Зенит, бр. 35, децембар 1924), више ишла у прилог 
Зенитовој аргументацији борбе против београдског надреализма и бившег зени-
тисте И. Гола, а сада надреалисте. На самом почетку Дермеовог текста редакција 
часописа оспорава оригиналност надреализма у Београду, доказујући да је ње-
гово епигонство проистекло из недостатка духа и талента. С друге стране, Мицић 
је свој коментар на Голов надреалистички програм, објављен у његовом часопису 
Surréalisme октобра 1924, снизио на ниво кратке белешке-памфлета, додајући је у 
форми постскриптума Дермеовој полемици са Бретоном.

Иако је у идејном погледу Зенит експлиците био против надреализма, он му се 
приближио, и у извесним случајевима приклонио, нарочито на плану програма.

У првом случају ту би долазиле у обзир неке типично надреалистичке теме, 
или неке појаве које су биле срачунате на то да изазову естетску, друштвену и 
политичку провокацију. Попут париских надреалиста, зенитисти су тежили да 
тематизују Мароканску кризу, марксизам, или су били склони пропагандно-про-
вокативним наступима и јавном деловању путем текстова писаних у жанру отво-
реног писма, плаката или памфлета.

У другом случају, Зенит се, у 36, октобарском броју (1925) директно суочио 
са француским надреализмом, коментаришући један цитат о надреалистичком 
осећању гадости према цивилизацији, изреченом у корист барбарства и Истока. 
Мицићев часопис је очигледно био упознат са 3. бројем Надреалистичке револу-
ције, чији је садржај, скоро у целини, носио печат култа Истока и његовог славља. 
Ово окретање Истоку било је потхрањено жељом и потребом за проналажењем 
путева до нове врсте мистицизма. Надреалистичком разоткривању мистике Ис-

Велимир Хлебњиков  
Пролог опере А. Кручониха Победа над сунцем,  

Зенит, бр. 17–18, 1922.
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тока, чији су симболи били Буда, Далај-Лама и азијатски варвари, Зенит је већ у 
наредном броју супротставио културно барбарство. Полазећи од претпоставке о 
моралним вредностима човека, Ристо Ратковић, аутор програмског текста „Бар-
барство као култура“ (бр. 37, новембар–децембар 1925), захтева да права а не ла-
жна култура води према обнављању барбарства, и одбацује све оно што би под 
видом примитивизма, анархизма, ослањања на традицију Русоа, антике, Ничеа и 
његово „обртање свих вредности“, могло да послужи повратку изворности. Пош-
то је барбарско код Ратковића схваћено као метафизичка суштина, оно покрива 
духовну бит ствари, а ту бит је могуће најлакше открити путем поезије.

Исто тако може се сматрати битним да је Зенит идеју о пожељној синтези 
покрета и појава прожимао левим струјама, испуњавајући их социјалним и ре-
волуционарним садржајима и ставовима о потреби непосреднијег утицања на 
физичку, друштвену и политичку стварност. Уосталом, овде би се могло навести 
Мицићево мишљење изречено у чланку „Филм једног књижевног покрета и једне 
духовне револуције“ (бр. 38), по којем је Зенит у то време једини заступник левог 

М. Матјушин, А. Кручоних, П. Филонов, И. Школник, К. Маљевич  
фотографисано пре извођења футуристичке трагедије Владимир Мајаковски и футуристичке опере Победа над сунцем, Луна парк, Петроград, децембар 1913.
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фронта у Краљевини СХС. Сасвим у том духу, А. Цесарец је зенитисте уврстио у 
лефовце, групу левих руских авангардиста, доводећи их са те позиције, на основу 
површне аналогије, у везу с дадаистима: „Ми имамо и варијацију дадаизма. То је 
једини, за Европу сасвим нови покрет – али само зато, јер се код нас зове 'зенити-
зам'“ („ЛЕФ у Југославији“ 1957: 271).

Нови леви курс часописа наступио је са октобарским осмобројем 1924; он 
бележи више прилога посвећених Лењину, што је у контексту тадашњег интере-
совања за ову тематику, знатно пре Бретоновог (Упор.: М. Надо, Историја над-
реализма 1980: 124; Мони де Були, „Седмица са седам недеља“ 1968: 133). У окру-
жењу револуционарних идеја нашла су се, исто тако, три писма Максима Горког 
из 1905. године, штампана у 34. и 35. броју Зенита 1924. Тичу се револуционарних 
гибања у Русији, а Горком су била само повод за оштру критику антихеројског ма-
лограђанства, које је довело у питање све религиозне, моралне и политичке вред-
ности, чијој је мањкавости супротстављена апотеоза радника и пролетера на пла-
ну живота и литературе – као позитиван пример наведена је естетизација њихове 
снаге у поезији Баљмонта.

Као што је речено, леви идејни оријентири допринели су томе да се у Зениту 
све већа пажња почела обраћати односу уметности и политике. Снажнији заок-
рет у том правцу спроведен је у 36. броју (октобар 1925), у којем је изречен отворен 
протест против политичког убиства бугарског песника Геа Милева. Циљ протеста 
био је да се, аргументима сопственог програма, окриви Европа што не штити један 
народ и његове песнике од политичког терора Цанкова. С друге стране, осуда и 
погубљење Геа Милева били су типичан пример како злоупотреба уметности може 
послужити искључиво у политичке сврхе, јер Милев је, инспиришући се Мајаков-
ским и Блоком, написао револуционарну поему Септембар, и у њој дочарао тему 
стихије побуњеног народа у грађанском рату септембра 1923. Због ње, и због неких 
публицистичких радова против „белог терора“, он је и био погубљен.

И браћа Мицић неговала су, у својој поезији и прози, конструктивне посту пке 
леве уметности. У песми „У тебе су дивне очи Луција“ (бр. 39) Пољански преоријен-
тише своје песничке поступке у правцу друштвено-афирмативних пролетерских 
начела, која, сливена са жанром љубавне поезије, показују унутрашњу сродност са 
експресионизмом: представа лирског субјекта који са неверицом и сумњом узалуд 
очекује да сазна дубину емоција своје љубљене, па би је зато најрадије загрлио „но-
жем под леву сису / Да јој види срце којим она воле / ... крвавога пролетера“.

За разлику од Пољанског, Мицић предност даје социјалној, радничкој те-
матици. У песми „Радиола на Балкану“ (бр. 40) песник изричито каже: „Лепота и 
лопата је судбина нових песника“. Песму у целини, ипак, ближе одређује процес 
гласовне метафоризације у низу: „Лепота-лопата-лопта“. А. Флакер је, у овом по-
игравању „фонолошким опозицијама“ у изразу, открио фигуру каламбура и то 
таквог који подсећа на каламбур код Хлебњикова (Nomadi ljepote 1988: 234). У Ми- На претходној страни:

Љубомир Мицић, Дубровник, 1936.
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цићевој песми „Сифон-сода-крв“ (бр. 39), програмски обојеној, револуционарни 
патос одређен је на вези која постоји између кафанске говорне фразе и критике до-
маћег политичког и европског културног смисла, зарад оживљавања национал-
не културне традиције, где се чувају сва колективна сећања на „мистерије рата и 
гробова“. У песми „Бим бам бом“ (бр. 41) однос према пролетерском сензибилите-
ту је експресионистички стилизован. Типизација унутарње револуционарности 
исказана је еквивалентом црвене боје, космичком метафориком, помахниталим 
криком душе и вриском предметног света, јачином и дубином емоција песничког 
субјекта; њима је потчињен и сам револуционарни чин. Мицићева песма „Made 
in England“ (бр. 42), написана поводом генералног штрајка енглеских радника, ре-
агује на актуелне социјално мотивисане догађаје, сагледане у склопу програмске 
критике европског Запада и његовог високо развијеног капитала. Уз апологију 
црвених футуристичких семафора и позивања на Руску револуцију, директно об-
раћање радницима, рударима и морнарима протиче у знаку подсећања на прас-
тари словенски обичај крвне освете. Песма се завршава авангардном реториком и 
питањем: „Зашто жуљеви ваши нису дијаманти / Или динамити?“

Зенит се залагао за то да социјална чињеница пуну естетску вредност задо-
бије искључиво у области уметничког заната, али не и у области уметности. Према 
чланку „Треба уништити антисоцијалну уметност“ (бр. 35), Мицићу је подстицај 
за елиминацију уметности из процеса социјализације дошао, свакако, из футу-
ризма, пошто би једино претпоставке о сугестивној аналогији човека са машином 
(„Када би човек био машина“) дале одговор на питање: „који би метод социјализа-
ције био најбољи?“

У контексту честих полемика против негативних момената домаће и ино-
стране политике, многи прилози звучаће оштро, скоро провокативно. Реч про-
вокативно односи се, наравно, на вербалну комику, фотографију и политички 
плакат као средства отворене или прикривене политичке борбе. Тако, на пример, 
текстуално и фотографијом, на којој је приказан остарели Никола Пашић, огољују 
се и карикирају начини решавања политичких криза на Балкану. Напоредо с тим, 
из плаката руског уметника Виктора Денисова Денија, израђених 1919. и 1920. 
године, израстају гротескно отуђени ликови капиталиста („Капитал-Паук“, бр. 
41), или чланова њихових међународних организација. Дени је и њих, у плакату 
„Друштво народа“ (бр. 41), приказао априорном гротеском, као очуђујуће јунаке 
басни, који су, у споју са превреднованим социјалистичким паролама, које гласе: 
„Капиталисти свих земаља, уједините се!“, комично обесмишљени.

Прагматичка оријентација у стваралаштву зенитиста, а особито њена пове-
заност са начином рада и деловања, са савременим књижевним, културним и по-
литичким питањима, довела је до тога да се пажња почела обраћати на при роду 
часописа, његову формалну страну и на часописне врсте. Када је у теоријском и 
практичном погледу учврстио своје позиције, Зенит је од часописа-алманаха 
неформалне групе сарадника постао програмско гласило. Све снажнији размах 



Часопис Зенит (1921–1926)43

дадаизма на штету матичног покрета преусмерио је активност Мицићевог бра-
та Бранка Ве Пољанског ка покретању антидадаистичке ревије Дада-Јок (1922). 
Заокрет према пропагандном раду у Немачкој (Минхен, Берлин) указао је на по-
требу радикалнијег формалног експеримента, који се огледао у плакатском броју 
часописа, штампаном као додатак тзв. „немачком броју“, некој врсти тематског 
каталога зенитистичких прилога, намењеном агитацији. У склопу пароле руске 
авангарде о изласку уметности на улицу (била блиска захваљујући Ел Лисицком 
и његовом тексту „Уметност и изложбе у Русији“; у њему стоји: „Руски футуристи, 
сликари и песници викали су већ првога дана Револуције – изнесите све на улицу, 
донесите каблове с бојама и намажите плотове! ... Још сада вире на углу код Кузне-
цовог моста у Москви две Бурљукове слике“ – Зенит, бр. 14), могло би се посмат-
рати штампање Зенита у фолио формату, тзв. Зенит-дневника (његова појава 23. 
септембра 1922. на дан јесењег еквиноција, јесење равнодневице, говори о томе да 
је била усклађена са ритмом космичког времена), који ће, с обзиром на тадашње 
политичке и дипломатске околности, пред југословенску јавност изаћи са смелим 
захтевом за успостављање дипломатских односа са Совјетском Русијом. Остали 
примери само потврђују чињеницу да се са сличним експериментима настави-
ло и касније: тематска Руска свеска, коју су уредили Иља Еренбург и Ел Лисиц-
ки, са конструктивистички и ПРОУН стилизованим корицама у славу Зенита 
(аутор Лисицки), часопис у облику каталога Зенитове међународне изложбе, са 
улазницом као његовим саставним делом (бр. 25, 1924), па нови жанр периодичне 
публикације, састављене од текстова програма Зенитистичке вечерње одржане у 
Загребу (бр. 21, 1923), број начињен у форми календара (1924). Поменимо, најзад, 
и доследно спроведен фебруарски ритам излажења, који неодољиво подсећа на 
зачетке италијанског футуризма у Паризу, током времена комбинован с октобар-
ским, вероватно као последица успостављања инспиративне аналогије с руским 
Октобром.
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Ликовна уметност у проширеном смислу – као целовито схваћена визуелна 
култура модерног доба – представља суштински део авангардног програма зе-
нитистичког покрета. Она је производила значења, попут свих осталих сегмената 
зенитизма, која, због децентрисаности, Наталија Злидњева назива „бриколажном 
структуром часописа Зенит“ (Н. Злидњева 1996: 425). У идеје о балканизаци-
ји Европе, замишљене захваљујући витализму Балкана, Зенит је укључивао 
различите европске постулате с почетка двадесетих година прошлог века, а по-
себно достигнућа која је руска авангарда у претходном раздобљу већ произвела и 
преживела (окретање фолклорним и архаичним формама, заум, монтажа и др.).

Млади ствараоци у кругу зенитизма били су привучени идејама о конкре-
тним циљевима – о мењању свести људи помоћу света уметности и то захваљу-
јући најпре стварању једног правичнијег, отворенијег и креативнијег друштва 
у којем би се ценила улога појединца, а пре свега његова инвентивност и снага. 
У реализацији тих утопијских идеја, уметност окренута животу, савремених 
поставки, неконвенционалних идеја, немиметичких форми, имала би водећу 
улогу. 

Иако је књижевност била доминантна дисциплина, идејно обојена визуелна 
култура може се пратити од самог почетка, и то не искључиво на страницама 
часописа, већ и у свим зенитистичким публикацијама и манифестацијама: по-
себним издањима Зенита, лецима, плакатима, на изложбама и у оквиру Зени-
тове галерије, односно Зенитове збирке. Браћа Мицић, Љубомир и Бранко Ве 
По љански, била су изузетно наклоњена ликовним питањима: не ради се о њихо-
вом класичном васпитању и неговању традиционалних пластичких вредности и 
естетских критеријума, већ, по свој прилици, о њиховој самоизграђеној свести 
о томе да сви стваралачки потенцијали, све замисли и све реализације треба 
да буду израз актуелног времена и да су у друштвеном и културном окружењу, 
у целокупном модерном свету, визуелни ефекти битни чиниоци комуникације. 
У том смислу су и прилози у Зениту – теоријски чланци, манифести, критике, 
залагања за одређене, углавном младе уметнике и виталне европске уметничке 
правце и појаве, све репродукције и целокупна графичка и типографска опрема 
свих зенитистичких издања, као и дела заступљена у Зенитовој галерији и на 

Ирина Суботић 

Визуелна култура часописа Зенит 
и Зенитових издања
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Зенитовим изложбама – генерисали смисао, били у функцији и доприносили 
синкретистичкој концепцији зенитизма у свим његовим развојним фазама. 

Интерпретација визуелне културе заступљене у Зениту стога је идентична 
значењу целокупног зенитизма као авангардног покрета у склопу европске, 
западне и руске – источне авангарде. 

Теоријски и критички текстови, 
манифести + репродукције : идеолошки искази

Готово све европске ликовне тенденције, провокативне и актуелне почетком 
двадесетих година, нашле су одраза у Зениту. Након почетне јасне оријентације 
и подржавања експресионизма, његове емотивне и социјално обојене ангажова-
ности, са нагласком на младим, неукорењеним и често непризнатим уметницима 
и хибридним моделима, преко амбивалентног тумачења дадаизма и новог таласа, 
тек тада шире схваћеног значаја кубизма и футуризма, Зенит у зрелој фази уво-
ди апстрактну уметност различитих опредељења. Ради се о њеним разноврс-
ним видовима, од активизма и лирске апстракције Кандинског, до различитих 
геометријских тенденција и конструктивних праваца – пуризма, неопластицизма, 
Баухауса, посебно конструктивизма, продукционизма, функционализма. 

Експресионизам као одлика првих бројева Зенита огледа се не само у 
космичким, хуманистичким и пацифистичким идејама, насталим као резултат 
Првог светског рата, у ирационалној агитацији да се створи уметничко братство 
света и повежу младалачке замисли примерене послератном добу, већ и у изгледу 
часописа и у репродукованим делима која дају подршку таквој оријентацији. У 
претходнике модерног динамизма младих, Бошко Токин („Млади реакционари и 
нови дух“, Зенит, бр. 2), поред Димитрија Митриновића и часописа Вихор, убраја 
Ивана Мештровића, чије се име, међутим, више неће сретати у Зениту. Очевидно, 
до промена у ставовима долазило је брзо, тако да су се и појаве посве различитих 
идеја у Зениту динамично смењивале, па се у том смислу и статус Мештровића, 
као званичног вајара Краљевине СХС, и његов уметнички израз класичног 
модернизма, још увек надахнут сецесионистичким расположењем, нису више 
уклапали у емоцијама вођене радикалне захтеве зенитизма. (Ипак, Мицић је у 
својој заоставштини сачувао разгледницу са ликом и именом Ивана Мештровића 
и потписом – ћирилицом и на француском језику: sculpteur serbe, очевидно као 
одјек времена када се Мештровић интензивно бавио темама из српске историје и 
митологије и излагао у Уметничком павиљону Краљевине Србије на Међународној 
изложби у Риму 1911.)

Први бројеви Зенита са написима и репродукцијама експресионистичке 
оријентације (Вилко Гецан, Егон Шиле, Ролф Хенкл, Кари Хаузер, Франц 
Бронштерт) у први план истичу тадашње младе сликаре ван официјелних кру-

На претходној страни: 
Зенит, бр. 12, 1922.
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гова, крајње индивидуалистички и критички расположене према грађанском 
друштву с почетка 20. века. У исту експресионистичку атмосферу уклапа се и 
представљање рано умрле холандске сликарке Јакобе ван Хемскерк, заступљене 
текстом Мари Так ван Портвлит (Зенит, бр. 8) и репродукцијама два њена рада. 
Та дела још увек су привидно испуњена одјецима декоративности art nouveauа, 
езотеријом и емотивношћу симболизма, али њихово право усмерење указује на 
време апстрактног експресионизма. 

Иако доминантан, експресионизам није био једини правац који се појављује 
у раној фази Зенита: већ други број показује шире усмерење и интересовање за 
још радикалније појаве – кубизам и футуризам, очевидно са подтекстом који им 
је дао Казимир Маљевич када их је прогласио „револуционарним уметничким 
правцима јер су антиципирали револуцију у економском и политичком животу“ 
(К. Маљевич 1919: 10). Текст Бошка Токина „Позориште у ваздуху“ залаже се за 
актуелне форме, настале као одговор цивилизацијским тековинама, где се губе 
границе између тзв. високе и тзв. ниске уметности – за мултидисциплинарне 
експерименте футуристе Феделеа Азарија (у тексту погрешно транскрибован као 
Арари), везане за авион као „продужење тела“, за динамизам и покрет из којег се 
рађају све уметности, за дијалоге, пантомиму, акробатику, посебно сценографију 
и урбане спектакле, неконвенционални звук и антисликарски начин коришћења 
боје (Русоло, Бала, Деперо, Примо Конти). 

Нове појаве прати и Растко Петровић, аналитички упознајући публику са 
актуелним париским изложбама (Зенит, бр. 3). Он исцрпно представља неколико 
варијанти кубизма и његов утицај на многе европске ствараоце. Као посебан 
феномен истиче тадашње интересовање за велики формат скулптуре и њену 
стилизацију, засновану на искуствима старих и далеких цивилизација, попут 
египатске или готичке, одсуство сентиментализма и сваке наративности. Поред 
Жозефа Бернара, Пола Дардеа и Хане Орлове, Растко Петровић издваја дело 
Осипа Задкина, Александра Архипенка и Жака Липшица – вајаре са којима ће 
непосредно након тога Мицић и Пољански остварити личне контакте: они ће 
битно утицати на замисао зенитистичке скулптуре и њен однос према простору, 
новим материјалима, кинетичности и немиметичности. У томе је посебну улогу 
имао Архипенко. 

И текст теоретичара и критичара Флорана Фелса (Зенит, бр. 6) образлаже 
кубизам као „моћно средство за стварање нове естетике“ и „синтезе простора“, 
што ће у Зениту бити поткрепљено низом репродукција различитих кубисти-
чких оријентација: делима сликара Албера Глеза, Леополда Сирважа, Робера 
Делонеа, касније Пабла Пикаса, Винка Форетића Виса, и посебно скулптора – 
Александра Архипенка, Осипа Задкина и Јозефа Чакија. 

У широком распону интернационализације, Зенит се повезује са сродним 
европским и ваневропским гласилима и међу првима (од 6. до 11. броја) приказује 

Вилко Гецан 
Луђак, Зенит, бр. 1, 1921.

Вилко Гецан
Конструкција за портрет циника, Зенит, бр. 2, 1921.
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чешке младе ствараоце – песнике, сликаре и архитекте око Карела Тајгеа (Ј. 
Хавличек, А. Вахсман, Л. Сис, Б. Пискач, А. Хофмајстер), док Тајге у Прагу чешку 
публику готово редовно извештава о југословенском авангардном гласилу. По-
себност чешке уметности почетком двадесетих година је у поетизованом и по-
једностављеном, готово наивном начину обраде класичних фигуративних те-
ма, са повременим позивањем на благу кубистичку геометризацију облика, 
приближену магичком реализму. 

Све јасније испољавање наклоности према нефигуративним, непредста-
вљачким и интердисциплинарним тенденцијама постепено односи превагу над 
класичнијим појавама у ликовним уметностима (почев од Зенита бр. 5). Дада-
изам – како са позитивним информацијама, тако и са критичким и ироничним 
конотацијама – у Зениту добија значајно место. На одјек дадаизма у Зениту утичу 
прашко дружење Пољанског и Драгана Алексића, сусрет са берлинским дадаи-
стима, заједничке акције, матинеје и вечерње сарадника у многим градовима 
Југославије, критика француског дадаизма, текстови и слогани Драгана Алексића: 
„Дада је велика апстракција“, написи о Швитерсу (са којим Мицић води преписку) 
и о Татлину („Татлин. HP/s + Човек“, Зенит, бр. 9). Дадаизам се у Алексићевом 
тексту о Татлину тумачи у кључу дадаистичког а не конструктивистичког и 
продуктивистичког становишта. Типичним алогичним и дисконтинуираним 
говором дадаизма, Алексић поистовећује савременост са татлинизмом, а „нову 
граматику и естетику нашег доба“ види у елементима машинске цивилизације 
(у дијапазо ну од водене паре, електрицитета, сунчане енергије, до ротациониих 
стројева, генератора, акумулатора и трансформатора). Покретањем часописа 
Дада-Јок Бранка Ве Пољанског, маја 1922 (други број изашао је као летак Дада-
Јок. Зенит-Експрес), испољиле су се сличности и разлике између два авангардна 
покрета – зенитизма и дадаизма, коришћењем дадаистичких средстава у оквиру 
зенитизма за оповргавање самога дадаизма. 

Ликовна опрема Дада-Јока доследно прати концепцију часописа, што подра-
зумева и дадаистички и антидадаистички и ададаистички поступак (В. Голубовић 
1996: 157–166). Целокупан изглед указује да се ради о првој и најрадикалнијој 
графичкој обради једног гласила код нас: типографска слобода третирања речи 
и слова, силуетна фигура Чарлија Чаплина – „почасног дадаисте“, фотографија 
загребачке Катедрале, окренуте за 180 степени, са паролама „Сви добри хришћани 
су дадаисти“, „Дада циркус“, „Виват дада“, репродукција споменика бану Јелачи ћу 
са алузивним исписима, аматерски радови кројача Петра Баука, названи ултра-
сликарство (данашњом терминологијом би се оквалификовало као флуксус), 
затим колажи и фотомонтаже са коришћењем неуметничких предмета у споју са 
паролама и дада поезијом, графички знаци и сл.

Изразито негативан однос према дадаизму, међутим, Мицић ће испољити 
децембра 1922. године (Зенит, бр. 19/20), када је програм часописа Зенит добио 
нов карактер, у констелацији европске уметности упућене ка надреализму и 

Винко Форетић Вис 
Портрет швицарског келнера,  
цртеж оловком, око 1914–18, Зенит, бр. 5, 1921. 

Зенит, бр. 19–20, 1922.
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изразито непомирљивог Бретоновог става према дадаизму. Касније, у Зениту се 
јавља низ елемената и личности блиских надреализму, али ликовна уметност тај 
феномен не прати. 

Своје програмско начело о промењеној природи уметности, прецизније о 
новом сликарству, Љубомир Мицић износи како у критикама актуелне ликовне 
сцене тако и у теоријском напису „Савремено ново и слућено сликарство“ 
(Зенит, бр. 10). Иако из вида не губи идеје експресионизма, Мицић се залаже 
за нову уметност као репрезента свога времена, и истовремено за уметност као 
креатора тог времена; даје примере од импресионизма до сликарства тадашњег 
тренутка, наглашавајући значај принципа немиметичности, слободе стварања, 
секундарности форме а предности „духовног – апстрактног – апсолутног“. Те 
идеје формиране су пре свега на искуствима Кандинског, Шагала и Архипенка. 
Мицић своје ставове активно примењује и у критикама – загребачког Пролетњег 

Јован Бијелић 
Борба дана и ноћи, уље на платну, 1921, Зенит, бр. 10, 1921.
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салона, трећег самосталног наступа Саве Шумановића и изложбе групе Четвори-
ца у Загребу децембра месеца. Његова основна замерка односи се на некритичко 
прихватање париских узора, чију умерену естетику и неинвентивност он одба-
цује: Сава Шумановић је хладан, прорачунат, дескриптиван, неиндивидуалан; 
Си бе Миличић имитира Мари Лорансен (за потврду те тезе Зенит објављује 
ре продукцију његове слике Две лутке); Настасијевић је монотон, а Добровић – 
динамично егзалтиран. Јована Бијелића Мицић сматра најпозитивнијим пре д-
ставником београдске Четворице, а на примеру његове Слике бр. 9 (Борба дана и 
ноћи) доказује да је он „једини у нас експресиониста. Осетио је боју као музику и даје 
ју у својим сликама као симфонију.“ Ово Бијелићево ремек-дело, идентификовано 
са словенском меланхолијом и поетичношћу, било је репродуковано у Зениту, а 
Мицић ће га чувати у својој збирци до краја живота: очевидно је у њему препо-
знао квалитете апстрактног начина мишљења, индивидуалност, интуицију и 
енергију за којом је трагао путевима Василија Кандинског. 

Паралелно са кубизмом и апстрактном уметношћу Зенит афирмише 
Лајоша Кашака и делатност мађарских активиста леве оријентације, чиме 
постепено постаје отворен према геометријској апстракцији и конструктивним 
тенденцијама, изразито антитрадиционалних формација. Од 1922. године то 
ће постати доминантна идеолошка, друштвено усмерена пракса зенитизма, че-
му, имеђу осталог, допринос даје текст управо Лајоша Кашака („Архитектура 
слике“, Зенит, бр. 19–20). Он се залаже за повезаност динамичности живота и 
савременог стваралаштва, већ познату из футуризма, али сада још више разра-
ђену у супрематизму и ПРОУН-у. Конструктивизам је, по њему, колективан чин, 
а чисте идеје супрематизма највише доприносе конструктивној архитектури јер 
обезбеђују синтезу потребну савременом човеку у савременом животу.

Истовремено, током 1922. године однос према руској авангарди у Зениту 
добија конкретне и примењене облике: Зенит (бр. 11) репродукује Татлинов 
Нацрт за Споменик Трећој интернационали, врхунско утопијско и визионарско 
дело нове технологије и идеологије. У свом зенитистичком радио-филму 
„Шими на гробљу Латинске четврти“ (бр. 12) Мицић радњу смешта у поље крај 
Петрограда, код поменутог Татлиновог Споменика и у Родченковом киоску, 
и први пут користи термин конструкција, што ће касније бити и теоријски 
разрађено (бр. 17–18). Захваљујући интензивној сарадњи са Иљом Еренбургом и 
Ел Лисицким, уредницима часописа Вещь, као најистакнутијим представницима 
руског Берлина, Зенит (бр. 14) прати догађаје везане за актуелне појаве у Русији 
и за неконвенционалне стваралачке идеје – јавне свечаности и урбане спектакле, 
украшавање бродова, возова, трамваја, мостова, ограда, тргова и улица Москве 
и Петрограда: „У некадањој руској академији догодила се једна од најславнијих 
револуција“ – уметност у животу, уметност-продукција, пише Ел Лисицки у 
Зениту. И сам одушевљен револуционарним уметничким енергијама и креати-
вним могућностима савременог доба које проузрокује друштвене метаморфо-
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зе, Мицић је већ у Зениту бр. 9, критикујући застарелу концепцију загребачког 
Пролетњег салона, у заносу писао да изложбе морају имати социјалну улогу – 
морају изаћи на улице, да их виде људи, жене, деца, старци и сиромаси: „Уметност 
свим људима! Свима!“

Врхунац сарадње са руским уметницима из Берлина постигнут је у дво-
броју „Руска свеска“ (Зенит, бр. 17–18); овај двоброј репрезентује посвећеност 
авангарди, интердисциплинарности и експерименту. Уредници тог броја, Ерен-
бург и Ел Лисицки (аутор нацрта за корице Зенита у виду његовог пројекта 
новог – ПРОУН-а), представили су широк дијапазон актуелних појава, повезали 
их са аутохтоним руским изразом (лубок, икона) и са утицајем оствареним на 
европску културу (Анри Матис). За разлику од академских поставки које су, по 
њима, безуспешно настојале да успоставе синтезу између источних и западних 
вредности, уметност њиховог, авангардног круга, у томе је имала успеха, и у исти 
мах сачувала аутохтоност руских извора. Зенит прихвата идеје да супрематизам 
Казимира Маљевича заступа „пунобојност рускога села“, а његови „Закони нове 
уметности“, писани за УНОВИС 1919. године, објављени у истом броју Зенита 
са две супрематистичке репродукције, засновани су на идеји „пете димензије“ – 
економије, којој се морају подредити сви стваралачки потенцијали.

Руска авангарда има одјека и у домаћој критици: Бранко Ве Пољански пише 
текст „Кроз руску изложбу у Берлину“ (Зенит, бр. 22) за који Андреј Борис Наков 
(1983: 36) каже да „по свим критеријумима спада у најнадахнутије и најдубље 
приказе ове изложбе“. Пољански не крије своје усхићење револуцијом коју спаја 
с добрим познавањем дела руских авангардиста – Маљевича, Ел Лисицког, Олге 
Розанове, Татлина, Родченка, Габоа, Шагала, Бурљука, Ксеније Богуславске, 
Архипенка, Алтмана, Александре Екстер. С друге стране, Естер Левингер (2002: 
271) сматра да ни Пољански ни Мицић нису имали чврст и јасан став према 
конструктивизму, на који се често позивају, пошто су уносили свој интимно-
емотивни однос, своје политичко усхићење и позивали се на чисту осећајност. 
Стога су сличним терминима у Зениту квалификовани стваралаштво Маљеви-
ча, Татлина, Ел Лисицког, Наума Габоа и Давида Бурљука, а при том никада нису 
поменути конструктори групе ОБМОХУ. За Пољанског је значајна Татлинова 
„пластика коју ниједан онанистички естетичар не би могао употребити за било 
какву декорацију“. У истом одушевљеном тону он пише: „Велико панкозмичко 
весеље прострело је моју душу, доживљавајући ритам ваздуха са конструкцијом 
простора, који постаје тело на једном Татлиновом контрарељефу. Помоћу њега 
осетио сам како тутњи прасак револуције, како су исмејане декорације старих 
кулоара и како нови уметнички предмети делују механиком, серпентином ли-
није, покретом плохе и енергијом вечне егзистенције.“ У духу свога анархо-
индивидуализма, Пољански и у песмама сања о револуцији („Рево, рево, Луција“), 
а у цртежима касније глорификује Лењина и Троцког, по чијим узорима стилизује 
чак и свој изглед. 

Михаило С. Петров  
Композиција 77, 1924.

На претходној страни: 
Зенит, бр. 11, 1922. 
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Извесну равнотежу у изграђивању односа Исток–Запад Зенит спроводи 
праћењем и других авангардних покрета Европе, који су учествовали у модер-
низацијским процесима почетка 20. века. О томе сведочи програмски текст 
неопластицисте, касније елементаристе и блиског сарадника Пита Мондријана, 
Теа ван Дузбурга „Воља ка стилу“ (бр. 24), као фрагмент манифеста покрета и ча-
сописа De Stijl. И Дузбург заступа идеје колективизма, логике, синтезе, енергије, 
истине и чистоте, а заговара напуштање лирске констелације, декоративизма и 
миметичности; залаже се за запостављање важности ликовно-занатског умећа, и 
даје основне поставке не анти, већ нове уметничке праксе. 

Апологија друштвеног утицаја уметности и архитектуре постаће доминан-
тна у каснијој фази зенитизма. Један од прилога који томе доприноси је текст 
„Катихизис пријатеља уметности“ белгијског графичара и ликовног уредника 
часописа Het Overzicht, сарадника и пријатеља Зенита, Јозефа Петерса (Зенит, 
бр. 26–33). У пропедеутској форми десет Божјих заповести он истиче идеју 
друштвеног пројекта у којем би геометријско-апстрактна уметност, демократски 
намењена широком кругу људи, постала део модерног живота. Практичну 
примену тог концепта у Зениту илуструју репродукована дела у духу објективне 
апстракције: две графике самога Петерса, радови Луја Лозовика, Druckkonstruk-
tion Херберта Беренса-Хангелера и заједнички колаж Мицића и Јо Клека Во имја 

Михаило С. Петров  
Зенит, линорез, Зенит, бр. 13, 1922.
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зенитизма. Тај избор уклапа се у већ раније наглашену оријентацију Зенита пре-
ма чистим, сведеним, углавном геометризованим формама чији је смисао био у 
изградњи уметности примерене човеку савременог, индустријског и машинског 
доба. Функционализација оваквих идеја већ је била промовисана у Зениту 
радовима Антоана-Пјера Галијена, Карела Тајгеа, Лајоша Кашака, Ласла Мохољ-
-Нађа, Ел Лисицког, Александра Родченка, Казимира Маљевича, Михаила С. 
Петрова, Јо Клека. У сродном кључу као Петерс, и Мицић пише, у осам тачака, 
свој одговор на анкету чешког часописа Bytová kultura: његов текст „Треба уни-
штити антисоцијалну уметност“ (објављен на српском у Зениту бр. 35) уклапа се 
у оквире програма балканизације Европе, залаже за интернационализовање свих 
културних вредности, верује у народне вештине а не у народну уметност, истиче 
социјални значај уметничког обрта, док занатске школе претпоставља музејима – 
гробницама и „пантеонима нерада“. 

У жижи Мицићевог бављења савременом уметношћу наглашен је социјални 
аспект: он уметност види као продукт друштва и као сврху за друштво (Зенит, 
бр. 25, 26–33, 34, 35). Критички представљајући стање у свету уметности, он 
децидирано износи свој лични став, пре свега заснован на подршци немиметичке, 
прецизније апстрактне уметности (на примеру АРБОС-сликарства Јо Клека) и 
уопште – уметности доступне животу. У пракси – то је значило не само писање и 
репродуковање, већ отвореност према стваралаштву нових генерација, стварање 
колекције авангардних дела у Галерији Зенит, доступне јавности, држање 
предавања, организовање изложби. 

Парадигматички уметници зенитизма: 
Михаило С. Петров, Јосип Сајсл –e Јо Клек, 

Александар Архипенко, Василиј Кандински, Владимир Татлин

Ова петорица уметника могла би се сматрати ствараоцима најуже везаним 
за идеје зенитизма. О младом, деветнаестогодишњем графичару Михаилу С. 
Петрову Зенит пише веома афирмативно, као „нашој новој вредности“ (бр. 6); он 
је аутор првих радикалних, програмских линореза, посебно рађених за странице 
Зенита, као и синкретичких веза између поезије и ликовне уметности, што га чи-
ни „не само неоспорним пиониром модерне графике у српској уметности него га 
открива и као једног од учесника у узбудљивом и херојском времену историјских 
авангарди, сарадником њихових ретких и краткотрајних гласила, припадником 
времена великих хтења целе једне уметничке генерације, њених многобројних 
интернационалних контаката, непоновљивих и неповратних подухвата, ускоро 
потом и великих сломова, међусобних раскида, дефинитивних разочарења“ (Ј. 
Денегри 1996: 431). 

Михаило С. Петров  
Композиција, туш, акварел, 1922.

Парадигматички уметници зенитизма: 
Михаило С. Петров, Јосип Сајсел – Јо Клек, 

Александар Архипенко, Василиј Кандински, Владимир Татлин
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Петров је обележио прву развојну фазу зенитизма (1921), још увек 
надахнуту експресионизмом, али испуњену и утицајима кубизма и дадаизма, 
и футуристичким захтевом за динамиком форме; њему су блиске теоријске 
концепције сликарства као чисте уметности Василија Кандинског – он дела 
Кандинског преводи на српски. Изразити црно-бели контрасти његових 
линореза, од којих су поједини рађени као програмски, и намењени непосредном 
штампању у часопису, затим симбиоза са поезијом, асоцијативни карактер њего-
вих фигуративних представа – у апсолутном су дисконтинуитету са српском 
графиком тога времена. Након радова Аутопортрет са лулом, Фрагмент наших 
грехова (Данашњи звук), Линолеум, Ритам, Зенит (Зенит, бр. 6, 8, 9, 10), Мицић 
раскида сарадњу са Петровим, по свој прилици због његовог учешћа у другим 
ревијама авангардног усмерења. Међутим, Петровљеви портрети Пољанског 
и Мицића у цртежу (за један рад, објављен у Зениту бр. 25, није познато где се 
налази) и његов колажирани плакат за Зенитову међународну изложбу нове 
уметности 1924. године, указују да су контакти ипак постојали и касније. 

Као сарадник и других авангардних гласила (Дада Танк, Út), Михаило С. 
Петров је својим линорезима, специјално рађеним за часописе, обележио читаво 
једно интензивно, енергијом и превратничким идејама испуњено време. Српску 
графику извео је из традиционалистичких токова и начинио спој теоријских 
поставки и непосредне реализације са оптималним замислима превредновања 

Јо Клек  
Нацрт за Зенитеум I, оловка, мастило, Зенит, бр. 35, 1924.
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класичне дисциплине и приближавања токовима европских средишта, што 
се никада више у историји наше уметности није поновило. Његов значај јесте 
управо у синтези младалачке снаге, инвенције и интуиције, у номадском кретању 
кроз актуелне европске појаве, у укључивању у програмске ставове Зенита кроз 
дуалистичку припадност и експресионистичкој и апстрактној уметности. 

Зрелу, централну фазу Зенита (1923–1925) и најупечатљивији знак зени-
тистичке уметности означио је млади загребачки ђак, па потом студент 
Београдског и Загребачког универзитета Јосип Сајсел, у зенитизму познат као 
Јо и Јосиф Клек. На међународним изложбама (Београд, Букурешт, Билефелд, 
Москва) Клек је био представник Зенита а његове радове – колаже, фотомонта-
же, архитектонске нацрте, аквареле, темпере, скице за позоришне костиме и 
завесу, цртеже/рекламе – Зенит је објављивао на својим страницама. Клек је исто 
тако радио графичку и типографску опрему и илустрације појединих Зенитових 
издања (књиге Ефект на дефекту и Феномен мајмун Маријана Микца); аутор је 
штампаног плаката за Зенитову међународну изложбу – визуелно веома сродног 
његовом плакату Помозите студентима, а његов сликарски опус апстрактног 
и мултидисциплинарног усмерења послужио је Мицићу за потврду ПАФАМЕ 
(Papier-Farben-Malerei, на српском – АРБОС (х)АРтија-БОја-Слика) као аутенти-
чног феномена зенитистичке уметности. Комбинације различитих техничких 
варијанти (типомонтажа, монтажа фотографија и слова, фотографија и текста, 
фотографија и фотографија, као и фотографија, цртежа и боја) у делу Јо Клека 
имају наративну потку, са дозом истанчаног хумора и ироније. Његов рад на 
конструктивистичким начелима валоризације материјала у систему ПАФАМА 
елиминише сваки референцијални однос и тако се свесно укључује у аутономну, 
беспредметну уметност, сасвим изузетну на подручју хрватске и југословенске 
уметности почетка двадесетих година.

Зенитистичком раздобљу Jосипа Сајсела припада, по свој прилици, и његов 
мали колаж са акварелом Балканац мирно – како због начина ликовне обраде, 
тако и на основу коришћења новинских фрагмената, који се јављају и на другим 
радовима (највероватније из дневног листа Политика); на њему је и програмска 
крилатица Балканац, везана за основну Зенитову оријентацију – балканизацију 
Европе и балканског Барбарогенија. С друге стране, Мицић у Клековом делу 
препознаје реални однос према материјалу (а не према узорима нађеним у при-
роди, или на основу емотивне визије, имагинације и других начела дотадашње 
уметничке праксе), што открива конструктивни принцип мишљења и грађења 
уметничког дела. Тај свој став Мицић проширује истовремено и на целокупну 
уметност заступљену у зенитистичком часопису. Сви везни елементи Зенита 
присутни су у Клековом ликовном стваралаштву: урбанизам – архитектура – 
сликарство – објекти – сценска уметност – реклама – графичка опрема – типо-
графија – илустрација – музика (џез) – филм – колаж – фотомонтажа – монтажа. 
Вера Хорват-Пинтарић (1978) истиче хуморни карактер Клекових радова, његово 

Јо Клек  
Миломборск – нацрт за зенитистичко позориште, колаж, 1923.

Јо Клек – Љ. Мицић  
Во имја зенитизма, колаж, Зенит, бр. 26–33, 1924.



Визуелна култура часописа Зенит и Зенитових издања 58



Визуелна култура часописа Зенит и Зенитових издања59

аксонометријско искуство архитекте и пројектанта, и општу атмосферу тада 
актуелног споја дадаизма, футуризма и конструктивизма. Јеша Денегри (1996: 
440) сматра да се не ради само о визионарској архитекту ри Клекових пројеката, 
већ о „разноликијој од савремене постојеће, загонетнијој и чак мистичнијој, пуној 
симболичких конотација, попут оних да подсећа на храм неке нове религије (да 
ли религије Мицићеве визије зенитистичке уметности?)“. 

У духу интернационализације покрета, Мицић је свој програмски текст о зе-
нитистичком виђењу скулптуре, којој предвиђа кинетичку будућност, засновао 
на примеру Александра Архипенка. Са украјинско-руским уметником Пољански 
се по свој прилици упознао а Мицић је са њим у преписци, његова дела репроду-
кује у Зениту и излаже их на Зенитовој изложби, чува у својој збирци, а поврх свега 
издаје 1923. године луксузну, богато илустровану монографију-албум Архипенко 
– Нова пластика, са предговором „Према оптикопластици“. Ова публикација 
исцрпела је материјалне и издавачке могућности издавача, због чега Зенит 1924. 
године излази са великим закашњењем, као осмоброј (26–33). Као библиофи л-
ско, луксузно издање у само сто примерака, Архипенкова монографија била је 
штампана на разнобојном папиру, са руком лепљеним репродукцијама. У свом 
програмском тексту, осим наговештаја мобилне скулптуре, Мицић образлаже 
конкретан однос према обради материјала, посебно владање простором и зени-
тистичко, објективно виђење уметничког предмета. 

Василиј Кандински је у Зениту личност која најкомплексније одражава 
процес актуелног стваралаштва и теоријских поставки апстрактне уметности. 
Мицић репродукује његове радове и представља га југословенској публици 
као „великог и чувеног руског мајстора – уметника и идеолога једне нове епохе 
у сликарству“, „оца апстрактног или тзв. апсолутног сликарства“. Текстом о 
апстрактној уметности, писаним посебно за Зенит, и публикованим у два дела 
(Зенит, бр. 36 и 37), Кандински назначује основне принципе стварања, усаглаше-
не са општим проблемима актуелне уметности (садржај, форма, анализа, синтеза, 
наука о уметности и др.). И мада Зенит Кандинског поздравља као великог руског 
ствараоца, Ел Лисицки га сматра „неодређеним – Русији тако страним човеком“ 
(Зенит, бр. 14). Увођење Василија Кандинског у Зенит прави равнотежу између 
погледа упућеног с једне стране Западу, где Кандински живи и ствара своју 
апстракцију, а с друге стране Истоку – одакле он потиче. Емотивну и програмску 
превагу, ипак, односи Москва јер Мицић усклик страсти у ствари упућује својим 
идеалима: Кандинског назива „апсолутним ствараоцем и апостолом мистичне 
човекове стваралачке душе! – Москва! Москва! Наша су срца окренута ка Истоку! 
... Твоја душа и наша је душа ... Русијо!“ Међутим, иако су дела Кандинског посто-
јала у Београду (у Зенитовој колекцији), и била излагана, иако се о њему у више 
наврата писало а његови теоријски текстови били преведени, улога Кандинског и 
његове визуелне космогоније може се запазити једино на ретким сликама Јована 
Бијелића – Апстрактни предео и Борба дана и ноћи. 

Плакат за зенитистичку вечерњу, Загреб, 31. 1. 1923.

На претходној страни: 
Ласло Мохољ-Нађ, Рампа, туш, акварел, 1920.
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Најзад, у зенитизму се већ почетком двадесетих година јавља Владимир 
Татлин као узор и као лајтмотив, симбол и парадигма: најпре, године 1921. 
Драган Алексић дадаистички негира традиционалну естетику користећи појам 
татлинизам као машинизам, да би од следеће, 1922. године Татлин био постављен 
у контекст који му и припада – конструктивизам; следеће године зенитизам 
прихвата идеје Татлиновог конструктивизма. Његов Нацрт за Споменик Трећој 
интернационали, објављен више пута (у Зениту бр. 11 чак два пута, затим у 
двоброју 17–18), у Мицићевој књизи Кола за спасавање 1922, на плакату Велике 
зенитистичке вечерње 1923), поистовећен је са највишим достигнућима техно-
логије 20. века, са идеалима интернационализма, бољшевизма, комуникаци ј-
ских могућности, употребе неуметничких материјала, али велике уметничке 
имагинације, космичког кретања (година – месец – недеља – дан – сат), не-
прекинутог динамизма (спирални ток), планетарне пропорције (нагиб, висина) 
и геометријског реда, као могућег израза езотеријских премиса. Због свих ових 
особености он је добио важну улогу и у Мицићевим програмским текстовима 
„Шими на гробљу Латинске четврти“ и „Категорички императив зенитистичке 
песничке школе“. Споменик Трећој интернационали говори о друштвеној 
ангажованости и интернационалном духу; то је макрокосмос у акцији, поглед 
упућен будућности, повезивање људи и преношење вести с упечатљивим одава-
њем почасти Руској револуцији. Посебно је значајно овладавање простором 
и успостављање координата Исток–Запад, потребних за реализацију идеје о 
балканизацији Европе. Прихватање Татлиновог идејног решења, парадигма-
тичног за целокупну руску авангарду, а у великој мери и за комплетну модерну 
уметност 20. века, значило је свесно поистовећивање зенитизма с утопистичким 
моделом и самог Споменика и целокупне комунистичке интернационале у усло-
вима који нису давали нимало охрабрења за непосредну реализацију. 

Друштвена улога ликовне критике 

Зенит се оштро обрачунавао са свим остацима старих времена, са свим не-
одређеним и благим ставовима и малограђанским нормама, са уметницима који 
се нису приклонили истраживачким стваралачким постулатима, са лошим орга-
низаторима умерених изложби, са следбеницима увезених идеја, тако да је веома 
ретко налазио позитивне примере на домаћој ликовној сцени. Критика је дирек-
тна, иронична, бритка, живописна: Мирко Рачки „не ствара слике него бојадише 
платна без икакова доживљаја или стваралачког ритма“, Младен Ивековић ради 
„матурантске слике“, Емануела Видовића назива „залуталим Холандезом“, излож-
ба Минхенске графике у оквиру десетог Пролетњег салона апсолутно је неважна, 
а Владимира Луначека исмева јер налази „дадаизам“ на слици У крчми Вилка Ге-
цана. О Петој југословенској изложби у Београду Зенит (бр. 15) нема никаквог ко-

Друштвена улога ликовне критике 

Љ. Мицић  
Антиевропа, 1926, типографско решење аутора
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ментара пошто су слике намењене „албуму какове каћиперке“; слично је прошао 
и Пролетњи салон (бр. 17–18) – пун „меса и 'актова' “. Негирањем традиционалних 
и конвенционалних појава Зенит аутоматски афирмише вредности које тек на-
ступају. 

Критика Љубомира Мицића, често пуна сарказма, била је усмерена и ка зна-
чајним књижевницима тога времена (Исидора Секулић, Јован Скерлић, Мирослав 
Крлежа и посебно Богдан Поповић у памфлету писаном малим словима – „анате-
ма и клепетање г. богдана поповића председника 'ку-клукс-кана'“, Зенит, бр. 22). 
Мицић ту преузима улогу браниоца савремене уметности од, како каже, „само-
званих уметничких критичара“, посебно на примеру Поповићевих текстова у три 
наставка Српског књижевног гласника где он говори о црначкој пластици и њеном 
месту у модерном свету европске културе тога времена. Мицић неумољиво до-
казује Поповићево непознавање принципа савремене уметности, анализирајући 
улогу Сезана, Пикаса, Брака, Архипенка, и наглашавајући значај појединих тео-
ретичара – Карла Ајнштајна (већ присутног у Зениту) и Вилхелма Хаузенштајна. 
У исти мах он износи свој став о уметности „као апсолутном стварању“ а не као 
„репродуковању природе“, што је смисао Поповићевог текста. Као подршку својој 
тези о значају примитивних цивилизација за нову уметничку праксу и нови при-
ступ модерној уметности уопште, Мицић уз текст објављује репродукције једне 
дрвене црначке маске и слику Арлекин Пабла Пикаса.

Љубомир Мицић са Зенитовом колекцијом, 1924.
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Дидактичку мисију Зенит спроводи својом критиком „на делу“ – прено-
шењем позитивних примера, као што су прикази изложбе посвећене Александру 
Пушкину и изложбе троје немачких графичара леве оријентације – Георга Гроса, 
Кете Колвиц и Ота Дикса, коју је у Москви видело чак 40 000 посетилаца. Мици-
ћу су блиски критички тонови ових уметника, тако да дела истакнутих предста-
вника берлинске даде, Георга Гроса и Рудолфа Шлихтера, репродукује у Зениту, 
и то дела која говоре о девијацијама постцаристичког немачког друштва. Јасно 
је да се у њима могу прочитати алузије и на тадашњу југословенску ситуацију и 
проблеме са којима се млада држава суочила. Овој серији ангажованих радова 
придружују се и политичке карикатуре које у Зениту каснијег периода замењују 
класична ликовна дела (иронизовање капитализма, буржуја, Друштва народа). 
Карикатура је имала исту улогу као и систематска борба Зенита у његовој заврш-
ној фази: указивање не само на проблеме који су постојали у домаћој средини – са 
администрацијом, државном управом, полицијом, медијима и сл., већ у целокуп-
ном империјалистичко-капиталистичком, недемократском свету, не губећи при 
том утопијску наду у изградњу новог, друкчијег света.

Зенит пажњу посвећује одабраном кругу младих уметника; њега не интере-
сују успешни сликари и вајари, већ ствараоци са којима се он умногоме иденти-
фикује: у успону, још неафирмисани, неконвенционални, они који указују на нове 
вредности и отварају перспективе будућности. Тако Зенит позитивно оцењује 
оснивање словеначког Клуба младих, а посебно његове чланове Божидара Јакца 
и Франца Краља, чију скулптуру Тежак спомин репродукује уз коментар да таква 
дела нису пролазна фраза већ иновативно стваралаштво – „у материји оваплоћен 
један уметнички духовни доживљај“. У којој мери су Мицићева строгост и искљу-
чивост биле непоколебљиве показује и један од завршних текстова зенитизма под 
називом „Легенда о 'мртвом покрету' или између зенитизма и антизенитизма“, са 
слоганом „ко није за зенитизам тај је против зенитизма“ (у последњем, 43. броју). 
Тада се већ осећао замор, број сарадника био је драматично сужен а Мицић пред 
полицијским прогоном. Зенит врши рекапитулацију и аутоисторизацију својих 
шестогодишњих битака: сабране су идеје, представљене замисли, и у готово прав-
дајућем тону Мицић се присећа појединих ретких позитивних ставова изнетих 
у часопису. У погледу ликовне уметности биланс је одиста кратак: у њему су се 
нашли само Јован Бијелић, Сава Шумановић, Марино Тартаља и Вилко Гецан. И 
ту се исцрпљује Мицићев афирмативан поглед на савремену ликовну уметност 
у Југославији. Нису поменута чак ни двојица најзначајнијих младих стваралаца 
који су обележили не само две развојне фазе зенитизма, већ и нашу комплетну 
уметност двадесетих година – Петров и Клек. 

 Критичар у пракси – колекција, галерија, изложб

Ел Лисицки  
Костим за оперу А. Кручониха Победа над сунцем, 

акварел, мешана техника, 1921.
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Жеља да се визије у које је беспоговорно веровао остваре, водила је 
Љубомира Мицића ка конкретним акцијама, које је спроводио с ентузијазмом. 
Просветитељске идеје за њега су биле и морални и естетички чин, и у њима ни-
када није издвајао приватно од јавног: радио је амбициозно, алтруистички и без-
интересно, с циљем заједничког и општег, брзог и радикалног мењања културне 
ситуације у земљи. Његова намера била је да нашу средину, традиционално 
окренуту париским уметничким салонима, образује у правцу модернизацијских 
токова, да је обогати актуелним, овде сасвим непознатим идејама, и да тако 
утиче на промене. Једна од важних делатности било је формирање колекције 
авангардних радова за Зенитову галерију, отворену за публику у просторијама 
редакције, најпре у Загребу а потом у Београду. Дела из ове збирке, углавном 
добијена на поклон, а у неким случајевима можда и купљена, у сваком погледу 
заступала су основну оријентацију зенитизма ка откривању истраживачких и 
неконвенционалних појава у нашој и европској уметности. Отприлике у исто 
време кнез Павле Карађорђевић је у Београду основао Музеј савремене умет-
ности, чије су се колекције у почетку састојале искључиво од поклона европских 
и југословенских уметника, али, разуме се, оријентације сасвим различите од 
Зенитове колекције. Окренут аристократским круговима и богатим друштвеним 
слојевима као представницима власти, моћи и привилегија, кнез Павле је том 
музејском збирком такође желео да утиче на препород и културни идентитет 
нације, да „култивише укусе“, унесе лепоту којој је и сам тежио и тако допринесе 
грађанској европеизацији Београда и целе земље. У томе је имао и свесрдну помоћ 
званичне политике. Мицић, с друге стране, није ни очекивао такву потпору, није 
се обраћао никаквим институцијама, био је усамљеник и ван свих официјелних 
токова, због чега је изостало било какво јавно признање, било какав позитиван 
одговор или видљив резултат његових напора. Међутим, већ сама чињеница да 
се никада није одвајао од сакупљених радова, чак ни у најстрашнијим тренуцима 
сиромашта и болести, говори о његовом потпуном поистовећивању са визијом и 
конкретно, са збирком, као својим делом. По напуштању Југославије, он је једно 
време држао галерију Вила Зенит у Паризу, тачније у Медону, употпунивши је 
радовима словеначких авангардних уметника (Августа и Теје Чернигој и Едварда 
Степанчича), а можда и Архипенковом скулпто-сликом Две жене. Збирка је 
обогаћена и појединим поклонима приликом Пољансковљевог организовања 
изложбе париских савремених мајстора у Београду и Загребу 1926/27. године 
(Шагал, Љубов Козинцова, Соња Делоне, фотографије са посветом Задкина, 
Сирважа, Шагала). Очевидно је уредник часописа до многих радова дошао још 
током путовања у Берлин 1922, као и захваљујући помоћи сарадника са којима је 
био у преписци – из Париза, Прага, Беча, Берлина... Галерија се рекламира почев 
од двоброја 17–18, 1922. године, са нагласком на уметницима из Русије, Француске, 
Југославије, Данске, Мађарске, Чехословачке, Холандије, Немачке, Америке; 

Критичар у пракси – колекција, галерија, изложбе 

Албер Глез  
Птица, цртеж оловком и кредом, 1922.
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били су заступљени: „футуризам, кубизам, експресионизам, орнаментални 
кубизам, супрематизам, конструктивизам, неокласицизам и др.“ Овај широки 
распон рефлектује на прави начин стање на европској уметничкој сцени 
двадесетих година, али још увек без помена зенитизма, што ће се касније јавити. 
Са извесним изменама и важним допунама, дела из галерије представљала су 
основу за велику Међународну Зенитову изложбу нове уметности, коју је Мицић 
организовао у Београду априла 1924. године. Било је преко сто изложених дела 
најактуелнијих праваца и битних уметничких личности 20. века (Кандински, 
Мохољ-Нађ, Ел Лисицки, Архипенко, Делоне, Шаршун, Глез, Петерс, Задкин, 
Паладини, Прамполини и др.). Излагали су и други сликари и графичари, у том 
часу значајни за помак у уметностима своје средине (Балсамаџијева, Качулев, 
Бојаџијев, Вилинк, Хансен, Међеш, Беренс-Хангелер, Фројденау, Хелен Гринхоф–
Елена Грингова). Домаћу ликовну сцену заступали су Вилко Гецан, Јо Клек, Винко 
Форетић, Вјера Билер и Михаило С. Петров, а судећи према критици – и Бранко 
Ве Пољански својим до сада неидентификованим колажним делом. Мицић је 
организовао вођење публике кроз изложбу, држао и објавио текст предавања, а 
касније, иако разочаран неадекватним одјеком медија и неразумевањем јавности, 
коментарисао, убеђен у вредност и шири значај свог подухвата: „Никакав бојкот 
није имао дејстава“ (И. Суботић 2004: 355–368).

Зенит је двадесетих година био укључен и у друге међународне изложбе 
авангардних група и часописа – у Билефелду и Букурешту 1924. године заступа 
га Клек својим ПАФАМА радовима; у Фиренци, на специјализованој манифе-
стацији посвећеној књигама, била су изложена зенитистичка издања, а зенити-
стичко присуство у виду фотографија, плаката, књига, часописа, летака и других 
публикација у Москви 1926. године, на огромној изложби Револуционарне умет–
ности Запада, где је било представљено преко 3 000 излагача, Зенит документује 
фотографијом поставке уз коментар: „За Русију, разуме се, Србија је Запад“. 

Судбина Зенитове колекције у Београду деценијама је била неизвесна: за њу 
се само нагађало да постоји, а након Мицићеве смрти и десетогодишње оставин-
ске расправе, суд је 1981. године донео решење да се целокупна заоставштина 
подели између Народног музеја и Народне библиотеке Србије. Уметничка дела, 
документи, преписка, фотографије, публикације и сл. из заоставштине пред-
стављени су јавности први пут фебруара 1983. године на изложби Зенит и аван-
гарда двадесетих година у београдском Народном музеју (аутори В. Голубовић и 
И. Суботић), уз пратеће манифестације и међународни симпозијум о авангарди. 
Изложба је изазвала велико интересовање публике, али и оспоравање које се није 
заснивало на стручним, већ на ефемерним дневно-политичким разлозима (упор. 
Литературу о Зениту).

 

Нови визуелни медији – фотографија, филм, плакат, реклама

Зенит, бр. 36, 1925.
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Савремени токови културе брисали су границе међу дисциплинама и отва-
рали путеве за интермедијално прожимање, које Зенит веома брзо препознаје. У 
средствима модерне комуникације часопис види могућности до тада неоткриве-
них визуелних сазнања и деловања, тако да апсорбује њихов савремени карактер: 
фотографија, реклама, плакат, радио, џез, модерна игра, ново позориште – свe je 
то нашло места на страницама Зенита. 

Фотографија најпре преноси поруку из текста или једноставно репродукује 
призоре као илустрацију књижевних идеја (М. Тодић 1993: 88–89). Тако су у књигу 
Ивана Гола Paris brennt укључене илустрације Париза, његове забаве и спорта, а 
уз песму Франца Рихарда Беренса – фотографија Детроита са облакодерима; у 
Манифесту зенитизма објављени су портрети све тројице аутора. Они се читају 
у три сасвим различита кључа: од дендистичког фотопортрета Љ. Мицића до 
неопримитивистичког цртежа Ивана Гола, рад Албера Глеза, и експресионизма 
сецесијског типа на лику Бошка Токина, рад Славка Воркапића. Постепено, а по-
себно са повећаном отвореношћу часописа према различитим дисциплинама и 
прилагођавањем актуелним културним појавама, Зенит све више документар-
ним материјалом илуструје своју концепцију. О томе сведоче репродуковане 
фотографије политичара: Лењина и изградња његовог маузолеја на Црвеном тргу, 
и Николе Пашића као Метузалема, затим позоришта које Зенит заступа – Со-
ор Ханеса Мајера и Жана Барда, и Мејерхољдова поставка Верхаренових Зора; 
сарадници нису често представљени на фотографијама (у Зениту су се нашли са-
мо исечак лика Гео Милева поводом његове смрти, глумац Конрад Фајт, затим Па-
вле Бихали у вези са Атељеом Футур и Љубомир Мицић у свом радном кабинету; 
занимљиво је да је наведено и име аутора фотографија – Франа Ебела). 

Голов Paris brennt био је илустрован фотоведутама модерног града, а Мицић у 
своју књигу Кола за спасавање уноси фотографије машине и кинопројектора, што 
је знак његовог позитивног става према машинизму, односно конструктивизму. 
У појединим случајевима, фотографија, посебно колажирана, са интервенцијама 
и неуобичајеним положајима, делује аутономно, као медиј у служби идеје и 
програма часописа (Дада-Јок, фотоколажи Јо Клека и Мицића Во имја зенитизма, 
Политика – полка, сегмент зенитизма на Међународној изложби револуционарне 
уметности у Москви 1926). 

Зенит редовно прати филм као уметност, приказује поједина остварења, 
рекламира и својом критиком настоји да утиче на побољшање кинематографског 
репертоара; филм је и визуелно заступљен фотографијом познатог глумца 
Конрада Фајта и више пута поновљеном силуетном фигуром Чарлија Чаплина 
у разним зенитистичким издањима, чиме је он добио улогу симбола филмске 
уметности уопште. Фотосеквенца преузета из америчког родеа сугерише такође 
филмски карактер приказа. 

Нови визуелни медији – фотографија, филм, плакат, реклама

Реклама за мануфактурну робу Адлер,  
Боровиц и Нојсер, Загреб, 1921. 
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Реклама као важно комуникацијско средство нашла је одраза у тексту 
„Модерна реклама“ (Зенит, бр. 34, текст је конкретизован радом Јо Клека). У 
први план стављена је употреба фотографије, јер она доприноси читљивости и 
упечатљивости поруке, форме и боје. У више наврата репродукована је кројачка 
лутка Рудолфа Белинга у рекламирању Одељења за конфекцију и Одељења за 
галантерију Ђуре Јаношевића, као истакнути пример готово апстрактне форме 
примењене у животу („без главе, без груди, без ногу, без руку“). Класично графи-
чки обрађене рекламе заузимале су, иначе, доста простора на страницама Зенита, 
што указује на начин финансирања часописа и контакте које је уредник имао у 
Загребу и Београду. Иако су углавном стандардне – само са словним решењима, 
од првог броја Зенита јавља се и један изузетан графички дизајн рекламе за 
загребачку мануфактурну робу Адлера, Боровица и Нојсера, састављен од ди-
намично распоређених троуглова и двоструких линија, што је блиско радовима 
Ел Лисицког (посебно његовом плакату Биј беле црвеним клином). Упечатљиво 
и читко биле су урађене и рекламе за три зенитистичка издања – Манифест 
зенитизма, Кола за спасавање и Тумбе. То је, на непосредан и конкретан начин, 
била антиципација оријентације часописа ка идејама конструктивизма и 
супрематизма. 

Љ. Мицић  
Кола за спасавање, 1922, типографско решење аутора
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Исту свест о значају комуникацијских средстава препознајемо на плака-
тима и пропагандним лецима штампаним за вечерње, предавања, поједине 
бројеве Зенита, за међународну изложбу Мих. С. Петров радио је уникатни 
плакат-колаж, а Јо Клек штампао плакат великог формата, сродан нешто раније 
израђеном плакату Помозите студентима. У њему је истакнут урбани карактер 
догађаја чистим геометријским формама и јасним хроматским решењима, а у 
исти мах је наговештен и тип уметничких радова заступљених на изложби. Већ 
је у бр. 13 Зенита, у рубрици „Макроскоп“, текст „Уметнички плакат“ истакао 
успешну реализацију Асира за Сокол 16. II (по свој прилици за Соколски слет 1922) 
и предвидео „сликарству безуветну... плакатску будућност“. 

Програмски смисао плаката израђеног за Велику зенитистичку вечерњу 31. 
јануара 1923. године у Загребу, био је вишеслојан: уз маљевичевска четири црна 
квадрата постављена у углове, читају се типични зенитистички слогани („Зени-
тизам се бори за нову балканску уметност, за вечну младост, за победу Барбаро-
генија“, „Против европске парализе, против сентименталности, против литерату-
ре, за балканизацију Европе“). Између њих је убачена репродукција Татлиновог 
Нацрта за Споменик Трећој интернационали. Чињеницом да није употребљен 
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ниједан рад неког југословенског уметника (а управо у то време почињала је ин-
тензивна сарадња са Јо Клеком), Зенит се јасно декларисао за интернационалну 
позицију, за конструктивизам и акциону будућност. Контрадикторност – типич-
на за аван гарду – огледа се у декоративним гирландама сецесијског стила, које 
уоквирују имена двојице главних актера зенитистичке вечерње – Љубомира Ми-
цића и Бранка Ве Пољанског. Татлинов Нацрт за Споменик је, међутим, у самом 
средишту, и у том смислу он сугерише да руска авангарда заузима средишње мес-
то у зенитизму.

 Нова семантика типографије, графичке и ликовне опреме

Типографија је са авангардом добила нову функцију и постала есенцијални 
вид распознавања значења различитих програмских оријентација. Повезана 
са графиком и сликарством, просторним решењима и посебним третманом 
дводимензионалности, са семиологијом и лингвистиком, психологијом и 
психоанализом, ослоњена на антимиметичност на равној површини, коју су 
заговарали и Кле и Матис, авангарда је унела свежу енергију и преузела непо-
средну улогу визуелног преношења идеја. То је зенитизам у великој мери приме-
нио управо преко својих графичких и типографских замисли. У суштини ана р-
хистичка, лево оријентисана идејна потка могла је да буде и један од подстрека 
за комплексну рецепцију руског, тј. совјетског уметничког модела у зенитизму. 
Својом програмском оријентацијом Зенит је унео смела и неконвенционална 
типографска решења као посебан пиктурални и скриптурални вид деловања са 
аутономним културним и визуелним смислом. 

Графичку и типографску, и уопште ликовну опрему зенитистичких издања 
изводили су Бранко Ве Пољански, Јо Клек, а најчешће сам Љубомир Мицић. 
Изглед и димензије часописа учестало су се мењали, што је можда било у спре-
зи са финансијским могућностима уредништва и потребама издаваштва, али је 
свакако зависило и од опште оријентације зенитизма као покрета. Као значајан 
сегмент комплетне уређивачке политике, изглед часописа доследно је пратио 
промене у концепцији и садржају: прва три броја носе експресионистичко-се-
цесијску стилизацију заглавља са неоготичким писмом, омиљеним код поје-
диних авангардних уметника (Швитерс, Кашак) и са убаченим ћириличким 
З међу остала латинична слова. Паралелно коришћење и једног и другог писма 
остаће карактеристика Зенита до краја његовог излажења. Од четвртог броја на-
стају промене које постепено воде ка инвентивним, чистим геометризованим, 
конструктивистичким и функционалним решењима. Многи бројеви су на ко-
рицама доносили репродукције уметничких дела која су такође пратила про-
грамску оријентацију часописа. Јединствености сваког броја Зенита – као да 
се радило о јединствености оригинала – доприносило је и накнадно ручно обе-

Зенит, бр. 15, 1922. 

На претходној страни: 
Зенит, руска свеска, бр. 17–18, 1922.
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лежавање печатима са бројевима. После Другог светског рата, Мицић је исцртавао, 
прецртавао и дописивао, обележавао а понекад и бојио зенитистичка издања, 
настављајући на тај начин са својим уникатним графичким поступком.

Почев од заглавља са називом часописа, поднаслова и свих пратећих 
података, до истицања одређених слова, речи, идеја и комплетних текстова, 
посебно програмских, раздвајања слова, слогова и ломљења речи („речи у 
слободи“ као „речи у простору“), са уношењем појединих привлачних типо-
графских и графичких знакова (звездице, стрелице, ускличници, упитници, 
праве или дијагоналне, хоризонталне и вертикалне линије, троуглови и сл.), 
Зенит је истицао основне ставове свога програма – активно и интерактивно 

Јо Клек  
Људи су убице, колаж, 1924.
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позиционисање на културној сцени Загреба, Београда, целе државе СХС, па и 
Европе. Таквом динамизму часописа доприносило је, најпре, веома разноврсно 
дизајнирано заглавље – хоризонтално, вертикално, дијагонално, укрштено, 
сучељено, инвентивног, много пута мењаног, па и ручно израђиваног фонта. 
Убедљивој и живој комуникацији са читаоцима доприносили су сви визуелни 
ефекти, неуобичајени за књижевне ревије. То се односи на слаган текст, који 
је својим графичким идентитетом подржавао идејне смернице зенитизма као 
авангардног покрета: тако су типографска решења служила контекстуализацији 
полемике, критике, убеђивања, бунта и гласног исказа, манифеста и целокупног 
програма.

Врхунац визуелног уређења Зенита истоветан је врхунцу уређивачке 
политике – у време када су Иља Еренбург и Ел Лисицки припремали Руску свеску 
(бр. 17–18, 1922). Лисицки је дао посебан нацрт за насловну страницу у виду ње-
говог ПРОУН-а, са занимљивим типограмом ЗЕНИТ у укрштеном решењу, које, 
нажалост, Мицић није више користио, и са скраћеницом – уобичајеном у време 
руске авангарде и совјетског доба – РС за ову посебну свеску. Идејни утилитаризам 
Ел Лисицког, заснован на формалном коришћењу упечатљивих и лако читљивих 
симбола авангардне уметности, био је активистички успешно транспонован на 
графичку опрему часописа Зенит у његовој конструктивистичкој фази. 

Осетљив на изглед књиге, а не само на њен садржај, посматрајући, дакле, 
књигу као уметничко дело, Мицић је већ насловну страницу свог младалачког 
драмског спева Источни грех. Мистериј за безбожне људе чисте савести 1920. 
године опремио експресионистичким цртежом Вилка Гецана и одговарајућим 
словним решењима. Готово од самог почетка Зенит се бави теоријским питањи-
ма штампе и прелома књиге: девети број истиче значај калиграфски обрађеног 
текста (не слаганог већ клишираног као ликовни рад) у књизи Краљ Матијаш са 
илустрацијама Франца Краља. Затим, књига Ел Лисицког За два квадрата (коју 
је Мицић од аутора добио са посветом) представљена је као јединствен пример 
модерног приступа графичкој опреми: геометријска форма црвеног и црног 
квадрата у конфронтацији, где, разуме се, црвени побеђује, може да има велику 
едукативну улогу, посебно за децу, пише Мицић. 

Идеја Ел Лисицког о конструкцији књиге, где су у једну целину повезани 
вишеслојни језички план и визуелна структура, подстакла је Љубомира Мицића 
да гради своја издања посматрана као јединствена, уникатна дела. Он синкрети-
чки спаја реч и слику, смисао и значење, поруку и идеју. Тако је радикална теорија 
Казимира Маљевича очевидно одјекнула у зенитистичким радовима, пре свега 
као феномен суштинског успостављања значења белог и црног супрематизма. 
Смисао теоријског дискурса у авангарди је да функционише на оперативној 
равни: наша уметност тога времена није успела да успостави дијалог са 
Маљевичевим поставкама, али су књижевни радови Љубомира Мицића кори-
стили елементе супрематизма. Тако се у његовој књизи Кола за спасавање (као 

Бранко Ве Пољански  
Песник за столом, цртеж, око 1928.
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друго издање забрањене књиге поема Стотину вам богова) супрематистичким 
методом црних и белих поља визуелно истичу забрањени стихови и поједине 
речи. Цитирани бели (празни) и црни (испуњени) четвороугаони простори 
(површине, правоугаоници или квадрати), добијају функцију истицања Ничега 
или поништавања Постојећега. У суштини, прекривањем речи и израза које 
је полиција забранила установљени су посебан визуелни ритам и динамична 
распрострањеност типографско-графичке обраде штампаних страница ове 
поеме.

На корицама зенитистичких издања (Кола за спасавање, Тумбе, Антиевропа) 
и другог штампаног материјала (плакати, леци са вербалним порукама, рекламе) 
срећемо такође примењен систем ПРОУН-а. То је агонистичко и динамичко, 
а не медитативно урањање у вишеслојност просторне и временске представе 
као модела модерног света. На многим од тих радова истакнута је релативност 
гравитационе праксе одређења горе-доле, и тим идејама се с усхићењем надахњу-
је млади студент архитектуре, зенитиста Јосип Сајсел – Јо Клек када ради дизајн 
корица, колаже, фотомонтаже и ПАФАМА апстракције. Његови колажи мањих 
димензија, са словним и језичким графемама пуним хумора, смеха, па и сарказма 
(Конструкција 56, Симетрије у простору – Нацрт за сцену зенитистичког 
позоришта, Рекламе, Људи су убице, Неверо моја, Балканац мирно, Плакате и др.) 
блиски су конструкцијама Ел Лисицког. Исте поступке срећемо и на Клековим 
нацртима за костиме и завесу зенитистичке представе Они ће доћи, у извесној ме-
ри ослоњеној на Кручонихову оперу Победа над сунцем, за коју је сценографију и 
костиме радио Ел Лисицки у Немачкој, за Друштво Кестнер, почетком двадесетих 
година. 

Почев од 25. броја Зенита неколико пута објављен је цртеж-конструкција, 
нека врста екс-либриса или амблема, са натписом Зенит, зенитизам, рад Јо 
Клека: тиме је очевидно требало да се истакне генерална оријентација покрета 
ка апстрактно-конструктивним тенденцијама и да се тако, на посебан начин, 
обележе сва зенитистичка издања. 

Зенит, бр. 6, 1921. 
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Зенит је у уметности видео значајну друштвену улогу; ту спада и архитекту-
ра, њена функционалност, чистота форми, коришћење адекватних синтетичких 
материјала у серијској и техничко-машинској производњи, примена стандарда 
и сл. Часопису је блиско све оно што мења природу градитељства и у томе се 
непогрешиво чита модеран сензибилитет. Због тога су објављени и Татлинов 
Нацрт за Споменик Трећој интернационали, и текст Мицића о пуризму, као 
и изводи из часописа L’Esprit Nouveau Ле Корбизјеа и Озанфана (Зенит, бр. 15), 
затим чланак „Нови системи грађења“ са потписом Архитект П. Т. (бр. 34). Од 
целокупне југословенске савремене архитектуре Зенит једино у згради Славекса 
на Старчевићевом тргу у Загребу види јасноћу концепције, и то захваљујући при-
мењеном искуству кубизма. Зато је и издвојен њен аутор – архитекта Виктор 
Ковачић (Зенит, бр. 13), а касније (бр. 34) донета вест о његовој смрти: „Једини 
наш модерни архитекта, васпитан у духу нове уметности и у принципима 
урбанизма.“ Пошто се сматра да је Ковачић био под утицајем архитекте Адолфа 
Лоса, Зенит репродукује, у истом броју, и Лосов рад као најбољи пример 
савремене архитекту ре. Да би представио најновије појаве у градитељству, Зенит 
објављује Ајншта јнову кулу Ериха Менделсона и пројекте Теа ван Дузбурга и 
Корнелиса ван Естерена, везане за текст Валтера Гропијуса „Интернационална 
архитектура“ (бр. 40). Може се констатовати да постоји очевидна веза између 
међународних радова и текстова о архитектури и Зенитове критике домаће 
ситуације. Наиме, доследан у оштром негирању стања у свом окружењу, Зенит 
(бр. 37) објављује Мицићев текст „Београд без архитектуре“ – писан за немачко 
издање чешког часописа Bouwkunde, где се обрачунава с оживљавањем стилова 
прошлости а запостављањем једине вредне и аутохтоне – балканске градње. 
Милош Р. Перовић (2003: 70) у том тексту препознаје Мицићев програмски став 
у односу на зенитистичку архитектуру, која мора да буде добрих пропорција и 
чистих површина, али без декорације,

На исти начин реагује и Бранко Ве Пољански када је у питању Павиљон 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на Међународној изложби декоративне и 
индустријске уметности у Паризу 1925. године. Тим поводом он у чланку „'Ми' 
на Декоративној изложби у Паризу“ (Зенит, бр 37, 1925) наш наступ сматра 
неадекватним и конзервативним, будући да апсолутно не одражава постојећу 
виталност модернизма и актуелност идеја. Чланак је, с друге стране, пун хвале 
за прочишћени павиљон часописа L’Esprit Nouveau Ле Корбизјеа и Озанфана, 
и руски, конструктивистички павиљон Мељникова – „најинтересантнији на 
целокупној изложби“. 

Упркос том изричитом захтеву за функционалношћу, Зенит је био отворен 
и за визионарску, маштовиту, готово апстрактну архитектуру: репродуковани 
су нацрти Јо Клека Зенитеум I и Зенитеум II (бр. 35) и Вила Зенит (бр. 36), као 

Савремена архитектура 

Зенит, бр. 14, 1922. 
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једини архитектонски пројекти једног југословенског аутора, објављени у овом 
часопису. 

По мишљењу М. Р. Перовића (2003: 73), „све што је тада Љубомир Мицић 
објавио као вредност, за шта се залагао као узор, и данас се сматра култним 
пројектима и остварењима европске архитектонске авангарде. Зенитистичке 
акције покренуле су процес кристализације нових идеја, посе бно у поједно-
стављивању облика и напуштању еклектичких идеја и конце пција, и на тај на-
чин постале су путеви преношења иновативног механизма неконвенционалне 
уметности у српску архитектуру.“

Резиме  петогодишњица Зенита и каснији одјеци

 

Обележавање петогодишњице излажења Зенита (бр. 38) представљало је 
неку врсту рекапитулације дотадашње делатности. Мицић је објавио поздравна 
писма и честитке својих сарадника, пријатеља, родбине: међу бројним ликовним 
уметницима са којима је до тада био у контакту, честитке са коментарима добио 
је од Мирка Кујачића (са којим је водио садржајну преписку, али није имао 
његове радове), од Албера Глеза, Корнелиса ван Естерена, Вена Пилона, Јозефа 
Петерса, Теа ван Дузбурга, Фортуната Депера и Мишела Сефора. Сви су се они 
радо сећали славних тренутака и идеја Зенита и још увек веровали у његову 
будућност, али околности живота нису им дале за право. Вјера Билер је за ту 
прилику израдила посебан програмски пастел са натписом Пет година Зенита: 
њени наивистички радови са елементима филмске сценичности поклапају се у 
извесној мери са цртежима којима се бавила Анушка – Нина-Нај, Мицићева 
супруга и идеал зенитистичке жене. Мицић је Анушкине радове репродуковао у 
својим свескама куцаним на машини, које су после Другог светског рата замениле 
зенитистичку делатност и представљале измењену, мада још увек друштвено 
ангажовану мисао. Својим визуелним идентитетом те свеске представљале су 
избледели одсјај авангардних издања двадесетих година. Време и животне 
недаће учиниле су своје: током последњих година излажења Зенита велике 
материјалне тешкоће и постепено гашење утопијских аспирација водили су ка 
изолацији и историзацији сопствене прошлости, али и јачег политичког и доку-
ментаристичког деловања; сужавао се делокруг рада, осипао број сарадника; 
часопис је нередовно излазио... А онда следе полицијски прогони, забране, 
Мицићево изгнанство, десетогодишње избеглиштво, повратак, неуспели поку-
шај обнове рада, нацистичка окупација и глад, послератна беда и нова идеолошка 
схема, Анушкина смрт и свакодневни одласци на њен гроб, донкихотовска борба 
за неке вредности које живот око њега није препознавао. Зенитизам је био далека 
прошлост које су се нерадо сећали чак и ретки сведоци. Ипак, послератне генера-

Резиме – петогодишњица Зенита и каснији одјеци

Зенит и авангарда 20-их година 
Народни музеј, Београд, 1983.
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ције истраживача и историчара уметности (М. Б. Протић, З. Маркуш, Ј. Денегри, 
В. Хорват-Пинтарић), разуме се – поред историчара књижевности – започињу 
шездесетих, посебно седамдесетих година са својим тумачењима, орга низовањем 
изложби (Трећа деценија – конструктивно сликарство, Бранко Ве Пољански, 
Зенитизам, Зенит и авангарда двадесетих година и др.) и објављивањем 
многих релевантних студија. Зенит је био инспирација изванредном филмском 
остварењу Карпа Аћимовића Године и Бранка Вучићевића Сплав Медуза и број-
ним позоришним представама, документарним драмама, видео радовима, радио 
и телевизијским емисијама, романима и написима, фељтонима, анегдотама. Сада 
је часопис Зенит дигитилизован, а поједини млади уметници у њему проналазе 
широко поље надахнућа за своје типографске и ликовне реализације – на при-
мер, уметничка група Фиа и Публикумови календари, New Moment, Мирко Илић; 
узор налазе чак и странци, попут Поле Шер. Колекционари се интересују за сваки 
зенитистички траг... Jедна улица добила је његово име, а нови часопис Зенит, од 
јуна 2006, подсећајући на „имењака из двадесетих година“, „значајан европски 
часопис“, који је „у српској култури оставио и дубок и голем печат“ – покренут је с 
намером да „сачува дух времена“. Недавно, овај часопис је једини уз Мирослављево 
јеванђеље ушао у светску електронску библиотеку: Мицићев Зенит тиме на 
најбољи начин обнавља свој живот.
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Зенитистички пропагандни леци



Љубиша! По тежњама смо 
Богови – По снази смо људи! Виргил: 

зближење с идејом Достојевског 
у роману Браћа Карамазови да 

нови човек може слободно постати 
човек-Бог. 

Посвета коју је Бранко Ве Пољански написао брату  
Љубомиру Мицићу на почетку текста „Ево ме!“,  
објављеног у часопису Светокрет јануара 1921.
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Зенит, бр. 1, 1921.
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Почеци зенитизма. – Формирање 
програма и групе. – Космичко 

начело у представљању човека 
и уметника, као и међународног 

уметничког братства. – Идеја 
обнове палог човека, неправедно 

прегаженог Првим светским 
ратом. – Дада је велика 

апстракција. – М. С. Петров . – 
Осамостаљена песничка реч на 

равни текста и простора. – Paris 
brennt. – Дихотомија Исток–

Запад.
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Виргил Пољански, брат Љубомира Мицића, 
покреће, јануара, ауторски футуристичко-експре-
сионистички Светокрет, „лист за експедицију на 
северни пол човековог духа“. Њиме антиципира 
зенитистичке идеје. Светокрет садржи Манифест, 
поезију, критику и приказује рад младих словена-
чких уметника за које је речено да делују у оквиру 
Новембарског покрета. Следи најава покретања ча-
сописа Зенит: „’Зенит’, интернационална ревија 
у Загребу. Почам од 1. фебруара излази у Загребу 
интернационална ревија за уметност и културу, коју 
издаје и уређује Љубомир Мицић. У првом броју до-
неће осим југославенских књижевника (хрватских, 
српских и словенских) у оригиналу, песму модерног 
француског песника Пола Дермеа, уредника ревије 
L’Esprit Nouveau у Паризу, и песму модерног руског 
песника Игора Северјанина који такођер живи у 

Паризу. Осим тога доноси и два најновија цртежа 
сликара Вилка Гецана. ‘Зенит’ ће сваки пут доносити 
и чланке страних књижевника у преводу.“ Упоредo с 
тим дата је адреса Зенита: Загреб, Hatzova улица 9, 
први спрат. 

Други број Светокрета, који није доживео да 
буде објављен, предвиђа следеће прилоге: футури-
зам у Југославији, прозу и драму Пољанског и чла-
нак о позоришту новог доба. Познaто је да је следећег 
месеца – фебруара – покренут Зенит. У Мицићевом 
радио-филму „Шими на гробљу Латинске четврти“ 
(1922) Пољански о прекиду излажења Светокрета 
експлицитно каже: „Експедиција на северни пол 
духа запела.“ Пре Светокрета, Пољански је био 
глумац Народног гледалишча у Љубљани у сезони 
1920/1921. 

Протозенитизам. – Авантуризам духа 
и његов продор у космички простор
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Часопис Зенит, интернационална ревија за 
уметност и културу, покренут фебруара у Загребу, 
истог месеца у којем је, 1909. године, у париском 
Le Figaro-у био објављен Маринетијев Манифест 
футуризма. Љубомир Мицић, његов покретач, 
штампа на уводном месту први програмски текст 
Човек и Уметност. Карактеришу га: оријентација ка 
човеку-уметнику, интернационализму, антиратном 
расположењу, метакосмичком експресионизму. То, 
у основи, још није јасно изграђен програм групе и 
покрета. 

После гашења Светокрета Пољански „путује 
преко Беча за Праг, где пропагује зенитизам, гладан 
и невесео“. У Бечу посећује изложбу Клеа и о њој 
пише у Зениту. Из преписке између Бошка Токина 
и Љ. Мицића дознаје се да је Пољански у Бечу упо-
знао Лајоша Кашака, тадашњег уредника часописа 
мађарског активизма Мa; он је Пољанском поклонио 
једну збирку песама. И Бошко Токин, такође један 
од првих сарадника Зенита, успоставио је контакт 
са Кашаком. Кашак му је понудио да преведе његову 
књигу Máglyák énekelnek (Ломаче певају), „роман 
мађарске бољшевичке револуције“. Токинов превод 
овог дела најављен је у Зениту. 

Главни сарадници прилозима из поезије, прозе 
али не и манифеста, изузев Бошка Токина, били су 
у првим бројевима Зенита из Београда; то је, према 
Мицићевом „Филму једног књижевног покрета и 
једне духовне револуције“ (1926), било за Загреб вео-
ма значајно. Поред Бошка Токина, ту су Станислав 
Винавер, Станислав Краков и српски писци који су 
тада боравили у Паризу: Милош Црњански, Растко 
Петровић, Душан Матић. Од хрватских писа ца Зе-
нит бележи појаву Драгана Бублића, Х. А. Жарко-
вића и Златка Горјана. Горјан тада студира у Бечу и 
креће се у кругу сарадника око часописа Renaissance. 
Он у стиховима братски поздравља Зенит: „Der 
Gedanke ist stark… Seid stolz und seht euch nicht um! 
/ Nur nach oben der Blick sei gerichtet! / Nach oben – 
zum Zenit!“ Углед, пријатељство и поштовање које 

је Зенит стекао у Бечу, Горјан жели да прошири и 
на друге европске земље, пре свега на Француску и 
Немачку.

О уметницима и писцима који су почетком 
двадесетих година живели у Паризу, а међу којима 
су били и тадашњи сарадници Зенита, пише у сво-
јим сећањима Милош Црњански: „У Паризу смо се 
тада нашли, у срдачном пријатељству, С. Миличић, 
Растко Петровић и ја. (Душан Матић, који је тада 
живео у Паризу, почео је тек да објављује.) Париз на-
ших скулптора и сликара (Дешковић, Шумановић, 
Стојановић, Милуновић, Кљаковић, Узелац и др.) 
чинио нам се као један огроман атеље у ком се 
дивно могло расправљати о ‘послератном’, што за 
нас никада не значи реч без вредности. Напротив. 
... Растко је знао француске ‘најмлађе’. Ишао је по 

Светокрет 
Лист за експедицију на Северни пол човековог духа, 1921. 
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њиним редакцијама. Кад би му се досадило да учи 
у Народној библиотеци, проучавао је луднице. 
Из Париза сам послао песме Растка Петровића 
новом уреднику С.[рпског] к.[њижевног] Гласника, 
др Војиславу Јовановићу, који их је при мио 
одушевљено.“ Црњански наставља: „У зиму године 
1920, на наше се главе беше спустила вејавица 
папира француске послератне, која се разликује, и 
те како, од своје предратне књижевности, и, што је 
било дивније, зимско небо Париза“ (М. Црњански, 
„Послератна књижевност“, Есеји, 1966, стр. 97–98). 

Више појединости о боравку Растка Петровића 
у уметничкој средини Париза даје Марко Ристић 
у есеју „Три мртва песника“ (Рад Југославенске ака-
демије знаности и умјетности, Загреб, 1954). Током 
1920. и 1921. године Растко се дружи са писцима и 
сликарима око часописа Аction: Максом Жакобом, 
Андреом Салмоном, а вероватно и Полом Елијаром. 
У 7. броју тог часописа (мај 1921) објављена је 
Расткова песма „Le Mot de la Soif“; њу ће идуће 
године у оригиналу објавити ревија Хипнос Радета 
Драинца, под насловом „Слово жеђи“. „У тој клими 
француске ‘послератне’, између редакције Аction, Sor-
bonne, Esprit Nouveau-a, Mont Parnasse-a, ‘Rotonde’, 
‘Coupole’-e, ‘Café du Dôme’, музеја и сликарских 
галерија, између Carpaccia и Braquesa, између Охрида 
и Будве, Светог Наума и Светог Стефана, између То-
скане и Македоније, Ратарске улице бр. 32 и Quartier 
Latin-a, између Светог Марка у Венецији и Светог 
Марка у Београду ... родила се Расткова поезија“ 
(стр. 270). Из такве средине, у којој је био заоку пљен 
радом у Националној библиотеци, где је читао хро-
нике о старим Словенима, изучавао сликарство и 
психијатрију, Растко Петровић се укључује у часопис 
Зенит као краткотрајни уредник и представник у 
Паризу, писац песама и ликовне критике. 

Деветнаестог мaрта 1921. Растко Петровић пи-
ше, из Париза, Љубомиру Мицићу да је примљене 
бројеве Зенита поделио редакцијама француских 
часописа, и да ће Зенит директно из њихових 
уредништaва добијати бројеве за размену. Јавља да 
ускоро шаље „песме најинтересантнијих песника“ 
и поставља питање да ли Мицић жели да он набави 
„цртеже француског стила“ од најбољих уметника 
(вероватно се под тим подразумевају кубистичка 
дела). Обећава прилог о руском балету или о 
књижевности, али одустаје од писања о музици и 
напомиње да ће друго писмо бити снабдевено „са 
дописима француским“. 

Растко Петровић у Зениту бр. 3, 1921, даје прег-
лед париских сликарских и скулпторских изло жби, уз 

Бошко Токин и Љубомир Мицић  
Загреб, 24. 5. 1921.



Летопис Зенита и зенитизма83

ближе одређење експресионизма и куби зма. Спомиње 
сликаре Пабла Пикаса, Хуана Грија, Ербена, Жоржа 
Брака, Леополда Сирважа, Андреа Лота, Бисијера, Аме-
деа Модиљанија, Раула Дифија, Фолконеа, вајаре Хану 
Орлову, Осипа Задкина, Бурдела, Пола Дардеа, Жака 
Липшица, Александра Архипенка, Сегена, и наше уме-
тнике – Мила Милуновића, који је излагао у Салону не-
зависних, Сретена Стојановића и Саву Шумановића. 

Станислав Винавер започиње рад у Зениту. У 
преписци са Мицићем (сачувана су три писма, изме-
ђу фебруара и марта 1921) он пише о уређивачкој по-
литици, предлаже избор прилога и за објављива ње 
препоручује руског симболистичког песника Конс-
тантина Баљмонта (као емигрант живео у Францу-
ској), пре свега због тога што је његов политички 
став прихватљив: није контрареволуционар а „за то 
треба имати велику снагу. Значи да је он има.“ (Ипак 
радови Баљмонта никада нису штампани у Зениту.) 
Винавер износи мишљење о сарадњи Ивана Гола и 
предлаже да се она одложи до јуна месеца. Уједно 
шаље три „песме“ и тврди да је до сада послао 
исувише материјала Зениту. 

У писмима упућеним 9. марта истовремено 
Мицићу и Љуби Визнеру, новом уреднику загре-
бачког часописа Критика (уређује га заједно са 
Миланом Беговићем од 3. броја, 1921), Винавер 
сматра да напади Критике на Мицића и Зенит 
„не одговарају достојанству једне ревије“. Обећава 
да ће Зениту редовно слати позоришне и музичке 
хронике из Београда. На Мицићеве приговоре о 
новом правцу Критике, Винавер у следећем писму 
одговара да је тај часопис мање реакционаран него 
Српски књижевни гласник и Мисао, и да се са тим 
мишљењем слажу Тодор Манојловић и Светислав 
Стефановић. Мицић вероватно обавештава о по-
литичким догађајима у Загребу, на шта Винавер 
одговара: „Могуће, да су се десиле… ствари, о који   ма 
ми овде немамо појма.“

Још један исто тако агилни сарадник Зенита 
био је Бошко Токин. Он је својим боравцима у 

Француској и Италији стекао добар увид у најно-
вија струјања европске авангарде и био упознат са 
теоријом и праксом филма, о чему је писао у првом 
броју часописа L’Еsprit Nouveau (уредник је био Пол 
Дерме; Токин је објавио чланак „L’Esthétique du Ci-
néma“; исти текст појавио се у преводу на немачки у 
бечком часопису Renaissance, где је у белешци иста-
кнут значај Токиновог теоријског рада за истори  ју 
европског филма). 

Пре него што је почео да пише текстове у складу 
са програмском поетиком часописа Зенит, Токин 
је инсистирао на моментима и појавама које су тада 

Бошко Токин и Љубомир Мицић
Загреб, 24. 5. 1921.
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биле актуелне у европској модерној уметности: ди-
намизам, модерни класицизам, експресионизам, 
арти  стократизам, симултанизам и италијански 
фу туризам, са којим се упознао за време боравка у 
Риму и Фиренци. Токин је нарочито инсистирао 
на експресионизму који као покрет није постојао у 
Француској, иако се француски унанимизам сма-
трао неком врстом експресионизма. 

Од првог до последњег броја Зенита рубри-
ка „Макроскоп“ прати културне догађаје, во ди 
оштре полемике и објављује памфлете о збивањи-
ма из књижевног, ликовног, позоришног и филм-
ског живота у Загребу, Београду, Љубљани и ино-
странству. Изван те рубрике, Зенит је и у осталим 
прилозима био критичан према писцима млађе и 
старије генерације због њихове недовољно ради-
калне оријентације. И једне и друге називао је 

„реакционарима“ (полемика са Велибором Глиго-
рићем, часописом Нова светлост, листовима који 
су писали о Зениту, Богданом Поповићем). Поле-
мику води Бошко Токин у текстовима „Млади 
реакционари и нови дух“ (Зенит, бр. 2) и „Стари 
реакционари и нови дух“ (Зенит, бр. 3).

У броју 5 Бошко Токин преноси из француског 
часописа La Revue de l’Epoque (бројеви од фебруара 
до маја 1921) „100 стихова интуиције“ Ричота Кану-
да, преводећи и резимирајући оне делове који се 
односе на филм.

У недатованим писмима Мицићу, Бошко То кин 
размишља о Мицићевом предлогу да пређе у Загреб 
и да се прикључи редакцији Зенита, и даје своје миш-
љење о плану за предстојећи, четврти број (изашао 
маја месеца), сматрајући да не треба инси стирати на 
писању манифеста, будући да тај број треба да буде 
антологијски, са књижевним прилозима Љ. Мицића, 
Б. Токина, Б. Ве Пољанског, Растка Петровића, С. 
Винавера, М. Црњанског, и сликарским – Вилка 
Геца на и П. Поповића (можда се ради о сарајевском 
сликару експресионисти  чке оријентације Пери По-
повићу). Токин пише о свом животу и коментарише 
Ми цићево неслагање у вези са Винаверовом сарад-
њом у загребачкој Критици. Мајски број обавештава 
да је Токин допутовао у Загреб у намери да Мицићу 
помогне у редакциј   ском послу. 

Загребачка Критика и Мирослав Крлежа били 
су полемични према Зениту. Мада се Крлежа у вре-
ме покретања Зенита налазио ван Загреба, у Дугој 
Реци (од лета 1920. до лета 1921), он на појаву Зенита 
реа гује 25. фебруара 1921. у писму Јулију Бенеш ићу, 
уреднику Критике: „Молим Вас, госп. Бенешић, 
а што Ви кажете на онај скандал non plus ultra ко ји 
се зове ‘Зенит’. Код нас, додуше, дуго није било гра-
ница, али сада кад смо их коначно у Рапалу добили, 
то заиста значи прелаз свију граница“ (Ласић, Млади 
Крлежа, 371–372). 

Један од агилнијих сарадника Зенита био је 
Иван Гол, немачко-француски песник и прозни 

Михаило С. Петров  
Ритам, линорез, 1921.
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писац. После књижевних почетака у Швајцарској, 
прелази у Париз 1919. године. Пре него што је ушао 
у редакцију Зенита, он је, од маја до јула 1921. 
године, уређивао књижевни и уметнички часопис 
дрезденског експресионизма Menschen: сматра се 
немачким издањем француског пацифистичког 
и хуманистичког гласила Clarté, с којим је био 
збратимљен – група око Анрија Барбиса; на место 
уредника Гол је постављен на захтев париског 
Централног комитета. Menschen је припадао после-
дњој фази експресионизма; пропагирао је, у складу 
са активистичком варијантом експресионизма, ду-
ховно делатног човека и његову револуционарну 
обнову. 

Из париског периода потиче Голово пријате-
љство са Бошком Токином. Ово пријатељство То-
кин дотиче у свом теоријском напису о филму 
„L’Esthétique du Cinéma“ (објављеном у часопису 
L’Esprit Nouveau); тоном братске блискости посве-
тио је тај чланак Ивану Голу: A Ivan Goll fraternelle-
ment. Mицић је у „Филму једног књижевног покрета 
и једне духовне револуције“ тврдио да је 1920. године 
успоставио контакт са Голом, и позвао га на сарадњу 
у часопису у оснивању. Гол је у Зениту, у почетку, 
објављивао само своју поезију на немачком језику, 
да би се касније приклонио програму зенитизма, 
експлицитно се декларишући као зенитиста. У не-
датованом писму на немачком (Зенит, бр. 2), Иван 
Гол обраћа се Мицићу са „драги друже“ и пише: 
„Ваш Зенит је плави свод над бледим челима Европе. 
Он пали и подстиче да пламти сунце у сваком срцу. 
Зенит је дело (‘Zenit ist eine Tat’)“, што је изречено у 
маниру делатног активизма.

У писму, Иван Гол (бр. 5, јуни) поново поздра-
вља Зенит: „Нека живи зенитизам“ – и наставља: 
„Наравно да сам зенитист и хоћу Вашем органу 
да обезбедим прво место у Европи. Ваша идеја је 
величанствена. Vive Zenit!“

Већ у првом броју Зенита Гол има тако рећи 
средишњу улогу. Бошко Токин у чланку „Европски 

песник Иван Гол“ даје опширан преглед Головог 
стваралаштва, посматрајући га у оптици европеи-
зма, експресионизма, француске модерне и синкре-
тичких експеримената у поезији – спој поезије и 
филма, везан за жанр такозване „кинематографске 
поезије“. Осим тога, Гол шаље Зениту једну још 
необјављену песму на немачком језику „Der Mensch 
vor dem Meer“ испод које се први пут штампа извод 
из његовог писма од 18. јануара 1921, писаног у 
Паризу. У њему уредника ословљава са „драги 
господине Мицић“ и поздравља идеју о братству: 
„Ништа ми није драже од тако неког писма, што из 
незнаног света долети у самотни живот. После свих 
барикада тупоглавости, у овој малој Европи расте 
братство... Дивна идеја, да се песме свих земаља 
објаве у изворном тексту.“ 

Голов Zenitistisches Manifest (Зенит, бр. 5) први 
је програмски текст обележен зенитизмом, објављен 

Љубомир Мицић  
Источни грех, 1920.
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изворно на немачком. Карактеришу га симултани-
зам новинских вести, плакатска слова, зенитистичка 
идеја о космизму и речи: сунце, зенит и човек. Писан 
је кубистичко-футуристичким поступком, у којем 
се поједине речи наглашавају масним слогом. Гол се 
ослања на кључне појмове које је Мицић већ раније 
афирмисао у првом манифесту Човек и Уметност. 

Зенит одбацује европски дадаизам због тога 
што је „мода и забава“ а не „религија и убеђење“. 
Чланак „Дада дадаизам“, потписан са Зенитиста 
(бр. 2) говори о дадаистичким демонстрацијама 
јануара месеца у Паризу, којом приликом су париски 
дадаисти „саботирали“ Маринетијево предавање о 
тактилизму. 

Дадаиста Драган Алексић шаље своје прве 
текстове из Прага, где студира филозофију и 
славистику, дружи се и наступа заједно са Бранком 
Ве Пољанским. Претпоставке за његову појаву у 
Зениту створене су на основу поменуте критике 
париског дадаизма и доброг познавања ситуације 
у којој се покрет тада налазио. Према редоследу 
појављивања, дадаистички манифест (Зенит, бр. 3) 
претходио је зенитистичком. Алексићев манифест 
Дадаизам афирмише апстракцију, у аналогији са 
Куртом Швитерсом, са којим је био у контакту; 
манифест елиминише реалност, смисао и разум 
на рачун футуристичко-дадаистичког бруитизма. 
Позива се на Мелхиора Фишера, комунизам, прво-
битност, примитивност, што ће тек касније постати 
основни постулат зенитистичког програма, али 
у другом смислу – ослањајући се на балканизам. 
Оспоравајући европски дадаизам, Зенит жели да 
афирмише изворни, национални, чији је носилац 

Драган Алексић – назван „првим југословенским 
дадаистом“. Он је у Зениту објављивао манифесте, 
драме, песме, дада-критике о Јарославу Сајферту, 
дада-есеје о Курту Швитерсу и Владимиру Татли-
ну, а о посткубистичком вајару Александру Архи-
пенку писао је у Дада Танку. Деловао је у Загребу, а 
организовао и учествовао у дадаистичким мати-
нејима у Винковцима, Осијеку и Суботици.

И поред интензивне сарадње са експресио-
нистичким часописом Der Sturm, Иван Гол пише 
програмски текст „Der Еxpressionismus stirbt“, 
где немачки покрет одбацује у корист неоприми-
тивистичких тенденција у уметности Русије 
(иза Урала), Балкана и Океаније (Зенит, бр. 8). 
Овај други текст Ивана Гола изузетно је значајан 
не само у уско националним оквирима, него и 
у ширим, европским, по оштрој борби против 
експресионизма ради новина у духу скитизма и 
зенитизма. Скоро истовремено кад и Гол, К. Едшмид 
и П. Хатвани започињу са радикалном критиком 
овог изворно немачког покрета. Програмске изјаве 
Ивана Гола о обнови песничког језика садржане су 
у манифесту Реч као почело – покушај нове поезије 
(Зенит, бр. 9). Основни ставови манифеста значе 
даљу разраду футуристичких и кубистичких идеја. 
Из футуристичке поетике преузета је огољена, 
једнозначна песничка реч, осамљена реченица. 
Аналогија са кубизмом огледа се у реалистичком 
карактеру те футуристичке речи. Овај манифест је, 
под измењеним насловом Das Wort an sich, поно-
во штампан у немачком часопису Die neue Rund-
schau где је, према наслову, нагласак стављен на 
осамостаљену песничку реч а не на почело, као у 
Зениту. Уз Гола, у Зениту је сарађивала и његова 
супруга, песникиња Клер Гол. 

На корицама истог броја (бр. 9) објављен је 
мото – напад на грађанску културу, по тону и 
оштрини сличан манифесту руских футуриста 
(Шамар друштвеном укусу): „Хура! Обесићемо ва-
шу перверзну културу за женске шешире у јавним 
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кућама баш кад будете у положају пузаваца и смеја-
ти се: хахаха.“

Гол је био коуредник Зенита – заједно са Ми-
цићем – од бр. 8, 1921. до бр. 13, 1922. године. Једна 
интерна (недатована) белешка, нађена у заостав-
штини Ивана Гола, даје оцену: Зенит представља 
„вредност за историју књижевности и уметности, 
за европски интернационализам, надреализам и ка-
сни експресионизам, вредност која се не би смела 
потценити. Изненађују многи прилози на немачком 
језику. Осим тога, часопис садржи текстове Гола који 
нису били до тада штампани у његовим књигама.“

Зенит у трећем, априлском броју даје приказ 
га лерије Casa d’Аrte Bragaglia и њеног часописа Cro-
nache d’Attualità, који у мајском броју пише о Зениту. 
Зенит, са своје стране, о тој галерији да је следеће 
информације: „‘Casa d’Аrte italiana’ нај модернија је 
галерија у Риму. Она приређује интернационалне 
изложбе посткубистичких и експресионистичких 
уметника. Поред изложби, орга низује предавања. 
Циљ јој је узајамно зближење свих уметности, 
пошто стоји на становишту да је уметност интер-
национална.“ Спомињу се директор Енрико Пра-
мполини, каснији сарадник Зенита, изложба не-
мачких експресиониста, Андре Лот, Осип Задкин, 
Александар Архипенко. У 6. броју Зенит објављује 
текст о мајској свесци Cronache d’Attualità: иронично 
коментарише манифест сицилијанских футуриста и 
белешку италијанског часописа о Зениту („Виде оно 
што не постоји и не желе оно што Зенит уистину 
јесте. Ипак Европа пише о Зениту с дужном пажњом 
и озбиљношћу, док му се наши ‘мудраци’ исмевају“). 
Већ се у првом броју Зенита песмом „Liriche“ 
представио римски футуристички песник Уго Лаго, 
потписан псеудонимом Уголагот Футуриста. 

Токинов чланак „Позориште у ваздуху“ (Зе-
нит, бр. 3) сведочи о занимању за нове појаве које 
је са собом донео други талас италијанског футу-
ризма: „Дуг и одушевљен чланак о авијацији као 

позоришној, музичкој, декоративној уметности; 
у њему Токин цитира Le Théâtre futuriste airien, 
објављен у листу Roma futurista јануара претходне 
године (али у оригиналу датиран: Милано 11. априла 
1919)“ (А. Пармеђани 1996: 309). Ради се о футуристи 
Феделеу Азарију.

Мицићева идеја о гласилу које ће се бавити и 
филозофским питањима остварена је сарадњом 
Фрица Рајхсфелда из Беча, који је написао чланак-
некролог поводом смрти значајног филозофа Бечког 
круга емпириокритицисте Адолфа Штера (Зенит, 
бр. 4).

Априла месеца 1921. вођена је преписка о сара-
дњи у Зениту између Бранка Ве Пољанског, који је 
тада живео у Загребу, и авангардног песника Антона 
Подбевшека – у Словенији је приређивао уметни-
чке вечери и објављивао поезију блиску футуризму. 
Подбевшек је намеравао да посети Загреб заједно са 
словеначким експресионистичким композитором 

Конрад Фајт
фотографија са посветом Зениту, 1926.
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Маријом Когојем (компоновао је оперу Црне маске). 
Из преписке се сазнаје да је Пољански настојао да 
за часопис Зенит заинтересује сликара Рихарда 
Јакопича, утицајну личност словеначке културе, 
који је у то време свој касноимпресионистички по-
ступак довео до апстракције. 

Страну литературу у Зениту заступају фран-
цуски писци Марсел Соваж и песници који се у 
свом стваралаштву ослањају на традицију Гијома 
Аполинера и кубизма (Андре Салмон, Макс Жакоб), 
аустријски експресионисти (Георг Кулка, Јозеф Ан-
дре Калмер – бечки пријатељ Златка Горјана), руски 
писац Игор Северјанин, оснивач его-футуризма 
– после Револуције живео у Естонији, посећивао 
Берлин и Париз. Изгледа да из берлинских дана 
потиче његова песма „Рассказь княгини“ (Зенит, 
бр. 1). Прилози осталих руских песника и прозних 
пи саца преузимани су из Головог експресионисти-
чког часописа Мenschen. У тематском двоброју овог 
часописа из 1921. године Гол је начинио антологиј-
ски избор под називом „Руска револуционарна 
лирика“ и снабдео га кратким предговором. Из тог 
тематског избора у Зениту су преведени са немачког 
делови поеме Владимира Мајаковског Рат и свет. 
Према Бели Чистовој, немачки превод са руског 

оставља утисак да се ради о експресионистичком а 
не футуристичком делу. Алиће Пармеђани сматра 
да је делимичан превод другог дела поеме, лишен 
саркастичног револта против рата и „без подру-
гљиве алузије на Италију“, приближио Мајаковског 
Маринетијевим изазивачким, милитаристичким 
изјавама (Појмовник руске авангарде 1984: 167). У Зе-
ниту је објављена и песма Сергеја Јесењина Преобра-
жење. Изузетак међу овим прилозима чини поема 
Александра Блока Скифы (бр. 3), због тога што је у 
Зениту донета изворно, а не у преводу са немачког 
језика. Гол је у Скитима видео појаву авангардног 
неопримитивизма. 

Зенит у рубрици „Макроскоп“ (бр. 5) објављује, 
у преводу, извод из манифеста имажиниста и то она 
места која говоре о песничкој слици: „Имажинисти. 
Манифест Московске групе“. Алиће Пармеђани 
тврди да је рач о скраћеној верзији Декларације има-
жинистичке групе, а Богдан Косановић сматра да се 
ради о преводу са немачког (или о компилацији?) 
доказујући то на примеру речи самоциљ. Манифест 
је први пут публикован у Русији почетком 1919. 
године. 

Из едиције Der rote Нahn (издавао у Берлину 
Франц Пфемферт од 1917. до 1925; изашло укупно 
60 свезака) немачког експресионистичког часопи-
са Die Aktion, преузет је и у изводу преведен на 
српски текст Анатолија Луначарског „Пролеткулт“ 
(објављен 1919, као 36. свеска едиције Der rote Нahn, 
под насловом Културни задаци радничке класе). 
Мицић је 1924. године превео, написао предговор 
и објавио Пролеткулт као посебну књигу, али не 
под својим именом, већ под иницијалима др А. Љ. 
(вероватно иницијали његове супруге Анушке и са-
мог Љубомира). 

Висенте Уидобро, шпански песник ултраизма, 
једaн од водећих авангардних уметника Шпаније, 
сарађује у Зениту (бр. 2) песмом „Bay-Rum“ (фран-
цуска верзија), по свој прилици написаној у Паризу 
1917–18. године; преузета је из збирке Арктичке 
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песме, посвећене кубистима Хуану Грију и Жаку 
Липшицу.

У почетку Зенит репродукује дела експре-
сионистичких уметника Вилка Гецана из Загреба 
(цртежи, скице за веће композиције – Луђак и Кон-
струкција за портрет циника) и провокативног, у 
то време оспораваног бечког сликара Егона Шилеа 
(донето је пет његових радова – Weltwehmut, Er-
emiten, Dirne, Аутопортрет и Liegende Frau). У 
складу са својом оријентацијом да подржава младе 
и неафирмисане ствараоце, часопис објављује и дело 
мање познатог аустријског публицисте и ликовног 
уметника Ролфа Хенкла (Аутопортрет). Од броја 
5. Зенита начињен је прелаз од експресионизма у 
сликарству ка посткубистичким ликовним при-
лозима: репродукују се радови хрватског уметника 
Винка Форетића Виса Портрет швицарског кел-
нера и Портрет једног Словенца (на цртежу је 
представљен авангардни песник Антон Подбевшек), 
као и француског уметника финског порекла Лео-
полда Сирважа, типичног представника Париске 
школе: у његовом раду Град (La Ville) примењен 
је кубистички принцип истраживања форме и 
простора ради реконструкције призора. Зенит бр. 
6 репродукује цртеж Албера Глеза – портрет Клер 
Гол, супруге Ивана Гола, уз белешку да се ради о 
ауторки књиге песама Мitwelt због које је она у 
Немачкој названа „der weibliche Barbusse“; овај рад 
чини синкретичку целину са њеном песмом „20. 
век“ (објављеном у оригиналу на немачком језику). У 
истом броју репродукована су и два линореза уме-
тника Михаила С. Петрова, који у то време живи у 
Београду: Аутопортрет и Данашњи звук, такође у 
синкретичком споју са његовом песмом „Фрагмент 
наших Грехова“. Зенит је имао веома афирмативан 
став према овом младом уметнику: Петров је радио 
специјалне прилоге за Зенит, већином програмског 
карактера и у духу апстрактног експресионизма, 
са кубистичким примесама и уз коришћење речи и 
слова, у музичком ритму, чиме се, заједно са својим 

стиховима, везује за Василија Кандинског и његову 
теорију о унутрашњем звуку, коју је Петров познавао 
и преводио. Петров је био репрезентативан за прву 
фазу зенитизма.

Објављен је и дрворез уредника Devĕtsil-a Каре-
ла Тајгеа Лето, рађен према принципима синтети-
чког кубизма, који воде ка деконструкцији фо рме и 
поновној организацији плохе са снажним експре-
сионистичким црно-белим ефектима. Најзад, исти, 
6. број, објављује и женски Портрет – цртеж ита-
лијанског уметника Амедеа Модиљанија, праћен 
биографском белешком о њему: живео је у беди у 
Па ризу, умро млад 1920. године; једину подршку 
дао му је париски галериста Леополд Зборовски, 
код којег ће касније излагати и Бранко Ве Пољански; 
белешка истиче Модиљанијеву сензибилност, чи-
стоту његове линије, „дубоку саживљеност“ и пове-
заност његовог живота и стваралаштва, „што је увек 
осуђено на брзу – смрт“. 

Ма, бр. 5, 1921, насловна страна
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У 6. броју је и песма „Pestilence“ Беатрисе Хас-
тингс на енглеском језику. Песникиња је живела у 
Паризу од 1914, била блиска Амедеу Модиљанију 
и његов модел: због ње је он престао да ради 
скулптуру и вратио се сликарству; сарађивала је са 
енглеским политичко-књижевним часописом The 
New Age. У круг овог часописа (уредник А. Р. Ораж) 
улази Димитрије Митриновић као сарадник под 
псеудонимом М. М. Cosmoi, од августа 1920. до 
марта 1926. године.

Зенит у истом броју посвећује некролог 
Модиљанију и штампа песму Беатрис Хастингс, 
што индиректно указује на њихову везу. Уредник 
овог часописа често је био склон да прилозима и 
колекционисањем истиче уметничку, брачну, прија-
тељску повезаност појединих парова (Анушка и 
Љубомир Мицић, Клер и Иван Гол, Беатрис Хас-
тингс и Амедео Модиљани, Селин Арно и Пол Дерме, 
Хана Орлоф и Ари Јустман, Љубов Козинцова и Иља 
Еренбург, Соња и Робер Делоне). Ту појаву илустру-
је и објављивање „Песме“ (Зенит, бр. 2) пољског 
песника Арија Јустмана (умро 1919), иначе мужа 
вајарке Хане Орлоф, која је била у пријатељским 
односима са породицом Гол и о којој пише Растко 
Петровић, приказујући париске изложбе.

Вероватно у аналогији са текстом Ивана Гола „Die 
drei guten Geister Frankreichs“ (1919) Ми цић је написао 
чланак „Три личности времена“ усред сређујући се на 
Рудолфа Панвица, Карла Ајнш тајна и Конрада Фајта 
(Зенит, бр. 7). Критичар и писац Карл Ајнштајн у 
драмском дијалогу „Die schlimme Botschaft“ („Зао глас“, 
1921), састaвљеном од двадесет сцена, са библијским 
декором и личнo стима, пише о тадашњој друштвеној 
ситуацији насталој после слома политичких илузија 
и „пораза левице у борби за стварање социјалистичке 
ре публике у Немачкој“ (Р. Вучковић, Модерна драма, 
Сарајево 1982: 229). То је прво дело којем је било 
суђено, у Немачкој, због бласфемије.

Конрад Фајт је за Мицића био образац глумца 
који доказује да је филм уметност. Мицић и Пољан-

ски срели су га током свог боравка у Берлину 1922. 
године; у заоставштини је сачувана и Фајтова фо-
тографија са посветом Зениту. Зенит је већ рани је 
(бр. 4) писао о експресионистичком филму Каби-
нет др Калигарија, поводом приказивања у Загребу 
и Београду. У филму експресионизам долази до 
изражаја у сижеу, режији и игри глумаца. 

Филозоф и писац Рудолф Панвиц долази на 
острво Колочеп код Дубровника 1921. године, где 
остаје да живи низ година, поред осталог и због тога 
што је био разочаран начином на који су његова дела 
била прихватана у Немачкој. Истовремено, привла-
че га Словени будући да их сматра наследницима 
Европе; по Панвицу, њима је потребно пренети 
вредности западног света како би се избегао крах 
цивилизације у часу када они буду доминантна сила 
на континенту. 

Из Париза сарађује румунски песник (данас 
поново веома актуелан, посебно у Немачкој) Алфред 
Маргул Шпербер песмом „Јули 1919“ (на немачком 
језику). Наслов асоцира на датум потписивања ми-
ра после Првог светског рата а уједно даје повода за 
размишљање о судбини Европе. Сарадњу је веро-
ватно успоставио преко Ивана Гола; она је утолико 
значајнија јер се ради о писцу који је први открио 
песнички таленат аустријског књижевника Паула 
Целана. 

Америчку поезију у Зениту заступа Перси Но-
ел; за њега се тврди да је „учествовао уз нашу војску 
у највећим окршајима на Солунском бојишту“ – по 
свој прилици у својству ратног дописника (Зенит, 
бр. 5).

У то време (јуна 1921), припрема се и излази 
из штампе Манифест зенитизма тројице аутора: 
Мицића, Токина и Гола (сваки је написао своју вер-
зију Манифеста). То је била прва свеска у едицији 
часописа Зенит. У истој едицији планирана је трећа 
књига – Токинова Еуритмија. Трагикомедија. Један 
фрагмент из ње објављен је у тематском двоброју 
загребачког часописа Критика, у којем је наступила 
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група београдских књижевника Аlpha, састављена 
већим делом од бивших сарадника Зенита. Девети 
број Зенита ставио је до знања да је сарадничка веза 
са Токином потпуно прекинута. Исти текст објављен 
је и на немачком, због иностраних сарадника. 

Манифест зенитизма илустрован је портре-
тима Ивана Гола, рад Албера Глеза, Бошка Токина 
– цртеж Славка Воркапића, и портретном фотогра-
фијом Љубомира Мицића непознатог аутора. Књига 
је опремљена типографским новинама: знакови 
већег града слова у духу футуризма, програмски 
обликоване графеме (етар, Зенит), хоризонталне и 
вертикалне линије. Глезов цртеж је по одређеним 
елементима кубистички стилизован. Лик Бошка То-
кина је програмски, изведен у духу касне сецесије; 
титанистичка фигура мештровићевског типа у 
цртежу Славка Воркапића уклапа се у тадашњу тен-
денцију истицања национално-митских вредно-
сти. Овим Манифестом зенитизам је форми ран 
као покрет. Верзије текстова сва три аутора су ком-
плементарне, мада свака има своју концепцију. Код 
Мицића доминирају емоционална спознаја света, 
насупрот рационалној, склоност апокалиптичком 
начину мишљења и мистици. Голов Зенитистички 
манифест је превод на српски језик верзије на 
немачком, објављене у 5. броју Зенита; у другом 
делу свог манифеста он наговештава идеје које ће 
развити у тестовима „Der Expressionismus stirbt“ и 
„Реч као почело“. Токинова размишљања крећу се у 
границама француске модерне, експресионизма и 
футуризма.

Агилни сарадници из Београда – Алек Браун, 
тада лектор за енглески језик на Универзитету у 
Београду, Милош Црњански, Станислав Краков, 
Душан Матић, Растко Петровић, Бошко Токин, 
Станислав Винавер, раскидају сарадњу са Мицићем 
6. новембра 1921. године, након објављивања Ма-
нифеста зенитизма, наступајући као група Аlphа 
у двоброју загребачког часописа Критика (бр. 
11/12). Тим поводом они изављују: „Ми смо г. 

Мицића сматрали као издавача. Ми смо штампали 
наше радове у ‘Зениту’ а такођер и умолили наше 
пријатеље на страни да у њему сарађују, али онога 
тренутка кад је издавач покушао да своје производе, 
не само штампа у ‘Зениту’ (што смо ми толерирали 
као појмљиву слабост издавачеву) него да их чак 
назива ‘манифестом’ целог једног покрета, ми смо 
сви прекинули са издавачем, а и наше пријатеље 
на страни обавестили. Ову изјаву чинимо да би се 
већ једном престала помињати наша имена у вези 
са г. Љубомиром Мицићем кога дубоко презиремо 
и као писца, и као човека, чијим клеветама нећемо 
више учинити част да одговарамо.“ Стиче се ути сак 
да ови писци нису желели да делују као група, него 
искључиво самостално у оквиру својих индиви-
дуалних поетика. Касније се испоставило да су ову 
изјаву написали С. Винавер и Б. Токин, а не и остали 
књижевници који су у то време били ван Београда. 
Од 9. броја и Токин прекида сарадњу са Зенитом.

Зенит бележи оснивање Клуба младих у 
Љубљани (бр. 6): за његове чланове каже да „во-
де одлучну борбу против свега застарелог и 
неуметничког у Словенији“. То удружење младих 
словеначких уметника, који су били оријентисани 
против традиционализма, oсновали су критичар 
Јосип Видмар, песник Антон Подбевшек и компо-
зитор Мариј Когој, а придружили су им се и ликовни 
уметници, међу којима Франце Краљ, чије дело 
Зенит репродукује. Издали су два броја ревије Trije 
labodje. 

Мицић је био у вези са дадаистом Тристаном 
Царом, од њега примао књиге, албуме, прогласе и 
каталоге. Добио је и улазницу за Дада салон (одржан 
од 6. до 30. јуна 1921. у париској сали Моntaigne). 
Ипак, Мицићев пут у Париз и присуствовање овом 
Салону изостало је (Зенит, бр. 6). 
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Објављен је манифест Љубомира Мицића Дух 
зенитизма (бр. 7): говори о духовној бити зенити-
зма; програмски гради поетику која осцилује између 
хаоса и космоса.

У бр. 7 доноси се Мицићев апел за помоћ 
гладнима у Русији: „За будућу Русију. Посланица Зе-
нита народу југославенском“, експресионистичка 
по духу, са јаким емоционалним учинком, уз под-
сећање на страдање не само руског народа, већ и 
српског, током Првог светског рата. Полемички на-
глашава да то није помоћ совјетској Русији, како то 
мисли Мерешковски, него „гладној Русији“.

Paris brennt Ивана Гола, „зенитистичка поема“ 
кубистичке стилизације, посвећена Карлу Ајнштај-
ну и писана на немачком у традицији песме „Зона“ 
Гијома Аполинера, објављена је као друга свеска 

Зенитових издања (1921). Спев описује доживљај 
француске метрополе од јутра до вечери, користи 
апокалиптичке мотиве и мотиве Ајфелове куле, и 
цитате из поезије сарадника Зенита – Валентина 
Парнаха, Висентеа Уидобра и Блеза Сандрара. У 
књизи наилазимо на традиционалну везу између 
уметности речи, сликарства и фотографије. Упо-
требљене су разгледнице Париза (осим Ајфелове 
куле, огроман точак за забаву висок око 100 метара, 
призори из спорта), као и линорез Фрагмент наших 
грехова Михаила С. Петрова (преузет из Зенита, 
бр. 6).

Зенит бр. 8 објављује програмски текст Љубо-
мира Мицићa „Дело зенитизма“, подстакнут зени-
тистичком поемом Paris brennt Ивана Гола. Мицић 
њу посматра кроз оптику времена, футуристичке 

Омот писма Карела Тајгеа Љ. Мицићу, 28. 3. 1924.
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синтезе, филмске пројекције и антиевропеизма. 
Исте године Јарослав Cајферт, зенитистички са-
радник, преводи Paris brennt на чешки и публикује 
га у часопису Červen (Праг, 1918–1922; тај часопис 
објављује ране радове будућих чланова Devĕtsil-а). 
Тајгеова инспирација овом Головом поемом дошла 
је до изражаја у његовом линолеуму Париз (Зенит, 
бр. 11, 1922). 

Иако је било предвиђено објављивање друге 
књиге песама Ивана Гола, под називом Радиограми, 
у едицији Зенита, до тога није дошло на захтев са-
мога аутора.

Карактеристично је да су стихове из поеме Pa-
ris brennt, у којима Иван Гол пародира национали-
зам Мориса Бареса (крилатица „Vive la France!“), 
нема чки дадаисти тумачили у кључу дадаизма, што 
се може закључити на основу антологије тексто-
ва објављених у књизи Dada, Eine literarische Do-
kumentation Рихарда Хилзенбека (стр. 200–201). 
Према наводима у напомени, стиче се утисак да 
Хилзенбек није располагао оригиналним текстом 
поеме Paris brennt и из њега цитирао стихове, него 
је користио материјал који је добио од Голове супру-
ге, песникиње и бивше сараднице Зенита Клер Гол. 
Она је Хилзенбеку уступила плакатски број Зенита, 
назван Zenitismus, Belgrade–München, 14. јули 1922, 
штампан као додатак 16. броју. Пародија на Бареса 
може се схватити као алузија на импровизовано 
„суђење“ које му је, 13. маја исте године, инсценирао 
Андре Бретон. Ово „суђење“ значило је коначан 
раскид између Тристана Царе и Бретона, и између 
дадаиста и надреалиста у целини.

Јуна 1921. формиран је Уметнички клуб Зенит 
у Прагу, што је, по свој прилици, за последицу 
могло имати успостављање појачане сарадње са 
уметницима чешке авангарде. У листу Čas од 10. 
септембра 1921. године, Карел Тајге (потписан са е), 
најављује „Књижевни и музички соаре“ В. Пољанског 
– прашког представника часописа Зенит. Према 
мемоарском тексту Драгана Алексића („Водник 

дадаистичке чете“, Време, Додатак Божићном броју 
1931), Бранко Ве Пољански и он наступали су у 
Шћепанској улици, у центру Прага, где се налазила 
велика Југословенска сала, представљајући одвојено 
дадаизам и зенитизам. За неки од наступа направље-
не су „шарене конструктивистичке плакате“. Алексић 
и Пољански учествовали су на соарејима и салон-
ским скуповима где су читали своје стихове, које је 
Пољански сочно допуњавао. Томе је присуствовао 
Карел Тајге, за кога Алексић каже да је „сјајан сликар, 
новинар, карикатуриста и најлуђи Чех кога је дала 
историја од Отокара Пшемисла наовамо“. У Прагу 
су септембра месеца на туристичко-пропагандној 
турнеји били Раул Хаусман и Курт Швитерс: у 
позоришту Urania наступају под геслом Анти-дада 
и Мерц.

Пољански из Прага шаље песму „Експрес-
Гробље“, коју је назвао „новела једне ноћи“ и 
посветио „Za dušu H. Friedländer“; писана је у жанру 
тзв. „железничке“ поезије (бр. 7). 

Ујесен 1921. Бранко Ве Пољански учествује у 
раду Револучне сцене. Драган Алексић сећа се да 
је и сам био у контакту са овим позориштем преко 
Нола, глумца, редитеља, куплетисте, писца комада, 
акционара Револучне сцене коју је основао Е. А. Лонген 
септембра 1920. године, по типу сличне мјузиклу 
и немачком кабареу. Сцена је постојала до јануара 
1922. године. Била је смештена у малом позоришту 
Аdria на Вацлавским намјестима. На репертоару је 
имала кратке Лонгенове комаде, између осталог прву 
драмску адаптацију Доброг војника Швејка Јарослава 
Хашека, затим комаде Чехова, Молијера, Нестроја, 
Егона Ервина Киша, Бихнера, Макијавелија и др. 
Директор Револучне сцене био је глумац Ференц 
Футуриста, а њен уметнички руководилац, тј. 
режисер и сценограф сам Е. А. Лонген. Као глумци 
наступали су Власта Буријан (сматра се једним од 
најбољих чешких глумаца између два рата), и Ксена, 
Лонгенова су пруга. Име позоришту дао је Лонген, 
инспирисан Е. А. Питерманом, експресионистичким 



Летопис Зенита и зенитизма 94

сликарем и једним од оснивача групе чешких кубиста 
Осма. Лонген је, крајем Првог светском рата, боравио, 
за једно са својом женом, у Југославији, где је радио 
експресионистичку сценографију за Народно гле-
далишче у Љубљани (František Šmejkal, Devĕtsil, 
Češka likovna avangarda dvadesetih godinа, Zagreb 1989: 
11). Није искључено да је већ тада срео Бранка Ве 
Пољанског. 

У Зениту (бр. 6, 7 и 8, 1921) представљени су 
уметници чешке ликовне авангарде, окупљени 
у групу Devĕtsil: Јозеф Хавличек, Алојз Вахсман, 
Ладислав Сис, Бедржих Пискач, Адолф Хофмајстер, 
и њен главни иницијатор и аниматор Карел Тајге. 
Чланови Devĕtsil-а нису имали, у првој развојној 
фази, своје гласило, него су заједно наступили у је-
дном броју лево оријентисаног часописа Veraikon, 
одакле су и преузете репродукције за Зенит. Треба 
посебно нагласити да је у то време Зенит био једини 
страни часопис који је објавио прилоге Devĕtsil-
ових сарадника. Што се Мицића тиче, он је осим са 
Тајгеом, водио кореспонденцију и са другим чеш-
ким авангардистима: сачувана је дописница Арту-
ша Черњика, саоснивача Devĕtsil-а из децембра 1921. 
године; она ставља до знања да је Черњик и раније 
био у преписци са Мицићем. Мицић захваљује на 
двема песмама које је примио од Черњика и шаље 
фрагмент свог програмског текста „Савремено ново 
и слућено сликарство“ из 10. броја Зенита. Кључни 
моменти у овом програму тичу се односа зенитизма 
према Европи: одбацивање њене математичко-
физичке цивилизације, афирмација новога човека 
(источно-метакосмичког и мистичког типа) и Бар-
барогенија (духовна инкарнација балканског типа 
човека-хероја). 

Део сачуване преписке између Карела Тајгеа и 
Љубомира Мицића потиче из 1923. и 1924. године 
и говори о размени публикација и информација. 
Тајге у једном недатованом писму најављује излазак 
из штампе Devĕtsil-овог часописа Disk и обавештава 
о отварању Devĕtsil-ове изложбе под називом Базар 
модерне уметности, организоване новембра-де-
цембра 1923. године у Дому уметника у Прагу, уз 
учешће сликара Јозефа Шиме, Јиндриха Штирског, 
Тојен, Отокара Мрквичке, Јелинека, Алојза Воско-
веца, самога Тајгеа, и архитеката Фојерштајна, 
Фрагнера, Хонзика, Хохола, Крејчара, Линхарта, 
Обртела и Мана Реја као госта. Она је имала за циљ 
да представи шаролику активност Devĕtsil-а преко 
слика, цртежа, фотографија, скица за сценографију, 
архитектонских пројеката, песама-слика, призора 
из циркуса и филмова итд., и покрете као што су 
дада, пуризам и тенденције које су им биле сродне. 
У истом писму Тајге пише о издавачу часописа Ve-
raikon, Емилу Пацовском, поводом његове намере да 
у својој ревији објави чланак Љ. Мицића о зенити-
зму, заједно са четири-пет радова зенитистичких 
сликара који би послужили као илустрација. Тајге 
даље пита шта се десило са његовим цртежима 
које је у пролеће 1923. послао у Загреб за Зенит и 
Зенитову галерију, да ли су они репродуковани, 
као што је Мицић обећао. Из марта 1924. потиче 
последње сачувано Тајгеово писмо, писано после 
његове посете Брну и након сусрета са Черњиком, 
од кога је сазнао да је Мицић незадовољан сарадњом 
са Тајгеом. Тајге га пита шта је разлог томе, да ли се 
ради о грешци или неспоразуму, будући да су његове 
симпатије увек биле на страни Зенита и да је увек 
радо давао прилоге Мицићевом часопису. Поново 
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се интересује за своје цртеже и жали што му Ми-
цић ретко пише. У Мицићевој заоставштини нису 
сачувана Тајгеова дела, мада се она рекламирају у 
Зенитовој галерији 1922. године. Објављен је једино, 
као што је већ речено, његов линорез Париз, рађен 
посткубистичким поступком комбинованим са те-
хником колажирања, инспирисан поемом Ивана Го-
ла. Слично Голу, и Тајгеа заокупљају следеће теме и 
мотиви: живот Париза током једног дана, од јутра до 
вечери, Ајфелова кула, кафеи, високе зграде, фран-
цуска тробојка, хоризонт, сунце, дневне новине 
Matin и сл. На крају писма Тајге моли Мицића да за 
часопис групе Devĕtsil пошаље „неколико фотогра-
фија најмодернијих југословенских сликара и ваја-
ра, са кратким чланком о најмлађој југословенској 
авангарди“ (Вида Голубовић, Љетопис 1997: 238). 

Од 8. броја часопис Зенит заједно уређују Љ. 
Мицић и И. Гол под програмским геслом Исток–За-
пад; успоставља се интензивна веза са уметницима 
из круга берлинских експресионистичких часописа 
Der Sturm, Die Aktion и берлинских дадаиста. Песма-
ма сарађују Курт Хајнике, Карл Ајнштајн, Франц 
Рихард Беренс – једини вишегодишњи сарадник 
Зенита. Његова песма „Oppauamoniak“ написана је 
поводом експлозије у хемијској фабрици у немачком 
граду Опау, када је у катастрофи великих размера 
страдала скоро половина локалног становништва. 
Од ликовних уметника Der Sturm-a присутна је 
једино Јакоба ван Хемскерк о којој пише Мари ван 
Портвлит, а Рудолф Шлихтер наступа са радовима 
из дадаистичке фазе.

Сматра се да је после велике изложбе Erste in-
ternationale Dada-Messe у Берлину 1920. године, 
дошло до распада берлинске даде. Један од њених 
главних протагониста, Раул Хаусман започиње 
тада заједнички рад са Куртом Швитерсом, кога 
су берлински дадаисти одбацили због његове са-
радње са експресионистичким часописом Der 
Sturm. Курт Швитерс ипак наставља да разрађује 
свој Мерц, а Хаусман пројектује манифесте, које 

је назвао презентистичким, што је практично 
значило веће ослањање дада уметника на естетику 
људских чула – појава која је своје корене имала у 
емпириокритицизму. Тандем Швитерс–Хаусман 
наступио је у Прагу 1921, где је Хаусман први пут 
представио презентизам. Чешке новине су овај про-
јекат промовисале као нови изам, сматрајући да су 
футуризам, експресионизам, дадаизам већ мртви, а 
да зенитизам „и онако нема шта ново да каже“. 

Међутим, презентистички манифест је најпре 
био објављен у часопису De Stijl Теа ван Дузбурга и 
Пита Мондријана (Лајден, фебруара 1921), а пошто 
је Хаусман био незадовољан одзивом на који је код 
уметника наишао његов програм, он се посветио 
писању два нова манифеста, која је требало да буду 
објављена у Зениту. Зенит је, у ствари, у деветом, 
новембарском броју за 1921. годину, објавио само 
Хаусманов презентистички манифест Sieg Triumph 
Tabak mit Bohnen (Победа Тријумф Дуван са Пасуљем) 
где аутор изврће и исмева, семантиком свога нази-
ва, политичку, економску и социјалну ситуацију 
Немачке, притиснуте ратним и револуционарним 
поразом, милионима гладних и разочараних гра-
ђана. Касније, оживљавајући дух презентизма, Хау-
сман се у писму Тиму Улриху, писаном крајем шез-
десетих година, оштро оградио од националног, 
политичког и економског прагматизма некадашњих 
експресиониста, Der Strum-a и немачког духа због 
тога што су они уздизали негативне вредности и 
прикривали савремену немачку стварност тога вре-
мена. Хаусманов манифест Sieg Triumph Tabak mit 
Bohnen пропраћен је у Зениту ироничном белешком 
редакције у којој се каже да аутор манифеста није 
више дадаиста, што потврђује својом сарадњом у 
Зениту. Хаусман је био незадовољан овом белешком; 
њу је прокоментарисао речима: „Какав скандал је 
била дада!“ Други презентистички манифест, познат 
под називом Maikäfer flieg! није објављен у Зениту, 
иако је то било предвиђено. Оба манифеста науци су 
дуго остала непозната, како онај штампан у Зениту, 
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тако и онај који је остао у рукопису. Тек у књизи 
Хаусманових радова Am Anfang war Dada (прво 
издање 1970) објављена су оба, али опет са нетачним 
подацима. Међутим, у сабраним делима Раула Хау-
смана (приредио их је и објавио М. Ерлхоф, 1982) 
ти подаци су исправљени. Хаусман је, како је најзад 
утврђено, писао ове манифесте у једној школској 
свесци почетком 1921. године. У мемоарској књизи 
Courrier Dada (Париз, 1958, стр. 102) Хаусман је први 
пут саопштио да је, 1922. године, Зениту послао два 
презентистичка манифеста – Maikäfеr flieg! и Sieg 

Triumph Tabak mit Bohnen, уз напомену да се ради о 
Манифесту о могућем и Манифесту о немогућем. 

Захваљујући нацрту дадаистичко-конструкти-
вистичког плаката Ел Лисицког, намењеног заједни-
чком наступу уметничког тандема Швитерс–Хау-
сман, на Мерц-матинеји, планираној да се одржи 
крајем 1923. године у Хановеру, прати се даља 
судбина Хаусманових презентистичких манифеста, 
намењених Зениту: на плакату за програм Мерц-
ма тинеје била су назначена оба та манифеста, у 
оквиру тачке под називом Dadaistische Seefahrt 
(Дада истичка пловидба морем) али друкчије насло-
вљена: Manifest vom fliegenden Maikäfer (Манифест 
о летећем гундељу) у ствари је Maikäfer flieg!, а Mani-
fest vom Brummkreisel (Манифест о вртуљку) раније 
је носио назив Sieg Triumph Tabak mit Bohnen, и као 
такав био објављен у Зениту. Овим другим називом 
и наглашеним мотивом вртуљка (Манифест о 
вртуљку) Хаусман оживљава стваралачку везу са 
Тристаном Царом, који је тврдио да дадаистима није 
остало ништа друго сем вртуљка (према Морису 
Надоу у Историји надреализма). И у Мицићевом 
радио-филму „Шими на гробљу Латинске четврти“ 
(1922), Раул Хаусман позива се на вртуљак и каже: 
„Подигли смо Анти-Дада-Кабарет на главама пру-
ских јункера и вртимо вртуљак презентизма Бр. 
8998“ (Видосава Голубовић, „Презентизам Раула 
Хаусмана у часопису Зенит“, 2006/69). Редакција 
Зенита бележи (бр. 12, 1922) да је примила Хаусманов 
Presentismus. 

Већ је речено да је Јарослав Сајферт превео 
са немачког на чешки Голову зенитистичку поему 
Paris brennt и објавио је у часопису Červen, о чему 
информише Зенит. У Чешкој је штампана његова 
песничка збирка Město v slzáh (Град у сузама). Сти-
хове из ове збирке Зенит је донео у 9. броју. Драган 
Алексић (бр. 11, 1922) приказао је Сајфертову зби рку 
у маниру дадаистичке стилизације, подвлачећи неке 
њене карактеристичне моменте: динамизам, одсу-
ство форме, пролеткултовски елеменат који јој даје 

Читајте! Зенит  
број 10 пропагандни летак, 1921.
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свежину. Тајгеове илустрације Сајфертове збирке 
рађене су у духу динамичног кубизма. 

У преписци са Здењеком Калистом (Literární 
archív, Praha 1967, бр. 2) Иван Гол тематизује питање 
Зенита и зенитизма: у писму од 7. децембара 1921. 
године пише да „верује у варварску мисију Балкана 
и да са интересовањем прати све што се тамо дешава. 
То је земља где смо најбоље схваћени.“ На питање 
шта мисли о Зениту, Гол одговара, 25. децембра 
1921, да га он веома интересује и моли Калисту да у 
загребачку редакцију пошаље неке радове чешких 
песника. Он пише и о Јиржију Волкеру: Гол не гаран-
тује да ће ти радови бити објављени, јер је он „само 
директор за Запад“, али зна да Мицић радо узима све 
што је „младо и снажно“. Гол критикује француске 
унанимисте због њихове грађанске једноставности: 
они су опасност за све словенске земље у оној 
мери у којој су симболисти „уништили Јужну 
Америку“ и верује да је „потребна обнова Европе...“ 
У писму без датума Гол констатује да „у Мађарској 
и Југославији напредује генерација младих барба-
ра, а трулој Европи потребна је крв која кључа. 
Ви ћете јој то донети ако будете оно што јесте, ако 
певате о својој судбини и о болу за ослобођењем. 
Ми хоћемо дивље прапесништво, неистрошене 
језике и осећања. Ако хоћете да будете Црнци 
Европе, обратићу се вашим сродницима у Загребу – 
Зениту. Мени није стало до имена ‘зенитизам’, него 
до вашег новог осећања, вашег осећања света. Ви 
сте ми ближи него било који Француз или Немац. 
Ваша књижевност треба да буде светска, али пре 
свега ви треба да останете оно што јесте! Учите од 
футуризма и кубизма и од оних облика који у новије 
време теже једноставности, оној је дноставности 
која треба да привуче ‘обичног човека’ и то више 
радника него књижевног сноба. У ствари, треба 
тражити велику класичну једноставност, а у њу не 
рачунам малограђанску једноставност, златни ме-
диокритет песништва у одећи једнога Дијамела, јер 
поезија мора да буде херојска, без патоса и да запали. 

Ритам не сме да спава, него да позива на узвишено 
дело. Ново песништво се приближава, почев од 
прајезика дрвећа, и од светлосних сигнала радио-
станица: оно је електрично и дубоко реално.“ Зенит 
је, према Калистовој напомени уз преписку (стр. 130), 
југословенска авангардна ревија леве оријентације 
која је углавном сарађивала са Тајгеом и Черњиком, 
објављивала репродукције ликовних дела и песме 
чешких младих уметника, а преко Јаромира Берака 
(вероватно је био у кореспонденцији са Мицићем) 
ступила у контакт са моравском Књижевном гру-
пом и са Франтишеком Гецом који је опширно писао 
о Манифесту зенитизма Љ. Мицића и о Головом 
тексту „Експресионизам умире“.

Мицићев песнички циклус Речи у простору 
(Зенит, бр. 7 и 9) ослања се на Голове програмске 
„Речи као почело“, тиме што преноси осамостаље-
ну песничку реч у раван простора. На другој 
страни, Мицићева футуризмом обојена ратна ауто-
биографска проза – лични доживљаји на фронту у 
Галицији – „Револуција у граду беломе“ подстакнута 
је догађајима из политичког живота Хрватске 
(Хрватски блок и Стјепан Радић). 

Двадесетог априла 1922. београдска Трибуна 
публикује непотписани текст „Блокашка варош ба-
рова“ (према Мицићу, аутор је Бошко Токин). Текст 
потиче из времена када је Токин боравио у Загребу 
и са Мицићем био коуредник Зенита. Чланак 
описује атмосферу и живот у Загребу, упоређујући 
их на појединим местима са животом у Београду. 
Чворне тачке описа загребачке атмосфере су: 
барови, варијетеи, мјузикли, модерне игре – шими, 
отвореност према џезу и др. Њима је супротстављен 
традиционални, монотони Загреб – где се „не осећа 
нигде да буја живот, не осећа се покрет, радња“: „Као 
да су сви ови људи ушаблонирани, параграфи, тачке, 
нумере, а не жива, весела, покретна бића.“ Отуда 
Загреб има „пургерски, блокашки и тек на крају 
југословенско-демократски карактер“. Токин запа-
жа превласт немачке на штету француске штампе. 
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Загреб, сагледан из те визуре, нашао је одјека у 
стваралаштву браће Мицић: песма Ве Пољанског 
„Ласо матери божјој око врата“ (1922) и ратна проза 
Љ. Мицића „Револуција у граду беломе. 7777. Тражи 
се човек“ (1921). 

Василиј Кандински је за Mицића – уз Пабла 
Пикаса и Франца Марка – „почетак нове уметности 
у целој Европи“ (Зенит, бр. 5). Његово стваралаштво 
прожето је апстракцијом; оно даје духовну бит 
ствари и склоно је синестезијским метафорама које 
су потекле из сазвучја са музиком. 

Штампан је и дистрибуиран пропагандно-рек-
ламни летак „Читајте! Зенит број 10“.

Одјек изложбе четворице сликара из Београда 
– Петра Добровића, Јована Бијелића, Живорада 
Настасијевића и Сибета Миличића – налазимо у 
10. броју Зенита: репродукована је слика Си бета 
Миличића Две лутке, заправо Мицићево иронично 
запажање о утицају који је на уметника имала фран-
цуска сликарка Мари Лорансен, и експресиони-
стичко-футуристичка композиција Јована Бијелића 
Борба дана и ноћи, о којој Мицић пише похвално. 
Ова значајна Бијелићева слика била је Мицићево 
власништво све до његове смрти, а потом ју је 
купио Музеј савремене уметности у Београду. Из 
тог времена потиче и цртеж-портрет Бранка Ве 
Пољанског, рађен угљеном на папиру, који је Бије-
лић начинио кубистичко-футуристичким поступ-
ком са фрагментисаним површинама песниковог 
лика. Местимично зракасто просијавање светлости 
из геометризованих облика подсећа на рејонизам. 
Пољански је овде представљен у грађанском оделу, са 
белом закопчаном кошуљом и краватом; његов лик 
је енергичних карактерних црта, блиских скулпто-
ралном приказу, истакнутог носа, усана и браде, 
готово затворених очију и артифицијелно назначене 
бујне косе. Цео утисак је театралан, што се везује за 
његову активност као глумца. 

У чланку „Савремено ново и слућено сликар-
ство“ (бр. 10) Мицић даје основне одреднице зе-

нитизма: „Прелом: 1) Супериорни став према доса-
дашњој штићеници мадам Европи. 2) Посвемашње 
негира ње и одбацивање њене вањске математичко 
физичке цивилизације. 3) Нововременска афирма-
ција источнометакосмичке идеје мистичког типа 
НОВОЧОВЕКА. 4) Васкрс југобалканског пратипа 
ЧОВЕКХЕРОЈА у унутрашњој духовној инкарнацији 
БАРБАРОГЕНИЈА.“ У тексту он даље разматра 
поступке кубизма, описујући све шта се дешава на 
површини дела: „Уношење на дводимензионалну 
површину вањског материјалног света (у три 
димензије) каков јест а не како се причиња и то у 
ограниченој и затвореној форми – реалност.“ Даље 
прати улогу боје у кубизму и процес деформације 
облика на кубистичкој равни, увиђајући у његовим 
пластичким својствима везу са футуризмом, „кога 
је издала његова немогућност динамике“. Експре-
сионизам поседује метафизичке квалитете; он има 
моћ да дематеријализује, немиметичан је, боја је 
поистовећена са доживљајем – симфонијом. Форма 
ту има секундарни карактер, а предност је дата 
духовно-апстрактним и мистичним екстрактима 
душе. Или, другим речима, осећај „као средство за 
израз демонских потреса срца и мозга, меса и духа, 
животињског и човечног дубоког трзања душе – 
очај – унутрашњег света човека“. Боја и простор за 
њега су само средства израза.

Десетог новембра Немачко-јужнословенско дру-
штво у Франкфурту организовало је вече читања 
поезије са уводним предавањем Хермана Вендела. Уз 
песме бугарских, српских, хрватских и словеначких 
песника – Ј. Јовановића Змаја. Ј. Дучића, Ф. Пре-
шерна, А. Ашкерца, О. Жупанчича, П. Прерадовића, 
В. Илића, М. Крлеже, С. Стефановића и др. – читана 
је и поезија Љубомира Мицића.

Бранко Ве Пољански, потписан као Валериј, 
покреће по повратку из Прага у Загреб, 15. децембра 
1921, Кинофон, ревију за филмску културу. Часопис 
излази до јуна 1922 (укупно 12 бројева); после преки-
да излажења јавља се под измењеним називом Нови 
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Кинофон  
Ревија за филмску културу, бр. 2, 1922.
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Кинофон и под уредништвом Федора Гордог (траје 
до 1923. године). Сматра се првом југословенском 
ревијом која је посвећена искључиво филму (вреди 
истаћи да у свом имену антиципира звучни филм). 
Њени циљеви су да обавештава о најважнијим 
питањима и догађајима из филмског света; бави се 
Чаплином, експресионистичким филмом, разми-
шља о будућности кинематографије, о односу фил-
ма и музике; пише о загребачким биоскопима, 
критикујући том приликом њихову репертоарску 
политику због преваге немачких дела; отуда поти-
че залагање за америчку филмску продукцију; 
инсистира на стварању домаће кинематографије и 
уздизању филмске културе, организовању предава-
ња о филму и др. 

Зенитови сарадници, као и поједине истакну те 
личности које Зенит помиње у 1921. години, обја-
вљују доминантна и прекретничка дела модерности: 
Растко Петровић Бурлеска господина Перуна бога 
грома, Милош Црњански Дневник о Чарнојевићу; 
Станислав Винавер Громобран Свемира; Мирослав 
Крлежа Маргиналије уз слике Петра Добровића. Зе-
нит неке од тих текстова и личности коментарише.

Прва три броја часописа Зенит за фебруар, 
март и април носе крупно истакнуто заглавље у 
декоративној сецесијској стилизацији готичког пи-
сма, које је почетком 20-их година још увек било 
актуелно и омиљено код појединих авангардних 
уметника, Курта Швитерса и Лајоша Кашака, на при-

мер. Од бр 4. до 6 заглавље је конструктивистички 
геометризовано са динамичким распоредом назива 
часописа у дијагонали. Бројеви од 7. до 10. уносе 
новину у виду вертикално постављеног заглавља 
часописа, чиме је омогућена већа репродукција на 
насловној страни, визуелно привлачнија и богатија. 
Текст се елиминише на рачун све крупнијег града 
слова у наслову, уноси се превод на француски, циф-
ре су све упадљивије, као и коришћење типограф-
ских и других знакова који делују активистички на 
читаоца / гледаоца. Исти циљ постигнут је честим 
коришћењем различитих врста и боје папира: поред 
белог и жутог, у употреби је интензивно плави, 
зелени, наранџасти и ружичасти. Корице појединих 
бројева су од тврдог сивог картона.

Pro et contra – у земљи

Београдски лист Република (бр. 19, 26. јануар 
1921, стр. 4) најављује покретање Зенита у Загребу и 
наводи прилоге С. Винавера, Б. Токина, Љ. Мицића, 
И. Гола, вође немачких експресиониста, као и не-
ких других немачких и француских уметника истог 
опредељења. 

Густав Крклец протестује у загребачком часо-
пису Критика (фебруар 1921, год. 2, бр. 2) текстом 
„Бесплатна реклама“, замишљеним као оштар напад 
на Мицића и пре него што је покренута интерна-
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ционална ревија Зенит. Чланак пориче било какву 
вредност Мицићевих објављених књига: „три књиге 
мртвих реченица“, и помиње Шимићеве негативне 
чланке о Мицићу, из загребачког Обзора, па каже: 
„Треба ступити на страну оних, који не допуштају 
да се по г. Мицићу компромитује књижевни Загреб.“ 
Исти број Критике садржи још један напад под 
називом „Два љута брата“, потписан иницијалима 
С. Г. (Стеван Галогажа). И он се обрачунава са 
Љубомиром Мицићем као уредником Зенита и 
Бранком Пољанским као уредником Светокрета. 
Назива их, погрдно, „литерарним харлекинима“, 
„смешно претенциозним писарима, ‘пречанског 
православног’ калибра“ и „литерарним пјегавцима 
и патуљцима“. Из Галогажиног текста види се да је 
Критика одбила сарадњу браће Мицић. 

Шестог фебруара 1921. београдска Трибуна, 
поводом првог броја Зенита, тврди да је садржина 
занимљива више по пореклу материјала него по 
стварној вредности чланака и песама. Нашу и стра-
ну књижевност у Зениту карактеришу: намерно 
лудовање, које треба да представља бујност маште, 
патетично и празно декламовање, политика у стиху. 
За Винавера каже да се „утрпао у загребачку ревију“, 
а похвално пише о Токиновом чланку о Ивану Голу. 
За Мицићев напис о драми речено је да се о томе 
раније и духовитије писало у Италији. 

Илија Јаковљевић у Народној политици (Загреб, 
7. фебруар 1921) сматра да нови покрети код нас ни-
су изворни, већ пренети из туђине, а да је Мицић 
слаб песник. Техничка страна Зенита преузета је 
од берлинског часописа Der Sturm. Осим Мицића, 
у првом броју часописа нико није изразити зенити-
ста: песма Игора Северјанина на руском „Прича о 
кнегињи“, далеко је од експресионизма, футуризма 
и осталих модерних покрета: писана је у стилу 
Пушкина, Љермонтова и А. Толстоја.

Десетог фебруара 1921. Рес. (псеудоним Марка 
Каваје) пише о првом броју Зенита у Покрету, бр. 
31, и негативно оцењује Мицићеву поезију („бледо, 

празно, штуро“). Зенит је „празан“. Једино вредан је 
Токинов есеј о Ивану Голу. Мицићев напис о драми 
изазива смех. Аутор је склон да прихвати ликовне 
прилоге Вилка Гецана и текст Драгана Бублића о 
дендизму, али тврди да их не разуме. Не слаже се с 
Мицићевом оценом књиге Д. Бублића На рубу.

У Трговинском гласнику (Београд, 25. фебруар 
1921, бр. 44), аутор потписан иницијалом ш пише о 
идејном слоју у првом броју: интернационализам, 
пацифизам, антиратно расположење, тенденција ка 
братству међу народима. Због свега тога Зенит се 
препоручује читаоцима.

У листу Република (3. март 1921), непотписани 
текст (Мицић је касније у Зениту разрешио Ста-
нислава Винавера као аутора) доноси позитиван 
приказ другог броја Зенита и у закључку каже: 
„Још никад Југославија није имала културнијега 
напреднога часописа... Са најмањим материјалним 
средствима, Зенит даје зенит.“

Станко Томашић (Југославенска њива, Загреб, 
12. март 1921) приказује први број Зенита као 
„тешку грешку“, „створену преко ноћи“, појаву „без 
аутокоректуре, бачену у штампарску машину“. То-
машић своди све нове авангардне покрете на једну 
раван, једну димензију, описујући их као „бенгалску 
ватру“ без стварног садржаја и вредности које нису 
јасне.

Београдски Јеж (бр. 3, 20. март 1921) доноси 
песму „Крик пупка“ – заправо пародију на поезију 
Мицића.

Светски преглед (бр. 1, 26. март 1921) негативно 
се одређује према другом броју Зенита: часопис 
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нема уметничких тежњи, али има жеље за „нечим 
новим“; критериј вредности је новина коју сара-
дници не налазе и нису у стању да је остваре.

Нова светлост (април 1921) полемише са 
Бошком Токином око његовог текста „Млади реа-
кционари и нови дух“ (Зенит, бр. 2, 1921): Токин 
се залаже за стварање југословенске класике, 
васпитање човечје душе, поход на сунце (он то и 
математички доказује...). Он је назван „извознича-
ром југословенског модернизма за Париз и око-
лину“ и „увозничаром американских филмова и по-
зоришних аероплана“.

Трећег априла 1921. Станислав Винавер у по-
лемичкој белешци оспорава ставове Милана Бо-
гдановића о Зениту и зенитизму, објављене у Репу-
блици (бр. 66). Он истиче да се „ни у начелу ни у 
појединостима“ не слаже са Богдановићевим чланком 
који тврди да зенитизам својим интернационали-
змом, новим трагањима у поезији, филму и футу-
ристичком позоришту, као ни графичким решењи-
ма у тексту не доприноси иновацијама уметничког 
стваралаштва. 

Владимир Луначек (у прегледу „Савремена 
хрватска литература“, Обзор, бр. 131, 15. мај 1921) 
пише о Савременику, Критици, Густаву Крклецу 

и о Зениту. Он сматра да интернационална ори-
јентација Зенита иде на штету „народносних и 
племенских особина“ у уметности и у књижевности, 
па се због тога не може убројати у хрватску лите-
рарну продукцију. Луначек Зенит супротставља 
часопису Критика, чија је књижевно-уметничка 
продукција подједнако и национална и светска, за 
разлику од Мицићевог часописа који нагласак ста-
вља на интернационализам. Интернационализам 
Зенита у том облику Луначеку је туђ. Због тога 
Зенит сматра органом међународног експресиони-
стичког покрета. У том смислу он даје предности на-
ционалним (хрватским, српским, југословенским) 
вредностима културе испред интернационалних: 
„Зенит је радикалан и неће ништа да знаде о каквој 
кооперацији са оним нормално и традицијонално 
оријентираним литератама.“ Констатује одсуство 
стваралачких импулса у корист критичких: Зени-
тови сарадници испољавају незадовољство стањем 
у култури, као и тадашњом уметничком и књиже-
вном продукцијом.

На појаву Зенитистичког манифеста Ивана 
Гола (на немачком, Зенит бр. 6), Јосип Кулунџић 
реагује, такође на немачком, у Критици (бр. 6, јуни 
1921) тврдњом да се Гол својом сарадњом у Зениту 
компромитује залажући се за „ограничену папирну 
револуцију“. Даје предност књижевној величини 
Мирослава Крлеже који, према аутору текста, ову 
„зенитистичку комедију презире, презире, презире!“ 
У истом броју Критика одговора на напис у Зениту у 
којем се износи мишљење о томе да је Густав Крклец 
својом збирком Сребрна цеста плагирао Рилкеа. 

Загребачки лист Ријеч (20. јуни 1921, бр. 138) 
пише краћи памфлет о пет бројева Зенита: у њему 
има „мало од онога што би упућивало на будућу 
праву литературу“. Писци нису без талента, само 
што он није употребљен на прави начин. Зенитизам 
се назива болешћу; приписују му се настраности које 
нису оригиналне, него позајмљене.

Антон Подбевшек, словеначки авангардни пе-
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сник из круга Trije labodje, аутор књиге песама Človek 
z bombami и уредник часописа Rdeči pilot, студира у 
Загребу (од 1919. до 1921) и тесно сарађује са браћом 
Мицић; то се може закључити на основу његове 
преписке са Мираном Јарцем (Janez Vrečko 1987: 130; 
Janez Vrečko 1986: 70–80). У заоставштини Љ. Ми-
цића сачуван је цртеж Винка Форетића Виса под 
називом Портрет једног Словенца – као модел му је 
послужио Антон Подбевшек.

Загребачко Пецкало у два наврата (1. јули 
1921, бр. 4, и 15. јула 1921, бр. 5) пародира, у стиху, 
поезију Донадинија, Крлеже и Мицића, и зенитизам 
уопште. 

Новосадско Јединство (7. јули 1921, бр. 624) 
објављује цитате из Манифеста зенитизма Ми-
цића, Го ла и Токина, пропраћене ироничним ко-
ментарима. У бр. 631 од 16. јула, редакција тврди како 
је пре тходним написом од 7. јула желела „стати на пут 
бољшевизму и анархији једног дела наше савремене 
‘лепе’ књижевности, филозофије и уметности“. 

У јулској свесци Нове светлости Велибор Гли-
горић пише памфлет против Манифеста зенити-
зма: зенитизам жели да буде синтеза свију „изама“. 
Барбар значи почетак; он не синтетизује, он рађа. 
Мицић је романтичар, Гол је кубиста. 

У препису писама Анушке Мицић упућених 
супругу Љубомиру у време када је он већ био у 
Београду а она још живела у Загребу, помиње се 
њихово венчање и свадбени пут у Београд 25. јула 
1921. године, када су одсели у хотелу Српски краљ. 

У загребачкој Југославенској њиви (бр. 28, 16. 
јула 1921) развила се вишемесечна полемика између 
Станка Томашића и Љубомира Мицића поводом 
изласка из штампе Манифеста зенитизма (јуна 
1921). За Томашића Манифест не представља једин-
ствену целину: „Мицић је синтетичан и реторичан, 
Гол револуционаран, Токин расно емотиван.“ Ми-
цић није дао програм покрета, него манифест-
песму, неку врсту песничког расположења у чијој 
реализацији истиче „виртуозност слободног сти-

ха“. Голов Манифест заснива се на претпоставкама 
одређеног авангардног покрета на Балкану, оштро 
усмереног против буржоазије, уз доследно залагање 
за барбарство и примитивизам, као израз ре-
волуционарног духа „који у Паризу једва дише при-
тиснут блазираним маскама своје околине“. Гол је 
револуционар у рукавицама, апстрактни бољше-
вик. Иронише своју нацију као Ниче, живи у Паризу 
као Хајне; критикује западну културу. Токинов 
Манифест је више описан цитатима: зенитизам 
надвисује себе, не интересује га критика и анализа 
постојећег стања ствари, нити проблематика рево-
луције и еволуције. Одликује га динамизам расне 
варварске душе, и то варварство је рођено а није 
конструисано, сматра Томашић. Он закључује да 
Манифест зенитизма не представља манифест 
покрета; сва три текста повезује једино реч „зенит“. 

Мицић (Југославенска њива, бр. 31, 6. август 
1921) одговара Станку Томашићу: Нова Уметност 
је тотална, а то је зенитизам; уметност је стварање, 
а тајна стварања остаје „вечни мистериј“. Зенитизам 
је човеково узвишење изнад земље, а то није ни 
примитивност ни физичко барбарство. Он у по-
лемици оспорава постојање три манифеста, три 
разнородна зенитизма, и тврди да је то један је-
динствени покрет: манифест се не може сматрати 
заокруженим делом; саставни је део Зенита и ње-
говог покрета. 

У одговору Мицићу (Југославенска њива, бр. 
34, 28. август 1921) Томашић и даље инсистира да 
треба правити јасну разлику између покрета као 
идеје и песме-манифеста као одраза индивидуалне 
уметничке емоције. 
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У полемику се у истом броју Југославенске њиве 
укључује и Бошко Токин: он детаљно образлаже 
своје ставове из Манифеста и генеалогију „свог 
зенитизма“. 

Мицић и даље полемише са Томашићем у Југо-
славенској њиви (бр. 35, 3. септембра 1921): зенити-
зам је стварање у стварању. Филозофија зенитизма 
и његова елементарност не могу се развијати ван 
Зенита. Зенитизам се залаже за чистоту и висину 
душе; помиње појам узвишења као фазу у развоју 
зенитизма, и у тој фази одбија да се зенитизам 
поистовети са примитивним, варварским, арха-
ичним. Мицић тврди да је један писац пред судом 
употребио зенитизам за своју одбрану како не би 
био осуђен због шпијунаже. Према истраживањима 
В. Голубовић, вероватно је реч о књижевнику 
Мирославу Фелеру.

На Токина се надовезује Станислав Винавер 
(Југославенска њива, бр. 37, 17. септембар 1921): он се 
супротставља Мицићу и његовом Манифесту; за-
мера му на ауторитарности, недостатку талента, 
полета и културе; Мицићевом манифесту оспора ва 
изворност, посматрајући га у светлу „невеште пара-
фразе футуристичког манифеста“. Предвиђа да ће 
Зенит због тога изгубити сараднике и да ће „је дан јак 
и интересантан покрет опет остати без свога органа“. 

Дубровачки лист Рад (бр. 96, 24. септембар) пре-
штампава део Винаверове изјаве из Југославенске 
њиве (бр. 37, 17. септембар 1921). 

У септембарском броју Српског књижевног глас-
ника (бр. 1, књ. 4, 1921), Милан Богдановић у чланку 
„Нова поезија“ сврстава зенитизам у модерну по-
јаву, мада сматра да је он романтичарски обојен; 
узор му је уметност примитивних, дивљих народа; 
доводи га у везу са голом емоцијом и са принципом 
упрошћавања техничких средстава. 

Осмог септембра 1921. у београдској Трибуни 
Бошко Токин пише о 7. броју Зенита, задржавајући 
се на Мицићевом чланку „Дух зенитизма“. По То-
кину, у чланку је реч о барбарству Краљевића Марка 
и балканској цивилизацији: „На све то (Мицић) није 
мислио раније, тек од како је читао неке моје ствари“. 
Похвално говори о причи Станислава Кракова али 
сматра да по концепцији није зенитистичка. 

Септембра исте године Велибор Глигорић у 
тексту „Котерије – Зенит – пред градом мртвих 
душа“ (Нова светлост, бр 9) објављује памфлет 
поводом прекида сарадње Зенита са београдским 
писцима, након издавања Манифеста зенитизма. 

Шестог октобра појавила се белешка у загре-
бачком Обзору поводом изласка из штампе зени-
тистичке поеме Ивана Гола Париз гори (Paris brennt): 
„Дјело је настало у вријеме зенитистичког покрета, 
чији је аутор, одушевљени присташа и пропагатор у 
Европи.“

Загребачки Јутарњи лист (8. октобар 1921) 
такође бележи излазак из штампе Голове поеме 
Paris brennt: „У овој поеми је приказана душа Париза 
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од изласка сунца до вечери.“ Аутор примећује да у 
књизи има клишеа везаних за текст поеме. 

Приморски гласник из Сплита (25. новембар 
1921, бр. 11) пише информативно о часопису Зе-
нит, који је по питању интернационализма најради-
калнији, а по питању уметности најекстремнији. 
После исту пања неких сарадника, Зенит наставља 
ранији рад на другој основици. Часопис је оштар и 
немилосрдан према свим појавама југословенског 
културног и уметничког живота. Његова лозинка 
је: Исток–Запад. Лист даје преглед 9. броја Зенита за 
новембар месец. 

„Прича о трулом Западу“ Ho Antropos-а памфле-
тски је оријентисана према зенитистичкој поеми 
Paris brennt Ивана Гола и према Мицићевом чланку 
„Дело зенитизма“ – посвећеном овој Головој поеми 
(Загребачки дневник, 15. новембар 1921). Аутор 
памфлета замера на реакционарном Головом ставу, 
упоређујући Гола са немачким индустријалцем Сти-
несом, и пита се није ли овај сарадник Зенита из 
Француске дошао на идеју да пише поему у време 
када су „пруске трупе појуриле да освоје Париз?“; 
због Головог оспоравања Париза, директно га осу-
ђује као сумњивог човека. На другој страни, аутор 
негира Мицићеву књижевну компетентност у 
успостављању имагинарних мостова између Истока 
и Запада, на исти начин као што се ни „Раскољников 
не може увући у париске салоне“. Мицићев одговор 
на тај текст објавио је исти лист 29. новембра 1921 
(бр. 29).

Оштар напад загребачке Критике (новембар-
децембар 1921) служи се цитатима из самог Зенита, 
ослањајући се на она места у чланку „Тајгет. Данте и 
Зенит“ у којима се превреднују латинска култура и 
Данте („Литерарија“, Зенит, бр. 9, 1921). У напомени 
дато је значење речи Тајгет („мјесто, на које су стари 
Грци излагали наказну и хрому новорођенчад 
да их убије невријеме и униште дивље звијери“). 
Истовремено, уредништво Критике ублажава свој 
став да би оправдало текстове које критикује. 

У децембарском броју Југославенске њиве (бр. 
51, 31. децембар 1921) Љ. Мицић се обраћа уреднику 
с молбом да му дозволи полемику са Станком 
Томашићем, која би се овога пута водила поводом 
Крлежине Хрватске рапсодије, објављене у издању 
Нове Европе. Тим поводом Мицић не говори 
директно о Крлежином делу, већ о Томашићевом 
схватању експресионизма и берлинског часописа 
Der Sturm, и о односу Der Sturm-а према марксизму. 
Мицић себе сматра бившим експресионистом, има-
јући у виду спев Источни грех.

Песник А. Б. Шимић започео је роман-памфлет 
о „демону“ Љ. Мицићу (Бранко Вучићевић, Сплав 
Медузе, Виба филм, Љубљана 1980).

Pro et contra – у свету 

Зенит наводи да су о њему писали следећи 
инострани листови и часописи: Clarté, Frankfurter 
Zeitung, Neues Wiener Journal, Češké slovo, Ma, Action, 
L’Esprit Nouveau, Prager Presse, Červen, Čas, Cronache 
d’Attualità, Der Ararat. 

Немачки лист Frankfurter Zeitung наглашава 
26. марта 1921, пишући о првом броју Зенита, да 
он представља јужнословенски израз онога што се 
у Средњој и Западној Европи назива експресиони-
змом. Лист доноси цитате и парафразе из Мициће-
вог манифеста Човек и Уметност и фрагмент пи-
сма И. Гола, упућеног Мицићу из Париза 18. јануара 
1921.

Зенит је одржавао везу са редакцијом итали-
јанског часописа Cronache d’Attualità. Маја 1921, у 
петој години излажења, он објављује чланак Бошка 
Токина „Естетика кина“ на француском („L’Еsthéti que 
du Cinéma“), преузет из часописа L’Esprit Nouveau, и 
истовремено даје приказ интернационалне ревије 
Зенит која, према речима уредништва, објављује 
интересантне цртеже Егона Шилеа, критичке напи-
се, прозу и поезију. Тврди да је „дадаизам освојио 
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Скјавонију, а да би то прикрио, служи се одећом 
Lacerbe“ (гласило италијанских футуриста): „По 
мало су закаснела, ова љубазна господа.“ Cronache 
d’Attualità (уређивао у Риму Антон Ђулио Брагаља) 
почео је да излази као месечник, касније као недељни 
часопис, априла 1916. године. Објављује теоријске 
и социјално обојене прилоге о позоришту, варијетеу, 
филму, спорту, моди, књижевности, и репродукци-
је ликовних дела. У првом броју жели да превазиђе 
ратну атмосферу крилатицама пацифизма, ствара-
лаштвом заснованим на начелима ума. После 
двогодишњег прекида, Cronache d’Attualità изла-
зи поново 1919. године, у мањем формату и са 
израженијом оријентацијом према уметничким 
збивањима. Срећу се прилози Валерија Брјусова, 
Антона Чехова, Леонида Андрејева и Тристана 
Ца ре. Од теоријско-уметничких прилога издваја 
се Manifesto degli artisti radicali, који су заједнички 
потписали Ханс Арп, Ото Морах, Ханс Рихтер, 
Бауман, Викинг Егелинг, Алберто Ђакомети, Еми 
Хенингс, Валтер Хелбиг, Марсел Јанко. После још 
једне године прекида, часопис излази од 1920. до 
1922; тада појачава сарадњу са Маринетијем: он 
има сталну рубрику Cronache futuriste где објављује 
манифесте, декларације и полемике (А. Пармеђани 
1996: 308–309) . 

Часописи фламанске авангарде имали су, почев 
од 1920. године, посебну друштвену и политичку уло-
гу: поред бављења лингвистичким питањима, они 
су индивидуализму и регионализму супротставља-
ли интернационализам и колективизам. У складу 
са таквом програмском концепцијом био је часопис 
Lumière, уредника Рожеа Авермата, по оријента-
цији близак Барбисовом Clarté-у, о чему говори и 
назив ревије. Овај часопис је већ јуна 1921. објавио 
фрагмент из Зенитистичког манифеста Ивана 
Гола, по свој прилици захваљујући самом аутору 
Голу – члану редакције. У редакцијском коментару 
(„A propos d’un Manifeste“, Lumière, Anvers, бр. 11, 
јуна 1921) речено је да Зенит припада уметничкој и 

политичкој авангарди: он има изграђен социјални 
програм и ношен је револуционарним идеалима 
које Lumière сматра ретким, па их стога треба 
поздравити и подржати. Неколико месеци касније 
(октобра 1921/1922, бр. 2) исти часопис штампао је 
Мицићеву програмску песму „Кола за спасавање“ 
из Манифеста зенитизма у француском препеву 
Ивана Гола. 

Бошко Токин пише опширан текст о Зениту и 
зенитизму у 7. свесци (1. јуна 1921) гласила мађар-
ских активиста Ма. Акценат ставља на динамизам, 
хаос, експеримент уметника „ослобођене етике и 
ослобођене естетике“; ослањајући се на традицију 
часописа L’Esprit Nouveau, он инсистира на потреби 
неговања стила. У појаве које су претходиле зени-
тизму убраја часопис Пламен Мирослава Крлеже 
и Аугуста Цесарца, затим лист Прогрес, који се 
међу првима бавио питањима експресионизма, по-
крета који је у то време имао следбенике у Загребу 
(Љубомир Мицић, Вилко Гецан, Сава Шумановић, 
Марино Тартаља) и у Београду (Станислав Винавер, 
Милош Црњански). Лист Прогрес није био у правом 
смислу центар београдског експресионистичког 
покрета, мада је током 1919. на 1920. годину – 
пре покретања Зенита – објављено неколико 
књига, углавном у духу нове космичке уметности. 
Према Токину, све те појаве Зенит је објединио, 
превредновао и васкрсао. Зенит је „потекао из 
експресионизма, а прегазивши га, доспео је до 
апстрактног, метакосмичког експресионизма: до 
највише форме уметничког израза. Његов простор је 
макрокосмос, његов зенит је човек.“ Токин даље пи ше 
да „Зенит жели свачији зенит, свачији животни ма-
ксимум“, а да у програмском погледу пропагира ка ко 
братство унутар и изван државних граница, тако и 
револуционарног човека. Аутор похвално го вори о 
Винаверовој прози, писаној визионарском фанта-
зијом, о поезији Милоша Црњанског, Бранка Ве 
Пољанског и Растка Петровића, а Драгана Алексића 
убраја у дадаисте; Зенитовог сарадника Вилка Геца-
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на сматра „импресионистичким сликаром“. На крају 
овог текста, Токин програмски афирмише следеће 
тежње Зенита: „Његов циљ је стварање јединственог 
општег међународног покрета. Он изриче и верује 
да свеукупну филозофију и уметност 20. века могу 
да представљају само сви филозофи и уметници 
света: нови уметници и нови филозофи“ (превод с 
мађарског М. Циндори). 

У јунском двоброју бечког Renaissance-а, у 
краткој белешци Златко Горјан сматра Зенит интер-
националним часописом, чији назив упућује на 
његову природу и програм; не одређује га књижевна 
традиција, него најмлађи писци свих народа који су 
се одједном појавили. Он представља синтезу сло-
венског духа, елемената немачког експресионизма, 
француске poème élastique и азијатског имажинизма 

Руса: „све се то повезује са манифестацијом воље 
најмлађе књижевне генерације Југославије“. По Горја-
ну, „Редакција под вођством Љубомира Мицића 
и Бошка Токина, школованог у Паризу, спаја низ 
изванредних песника и графичара у заједничко 
дело.“ Часопис Renaissance (издавач и уредник 
Стефан Хартенштајн) излазио је у Бечу од марта до 
септембра 1921; био је под утицајем француске кул-
туре; показује одлике развијеног експресионизма уз 
одсуство текстова програмског карактера. У овом 
часопису срећемо исти круг сарадника као у Зениту: 
Бошка Токина са теоријским чланком „Естетика 
кина“, Златка Горјана, Фрица Рајхсфелда – пише 
филозофски интониране прилоге, наглашавајући 
значај емоција; ликовног уметника Ролфа Хенкла са 
приказима изложби у Бечу; Јозефа Калмера и др.

Највећи песник Балкана Љубомир Мицић, 1924.
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Као што је већ речено, сарадња са чешким 
уметницима била је интензивна: Карел Тајге обја-
вљује текстове о Зениту у листу Čas (14. јуна 1921) 
и у часопису Červen (23. јуна 1921). Он Зенит 
убраја у југословенску модерну; наглашава његов 
темперамент, свежину, интернационални карактер 
(„на његовим страницама збио се цео свет“), борбу 
против сепаратизма и провинцијализма и отпор 
према Европи. У часопису открива трагове нема-
чког експресионизма, по типу сличног берлинском 
Der Sturm-у и неке црте блиске дадаизму. Износи 
мишљење да су ликовни уметници под одређеним 
утицајем сликарства Оскара Кокошке. Током септем-
бра, новембра и децембра Тајге наставља да, у истим 
гласилима, пише о Зениту. Посебно прати сарадњу 
са чешким ликовним уметницима (Зенит, бр. 7) и за 
свакога даје кратке прецизне описе њихових дела. 
Истовремено, 10. септембра 1921. чешки лист Čas 
(бр. 212, год. 31) најављује да ће Бранко Ве Пољански, 
прашки представник редакције Зенит, наступити 
на књижевном и музичком соареу. О 8. броју Зенита 
Тајге пише да је „космополитски уметнички часопис 
с богатим књижевним и ликовним садржајем“. 
Имајући у виду оба броја (7 и 8), и младе сараднике у 
њему, Тајге сматра да Зенит у пракси одражава „нови 
европски дух“ (Čas, 23. октобар 1921). У прегледу 10. 
броја Зенита наводи сараднике и са оптимизмом 
очекује другу годину његовог излажења (Čas, 30. 
децембар 1921). 

Češké slovo из Прага пише да је Зенит побудио 
велико интересовање, готово сензацију, а по праш-
кој Tribuna-и зенитизам је уметнички и филозофски 
смер који тежи „антропоцентричној хармонији и 
синтези времена“; залаже се за револуцију ду ха и 

објављује рат „против лажног пацифизма савре-
меног доба“. Иако се аутор текста не слаже са свим 
прилозима објављеним у Зениту, он апелује на све 
југословенске уметнике да сарађују „на том великoм 
делу будуће културе“. 

Брнски лист Rudé právo наглашава доследност 
интернационалног карактера часописа и сматра да 
је у том духу писан и Манифест зенитизма, јер „сје-
дињује све уметничке покрете у борби за нови свет и 
нову културу“ (преузето из Зенитовог додатка Nemo 
prophеta in рatria). 

Јарослав Сајферт такође прати Зенит и 
сматра да је кубистичко-футуристичко-екс-
пресионистички обојен; он у свом програму про-
кламује духовну ре волуцију, антропоцентризам 
и пацифизам. Сајферт се задржава на крилатици 
Зенита која гласи „Мо сква против Париза“ (Rovnost, 
Брно, 29. новембар 1921). Похвално говори о 10. 
броју који у оригиналу доноси песму В. Мајаковског; 
наглашава Мицићев став којим се он супротставља 
традицији европске културе и њеном штићеничком 
и супериорном понашању. По њему, значај Зенита је 
велики, а његов карактер – европски. 

У немачком Der Ararat-у (Glossen, Skizzen und 
Notizen zur neuen Kunst) објављен је 1921. године 
Зенитистички манифест Ивана Гола, са напоменом 
редакције да је „Зенит полиглотски међународни 
часопис који издају млади, чисти људи, у Загребу 
(С.Х.С)“. У истом броју, у једној белешци (рубрика 
Zeitschriften – Archiv) реч је о три прва броја Зенита; у 
њој је наглашено да часопис даје прилоге из свих зе-
маља изворно; Редакција с одобравањем поздравља 
Зенитово начело укидања свих националних гра-
ница и пита се не би ли тим позитивним примером 
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мо гла да крене судбина целе Европе, ако би се мла-
дим уметницима и песницима препустило да они 
решавају задатке политичара. Der Ararat (издавач 
Ханс Голц, уредник Леополд Цан, сарадници Франц 
Блај, Алфред Кубин, Курт Швитерс, Франц Верфел, 
Ото Цоф, Иван Гол и др.) излазио је у Минхену од 
1918/20. до 1921. године у почетку као летак (свеска 
1–3), а после је прерастао у часопис који доноси 
прилоге о савременој европској уметности. 

Манифест Реч као почело Ивана Гола (Зенит, 
бр. 9) објављен је у берлинској ревији Die neue Rund-
schau под измењеним називом Das Wort an sich. 
Versuch einer neuen Poetik. Овај књижевни часопис 
доносио је чланке и есеје о питањима културе и 
савременог живота, заједно са песништвом свих 
жанрова. 

Песник Франц Рихард Беренс започео је сара-
дњу у Зениту у 10, децембарском броју 1921. године. 

Пре тога он је већ био упознао немачку јавност са 
Зенитом и зенитизмом својим текстовима у листу 
Berliner Börsen-Courier. До сада су позната три њего-
ва текста, и то од 28. октобра и 26. новембра 1921, и 
од 16. новембра 1922. године. Ту се потписивао ини-
цијалима E. G. иза којих се крије његов псеудоним 
Ервин Гепард (према Г. Риму, почео га је користити од 
1919, нарочито у текстовима који се баве филмом). 
У првом тексту о Зениту Беренс описује тадашњу си-
туацију у европској уметности тврдећи да је експре-
сионизам мртав а да је у Милану Маринети опет 
славно пропао, насупрот зенитизму који се уздигао 
као најновији смер. Он овај покрет сматра смешом 
американизма и јасноће, центар му је Загреб, за 
који каже да је конкурентски град Београду. Аутор 
се позива на главно начело Мицићевог Манифеста 
зенитизма: борбу против свих традиција, и наводи 
имена иностраних сарадника-зенитиста. 
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Љубомир Мицић, Кола за спасавање, 1922.
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Зенитистичка антитрадиција. 
– Балканизација Европе и 
Барбарогеније. – Руски Берлин. 
– Поезија писана у жанру радио-
филмског лиризма. – Друга 
провала варвара – пропагандни 
пут у Немачку. – Они ће доћи – 
зенитистичко позориште 
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Зенит-манифест 1922. може се сматрати даљом 
програмском радикализацијом првих Мицићевих 
манифеста Човек и Уметност и Манифест зени-
тизма. Мицић овде негира западну традицију, 
дефинише зенитизам као „нову уметност пробу-
ђеног Балкана“ и „ослобођеног Барбарогенија“. По-
пут Николаја Берђајева, поставља питање о смислу 
историје и цео програм ставља у контекст романа 
Фјодора Достојевског Злочин и казна. Одбацује За-
пад а прихвата Исток, односно Париз супротставља 
Москви.

У Зениту 1922. године централна улога дата је 
руској левој авангарди са седиштем у Берлину, чији 
су носиоци Иља Еренбург са књигом А ипак се креће 
(Берлин 1922) и часопис Вещь (уредници И. Еренбург 
и Ел Лисицки). Зенит објављује рукописну верзију 
уводног поглавља ове Еренбургове књиге и прено-
си, међу првим публикацијама у Европи, репроду-
кцију нацрта Споменика Трећој интернационали 

Владимира Татлина. Радило се, заправо, о конту-
рном цртежу, насталом на основу једне од фото-
графија модела из 1920. године (Стригаљов, Уме-
тност 1978, бр. 58: 45–47). У пролеће 1922. нацрт 
је штампан истовремено у Зениту и у часопису 
Frühlicht (Магдебург, бр. 3), заједно са текстом Иље 
Еренбурга. Зближавање Зенита са Вещь-и ишло је 
преко штампаног проспекта (Зенит, бр. 12, 1922) 
у којем су наведени: време покретања берлинско-
руског часописа, најопштија програмска начела 
(успостављање контаката између Русије и Западне 
Европе преко информација о модерној уметности) 
и списак сарадника по земљама. Према том проспе-
кту, у другом броју требало је да се појави Мицићев 
чланак „Зенитизам над Балканом“. Већ у мајском 
броју Зенит је донео важне прилоге из Вещь-и: 
чланак Ел Лисицког о авангарди Русије сагледаној 
из перспективе уметничких изложби (спомињу се 
Филонов, Шагал, Певзнер, Клуцис, Габо, Татлин, 
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Иван Пуњи, Олга Розанова, Маљевич, Родченко, чак 
и Кандински, али у негативом светлу). Штампана је 
уводна програмска декларација Вещь-и „Блокада 
Русије приближава се крају“, објављена у Зениту (бр. 
14) под насловом „Вещь и његов програм“. 

Вещь, као часопис конструктивизма и произ-
водне уметности, покренули су Иља Еренбург и 
Ел Лисицки у Берлину марта–априла 1922. године, 
са поднасловом „Международное обозрение со-
временного искусства“ (упоредни наслов и под-
наслов – на руском, француском и немачком Ob-
jet – Gegenstand). Прво се појавио двоброј, док је 
трећи, последњи број изашао маја исте године. Кон-
структивизам и продуктивизам припадају пост-
револуционарној фази руске аванга рде, усмереној 
ка прагматизацији уметности, ње ном свођењу на 
утилитарни предмет (вещь), и ка теоријском си-
стему Ел Лисицког и Еренбурга. На по лемичкој 
подлози промењене уметничке ситуације у Русији 
и њене дугогодишње културне изолованости, 
изражене у метафори „блокада Русије“, уредници 
часописа Вещь реинтерпретирају изворне руске 
конструктивистичке и продуктивистичке моделе у 
правцу интернационализације и естетизације. Они 
тако руску авангарду уводе у европски контекст, 
инсистирајући на радикалном спајању њених иску-
става са новим искуствима авангарде у Европи, ода-
кле и потиче њихова намера да превреднују синхро-
не дадаистичке структуре. У часопису су објављени 
прилози Раула Хаусмана, Владимира Мајаковског, 
Сергеја Јесењина, Николаја Асејева, Ивана Гола, 
имажиниста и других писаца који су истовремено 
били сарадници Зенита. У Русији, Борис Арватов 
је, са становишта прагматизма производне уме-
тности, критиковао Вещь због стапања естетике 
конструктивизма са продуктивизмом, односно ути-
литарног предмета са Маљевичевим беспредметним 
супрематизмом. 

Упоредо са руском авангардом, још увек су 
заступљени дадаизам Драгана Алексића и група 

дадаиста из Винковаца (Туна Милинковић, Славко 
Шлезингер и Драган Сремец), као и берлински дада-
иста Георг Грос. Репродукција његовог дела без нази-
ва, објављена у Зениту бр. 11, потиче из 1920. године 
(акварел, перо, вл. Музеја модерне уметности, Њу-
јорк); делo је билo репродукованo у немачком часопи су 
Das Kunstblatt (св. 1, 1921) под називом Републикански 
аутомати и пропраћено чланком „Zu meinen neuen 
Bildern“ са објашњењем да је револуционарност умет-
ника и песника „инте ресантна и естетски драгоце на“, 
али је у крај њој линији ограниченог дејства и креће 
се само у оквиру њихових атељеа. Дадаиста Грос 
даје реалистичку слику света уз употребу гротеске 
и сарказма, сме штену у метафизички простор, чиме 
се приближава сликарству Карла Каре и Ђорђа де 
Кирика (Uwe M. Schneede, George Grosz, Köln 1977: 

Љубомир Мицић,1916.
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116): аутоматизоване, марионетске фигуре грађана 
без ликова крећу се у празном урбаном простору, 
испуњеном конструкцијама и антимилитаристи чким 
порукама (инвалид са немачким ратним ордењем, 
несврсисходна машинерија и сл.).

Иaко из свог изворног програма искључује За-
пад, Зенит и даље тематизује стваралаштво европске 
авангарде: италијански футуризам (Ф. Т. Маринети), 
чешки Devětsil (Артуш Черњик – поезија инспириса-
на филмом, и Адолф Хофмајстер), француска модер-
на (Жан Епстен, Пјер Албер-Биро и Пол Дерме).

Веза Зенита са шпанском и латиноамеричком 
авангардом, а посебно са ултраистима, током 1922. 
године (бр. 11, 12 и 13), око гласила Ultra, Cosmópolis и 
Tableros, састојала се у размени часописа и објављи-
вању њихових радова. Песма Гиљерма де Тореа „Char-
lot“, са мотом из Chapliniade Ивана Гола, афирмише 
уметност бурлеске, фарсе, виђења филмског кловна 
Шарлоа и теорију фотогеничности. Зенит је примао 
и неке латиноамеричке публикације (Inicial, Valoracio-
nes, Prisma, Martin Fierro). Часопис Prisma (излазио у 
Буенос Ајресу) публиковао је ултраистички Проглас 
Хорхеа Луиса Борхеса након повратка из Европе 1921. 
године (Кринка Видаковић-Петров 1996: 337). 

Према Мицићу, са 1922. годином настаје епоха 
„лудости“ због „искључења Зенита и зенитиста из 
књижевности Јужних Словена“. Оне часописе за ко-
је је Мицић веровао да имају наглашену зенитисти-
чку црту (Путеви, Хипнос), он је подвео под гласила 
„мухиног века“. Уједињене нападе књижевне десни-
це и књижевне левице на Зенит, назвао је, касније, 
заједничким именом „блато смрдљивих мозгова“ 
(„Филм једног књижевног покрета и једне духовне 
револуције“, Зенит, бр. 38, 1926). 

Полемичност у поезији Бранка Ве Пољанског 
носи црте американизма (вестерн филмови) и блас-
фемије. 

Петроградски текст, у којем доминира Татли-
нов Споменик Трећој интернационали (Татлин је 
рад на споменику започео у Москви а завршио 
у Петрограду), Мицић уводи у своје програмско 
песничко дело „Шими на гробљу Латинске четврти“ 
(Зенит, бр. 12), писано у жанру радио-филмског 
лиризма; у њему су сви Мицићеви сарадници 
означени као зенитисти. Следе телеграмски искази: 
Владимира Татлина, Конрада Фајта, Владимира 
Мајаковског, Михаила С. Петрова, Раула Хаусмана, 
Клер и Ивана Гола, Иље Еренбурга, Карела Тајгеа. 
Њихово зборно место просторно је локализовано 
у Родченковом киоску, који је експонент начела 
интернационализма и истовремено метафора Ва-

Ел Лисицки  
Конструкција, мешана техника, 1922.
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вилонске куле коју је могуће изградити упркос 
помешаности језика. Једино је Маринети искључен 
из тога простора, због његовог програмски обоје-
ног национализма („само Италијани могу бити 
футуристи“). Прве репродукције киоска појавиле 
су се у немачком часопису за архитектуру Frühlicht 
(јесен 1921, св. 1) и у књизи Иље Еренбурга А ипак 
се креће. Нешто касније Родченков киоск наћи ће 
одјека и у радовима Јо Клека.

После упознавања с руском авангардом, све 
изразитија је оријентација Зенита ка констру-
ктивистичким поступцима у типографским реше-
њима корица: прелом речи зенит испуњава простор 
целе странице. Изван тога, часопис доноси широк 
избор радова ликовних уметника различитих 
стилских опредељења: В. Татлина, А. Архипенка, 
Л. Мохољ-Нађа, Ел Лисицког, Л. Кашака, А. Родче-
нка, К. Маљевича, А. П. Галијена, Х. Беренса-Хан-
гелера, Ј. Петерса и др. (Поједина дела сачувана 
су у Мицићевој заоставштини, сада у Народном 
му зеју у Београду.) Поред осталог, ту налазимо и 
постконструктивистичке цртеже Луја Лозовика, 
руског уметника који сарађује из Америке, и пост-
кубистичке радове Албера Глеза и Робера Делонеа – 
Ајфелова кула; она доприноси синкретизму облика 
јер постаје саставни део истоимене песме Ивана 
Гола. Све је актуелнија тематика торња у поезији: 
јавља се и у песми „Ајфелова кула“ Валентина Пар-
наха (Зенит, бр. 11, 1922), песникa футуристe који 
се кретао међу руском песничком емиграцијом у 
Паризу.

Иван Гол даје преглед француске лирике за 
1921. годину: ставља акценат на песме Пјера Албера-
Бироа, иначе сарадника Зенита, затим на дела Жана 
Коктоа и Николе Бодиена. Гол такође прати ликовни 
живот у Паризу: посебно се задржава на последњој 
изложби Пабла Пикаса, коју сматра „издајом“ зато 
што уметник напушта кубизам. 

Зенит плакату приписује естетске квалитете 
у напису „Уметнички плакат“ (бр. 13) тврдњом да је 

он у модерно време „уметнички фактор на улици, 
у дворанама, у позориштима (Сцена би често више 
успела као плакат него као реалан намештај!) и у фи-
лму“. Треба напоменути да је Всеволод Мејерхољд у 
својој поставци Верхаренових Зора, репродуко ваних 
у Зениту, применио плакатски стил глуме. Овај 
непотписани текст о плакату даје предност улици 
као месту где је његова функција најјача, поготово на 
„улицама градова оних народа којима је уметност део 
или сврха живота“ и сматра да плакат треба да кори-
сти различите облике блиске архитектури, слици, 
огласу или реклами. Сликарству предвиђа плакатску 
будућност. Сродне идеје срећемо код совјетског 
теоретичара и естетичара Николаја Тарабукина у те-
ксту „Искусство дня“ (Всероссийский пролеткульт, 
Москва, 1925, стр. 25–37; преведено под насловом: 

Дада Танк, 1922
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„Реклама – уметност дана“, Трећи програм Радио 
Београда, бр. 41, 1979, стр. 478–485). Током времена, 
уметници окупљени око Зенита, па и сам Мицић, 
по чијим су препорукама они радили, започели су да 
примењују ове идеје у пракси: на плакату, начиње-
ном за зенитистичке вечерње, предност је дата 
текстуалној реклами и функционалним решењима 
Татлиновог конструктивизма и Маљевичевог су-
прематизма. Сличан ефекат имају Клекови пла-
кати Помозите студентима и Прва Зенитова ме-
ђународна изложба нове уметности (1924): јасноћа 
поруке, чиста организација композиције, наглаше-
ни геометризам и архитектоника облика удружена 
са елементима футуристичког машинизма. Истим 

поступком радио је Клек своје колаже, аквареле, 
темпере и апстрактне композиције. Почев од 
1922. године он их назива пафамама (скраћеница 
од немачких речи PApier-FArben-MAlerei), док у 
Мицићевом преводу на српски овај назив гласи 
арбос (АРтија-БОја-Слика). На пример, то је Клеков 
колаж Миломборск – Нацрт за зенитистичко по-
зориште, из 1923; он у називу користи анаграм пре-
зимена свога пријатеља Милоша Сомборског из 
групе Тревелер. Други Зенитов уметник, Михаило С. 
Петров, приближава идеју плаката идеји сликарства 
(уникатни плакат са колажом, израђен такође за 
Зенитову изложбу 1924). 

У Категоричком императиву зенитистичке 
песничке школе Љ. Мицића (Зенит, бр. 13) изложен 
је песнички програм који се у неким моментима 
поклапа са манифестом И. Гола Реч као почело: 
инсистирање на речи као основној јединици текста, 
асоцијацији и на симултанизму.

Број 13 рекламира излазак из штампе роман-
гротеске Провала господина Христоса Дра гана 
Алексића, у тиражу од сто примерака; реклама 
је илустрована појединим цитатима из тог дела. 
Изгледа да се због неких неспоразума између Ми-
цића и Алексића гротеска није појавила, мада је би-
ло планирано да изађе као трећа свеска у едицији 
Библиотеке Зенит. 

Из италијанског часописа Le Futurisme и не-
мачког Der Sturm, Зенит преноси две позоришне 
синтезе Филипа Томаза Маринетија – Они ће до-
ћи, са поднасловом „драма предмета“, и Најамни 
уговор. Маринети у писму Мицићу (21. јуна 1922. 
године) захваљује на публикованим прилозима и 
обећава да ће послати неке од својих необјављених 
радова: он, футуристи и италијанска уметничка 
авангарда подржавају сваки напредни покрет у 
свету, и са „живом симпатијом“ прихватају и са 
„интелектуалном симпатијом“ поздрављају Зенит.

Значајно је помињање надреализма у тексту-
манифесту Ивана Гола, који је, заправо, предговор 

Дада-Јок, бр. 1, 1922.
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његовој драми Метузалем или вечни грађанин. 
Драма је написана 1919. а први пут објављена на 
немачком у Берлину 1922. године. Зенит (бр. 14, 
1922) доноси превод Головог текста из немачког 
рукописа и снабдева га новим насловом у којем 
је акценат стављен на два различита момента и 
два појма – футуристичку алогику и термин над-
реализам: Надреализам и алогика нове драме. 
Према мишљењу Мирјане Миочиновић, Иван Гол 
је својом драмом Метузалем или вечни грађанин и 
двема наддрамама Онај-који-не-умире и Осигурање 
против самоубиства (обе из 1920) „већ двадесетих 
година наговестио неке теме и технике, однос пре-
ма позоришном језику и језику уопште, који су ти-
пични за авангарду педесетих година, за Јонеска, 
особито“ (Драма, приредила Мирјана Миочиновић, 
Београд, 1975: 432; Мирјана Миочиновић, Сурово 
позориште, Београд, 1976). Крајем године (бр. 19–20, 
1922) редакција Зенита обавештава да је примила 
штампани текст Голове сатиричнe драмe у 10 сли-
ка Метузалем или вечни грађанин, са цртежима 
Георга Гроса, коментаришући тим поводом пробле-
матичну улогу песника у савременом животу. Гол 
је на тај проблем индиректно одговорио у драми, 
применом поступка сатире, изругивања и смеха. 
Надреалистички елементи ове драме Ивана Гола, 
која се сматра неком „врстом другог краља Ибија“, 
имали су знатног утицаја на Антонена Артоа. При-
ликом инсценације Метузалема 1927. године у 
париском позоришту Michelet, Жан Пенлеве снимио 
је три филма који приказују снове главног јунака; 
Арто је присуствовао свим пробама ове представе и 
играо главне улоге у сва три лика из Метузалемових 
снова (Holger Fock, Antonin Artaud und der surrealis-
tische Bluff, Berlin, 1988: 19). 

Бранко Ве Пољански, слично Радету Драинцу, 
пише тзв. географску поезију, ослоњену на традицију 
„Транссибирске железнице“, а Стеван Живановић се 
у стиховима асоцијативно везује за бећарац („Волем 
вола широких рогова“). У драми је заступљена кра-

тка, синтетичка форма футуристичког позоришта 
(Евгеније Дундек и Албин Чебулар). Средишња тема 
стваралаштва помера се у правцу лудила и филма 
(Драган Алексић: „Луд је човек“ и „Песма филма 
Pathé“). 

Јанош Мештер, припадник групе мађарских 
активиста око часописа Út из Новог Сада, види у 
песми „1922“ синтезу часописа и покрета: Ма, Út и 
Зенит, односно мађарског активизма Лајоша Каша-
ка, авангарде војвођанских Мађара и зенитизма 
Љубомира Мицића. 

Маја 1922. године прекинута је сарадња са Дра-
ганом Алексићем. Она је вероватно уследила због 

Út (Пут) 
бр. 2, 1922, насловна страна
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Алексићеве намере да у Загребу оснује дадаисти-
чки покрет. O томе он, у име групе дадаиста, обаве-
штава Тристана Цару у писмима писаним у Загребу 
(Петрињска улица) и у Винковцима (Трг Слободе) 
14. маја и 20. августа 1922. године. Цари најављу је 
покретање Дада Танка, „ревије за дада-звезде“, европ-
ског, интернационалног карактера. Моли Цару да 
о томе обавести дадаисте „света“, будући да очекује 
њихова дела у периоду од 1. јуна до 1. новембра. Он 
је, са своје стране, спреман да Цари пошаље дада 
публикације објављене на Балкану. У другом писму, 
група дадаиста представља Цари свога анимато-
ра Драгана Алексића, сарадника Зенита, и износи 
тврдњу да је он овај часопис „сасвим дадаизирао“; 
у истом писму група извештава о дада-матинеу 
одржаном у Осијеку 20. августа у 10.30 часова, на 
којем је наступило девет учесника. Том приликом 

читане су песме Драгана Алексића, Ме Тара, Антуна 
(Туне) Милинковића, Славка Шлезингера, Вида Ла-
стова, Михаила С. Петрова, Рајха, Тристана Царе, 
Волта Мерина (псеудоним Валтера Меринга), и 
изведено је више од осам драма са „реалтриковима“. 
У прилогу писму, Тристану Цари послате су и кри-
тике из новина о осијечком матинеу. Најављени 
су дадаистички соареи у Новом Саду, Суботици, 
Земуну и Београду. Колико је до сада познато, ти 
соареи одржани су у Новом Саду и Суботици.

Да би осујетио Алексићеву намеру да осну је 
дадаистички покрет у Загребу, Пољански преду-
зима „антидадаистичку акцију помоћу самога 
дадаизма“: крајем маја 1922. у Загребу издаје ре-
вију-памфлет Дада-Јок. У поднаслову стоји: 40 ми-
лијуна тона душевности за 4 динара. Изашла су два 
броја са програмским текстовима и поезијом, са 

Зенит-Експрес, Радиограми, 1922.Зенит-Експрес, Дада-Јок, бр. 2, 1922.
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илустрацијама, фотомонтажом, колажима, интер-
медијалним спојем фотографије и филма, новом 
типографијом и другим елементима који визуелно 
подржавају програм и превратничке идеје. На на-
словној страни су портретна фотографија самога 
Пољанског, разгледнице града Загреба, цртеж глу-
мца Чарлија Чаплина, обједињени у јединствену 
визуелну целину погледом самога Пољанског, асо-
цирајући на покрет филмске слике. Касније ће 
Дзига Вертов увести термин „кино-око“ под којим 
је подразумевао монтажно виђење, различито од 
виђења људским оком.

Дада-Јок, бр. 2, 1922, објављен у мањем форма-
ту, и у виду летка, са поднасловом Зенит-експрес, 
садржи, поред поезије, афоризама Пољанског, и 
извод из писма Ф. Т. Маринетија који гласи: „Дра-
ги друже! С весељем очекујући сарадњу у Вашем 
часопису, шаљем Вам моје радове и радове оста-
лих футуриста.“ Овај број је поред футуристичког 
наслова, мотивиса ног брзином, донео примере 
употребе телеграфског стила и симултанизма, у 
облику „сензационалних“ кратких обавештења о 
прихватању зенитизма у иностранству и о боравку 
Љ. Мицића у Берлину. 

После разлаза са Зенитом, Драган Алексић сре-
дином године издаје, у Загребу, дадаистичке ревије 
Dada Tank и Dada Jazz, са прилозима домаћих и 
иностраних дадаиста.

У песми у прози „Нихилон“ Бранка Ве Поља-
нског доминира типично авангардни доживљај све-
та : лирско Ја је nihil, ништа, непостојеће. 

У бр. 14 и 15 Зенита извесни прилози и те-
ме поклапају се са лионским часописом Promenoir, 
који уређује агилни Зенитов сарадник Жан Епстен: 
Мицић пише о естетици пуризма називајући га 
„чистим кубизмом“. Чланак је више информативног 
карактера, са исцрпним цитатима аутора Жанреа 
и Озанфана. Истом тематиком бави се и часопис 
Promenoir (бр. 4, августа 1921). Поклапа се и појава 
истих руских песника у Зениту и у Promenoir-у: 

песма Сергеја Јесењина из његове скитске фазе, 
објављена на француском под насловом „La Trans-
figuration“, среће се у Зениту (бр. 14) у преводу Љ. 
Мицића под насловом „Преображење“. У нашем 
часопису њу прати белешка о Јесењину и његовом 
доласку у Берлин 12. маја 1922, заједно са играчицом 
Исидором Данкан (Дункан). Помиње се песников 
наступ у Руском дому уметности са имажини-
стом Александром Кусиковим. Други песник је 
Рус Велимир Хлебњиков, чија песма почиње на 
француском, стихом „Je trouve qu’ il fait un temps rav-
issant...“ (Promenoir, бр. 5), а на српском тај стих гласи 
„Налазим да је дивно време...“ (Зенит, бр. 15). 

Од домаћих аутора сарађују Стеван Живано-
вић и Евгеније Дундек из Загреба а Албин Чебулар 
из Чрномеља, од страних – Херварт Валден са стихо-
вима на српском и немачком језику. Интересантна 
је и појава једног кинеског песника, Ченг-Лоха из 

Зенит, немачка свеска, бр. 16, 1922.
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Пекинга, чија је песма „Коњ“ („Le Cheval“) објављена 
на француском, вероватно преузета из антологије 
Ивана Гола Les Cinq Continents. 

Љубомир Мицић је 25. јуна 1922. разрешен ду-
жности средњошколског наставника на основу ре-
шења Покрајинске управе за Хрватску и Славонију, 
после захтева да му се одобри студијски боравак у 
иностранству. (Радило се заправо о пропагандном 
путу у Немачку у циљу афирмисања часописа и 
покрета.) Уместо одобрења, Мицића премештају са 
службом у Митровицу а после његовог одбијања да 
прихвати ново радно место, отпуштен је из државне 
службе. Упркос препрекама, Мицић је са супругом 
боравио у Минхену и Берлину. 

У Минхену он објављује, 14. јула – на симбо-
личан датум који означава почетак Француске ре-
волуције – посебно издање часописа под називом 
Zenitismus у облику летка-плаката са прилозима 
на немачком језику, у преводу Нине-Нај, Тај летак-
плакат на уводном месту садржи програмски текст 
„Друга провала варвара“ („Zweiter Barbarendurch-
bruch“) Љубомира Мицића – нека врста скраћене 
верзије његових ранијих манифеста са исказима по 

неким моментима сличним „Шамару друштвеном 
укусу“ руских футуриста, и паролама о ликвидацији 
уме тности, о афирмацији Барбарогенија са Балкана 
и зенитизма, под којим он подразумева „нову балкан-
ску уметност без традиције и сентименталности“. 
Поред тога, Zenitismus, замишљен као минијату рна 
варијанта зенитистичке групе, доноси поезију Бран ка 
Ве Пољанског, Ивана Гола, Евгенија Дундека, Фран-
ца Рихарда Беренса, Миодрага Радовића и Стевана 
Живановића. Иван Гол је ту заступљен цитатом из 
Манифеста зенитизма и фрагментом из поеме Paris 
brennt под насловом „Vive la France“, где је у кратким 
потезима, слично поступцима „Sekundenfilma“, oпи-
сана једна саобраћајна несрећа. Као што је речено, 
ову песму немачки дадаиста Рихард Хилзенбек 
укључио је у корпус дадаистичких де ла у својој 
антологији текстова Dada, Eine litera rische Dokumen-
tation (Хамбург 1984: 200–201), полазећи вероватно 
од ироничног наслова а не од значења стихова. Он 
је тада, по свој прилици, имао на уму Манифест 
господина Антипирина (1916) Тристана Царе, који је 
пародирао националистичку литературу à la Барес 
Vive la France! Према наводи ма у напомени, стиче се 
утисак да Хилзенбек није располагао оригиналним 
текстом поеме Ивана Гола у целини, већ материјалом 
добијеним од Клер Гол која је Хилзенбеку уступила 
овај зенитистички летак.

Пародија на Баресов национализам дошла је 
до изражаја у Француској, на импровизованом „су-
ђењу“ које му је, 13. маја исте године, инсценирао 
Андре Бретон; оно је значило коначан раскид између 
Тристана Царе и Бретона, и уопште између дадаиста 
и надреалиста. 

Летак-плакат Zenitismus наишао је на широк 
одјек у круговима чешке и мађарске авангарде: у 
Чешкој, у часопису Host, о њему пише Франтишек 
Гец, припадник лево оријентисане авангарде, а у 
Мађарској ревија Magyar Irás.

У време Мицићевог боравка у Минхену, Бра-
нко Ве, потписан као Валериј Пољански, објавио је 

Књига гостију Нел и Херварта Валдена  
са потписима Анушке и Љубомира Мицића, 8. 8. 1922.
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летак, неку врсту минијатурне варијанте Зенита, 
под називом Зенит-експрес. Радиограми, Париз, 
Берлин, Минхен (4 стране – 2 листа мањег форма-
та; претходно издање Зенит-експреса Пољанског 
представљао је, заправо, други број Дада-Јока). 
Зенит-експрес садржи ироничне коментаре о Ми-
цићу и његовом пропагандном путу по Нема-
чкој, о Пољанском и зенитизму, уз употребу кон-
структивистичке типографије – увећана слова и 
болдиране типографске линије које истичу важност 
делова појединих текстова. Највише простора за-
узимају рекламе загребачких фирми (мостарска 
вина, осигуравајућа друштва, салон за продају ори-
јенталне робе, канцеларијски намештај; најављен је 
и програм Аполо-бар-кабареа – Весела игра у једном 
чину. Напокон сами; инсценација А. Бинички). 

У Берлину је довршена немачка свеска Зени-
та (бр. 16.), са поезијом Мицића и Be Пољанског, 
и Категоричким императивом зенитистичке пе-
сничке школе (Kategorischer Imperativ der zenitistischen 
Dichterschule), који је био добро примљен у кругови-
ма европске авангарде. Oвa свеска Зенита посебно 
најављује два нова броја: Зенит-дневник у 10.000 
примерака новинског формата и број посвећен 
руској авангарди. 

Због тематске свеске Deutsches Sonderheft и 
великог броја прилога на немачком језику, Томас 
Дицел и Ханс-Ото Хигел (Thomas Dietzel – Hans-
Otto Hügel 1988: 1337) Зенит увршћују у обиман 
преглед немачких часописа, са подацима о месту, 
периодичности и начину излажења, уреднику, под-
насловима и др.; дају описе Зенита бр. 16 и леткa 
Zenitismus. Наведени су бројеви Зенита са програм-
ским текстовима, а од сарадника помињу се само 
немачки и аустријски писци, или они аутори чија су 
дела објављена на немачком језику (Франц Рихард 
Беренс, Карл Ајнштајн, Иван и Клер Гол, Курт Хај-
нике, Јозеф Калмер, Георг Кулка, Рудолф Панвиц). 
Исто тако, назначене су немачке библиотеке у који-
ма се Зенит налази (Берлин и Марбах). 

Анушка и Љубомир Мицић су за време бора-
вка у Берлину јула–августа 1922. упознали песника 
Франца Рихарда Беренса, а атмосфера пријатељства 
са Мицићима оставила је трага на његову поезију: 
написао је две песме – једну посвећену Нини-Нај, 
„зенитистичкој жени“, а другу Љубомиру Мицићу. 
Заједно са Беренсом, Мицићи су посетили три европ-
ске филмске звезде онога времена: Асту Нилсен, 
којој је Беренс 1923. године – као и Анушки Мицић 
– посветио оду писану у жанру љубавне песме под 
називом „Die Astа-Ode“, затим Алберта Басермана 
и Конрада Фајта, „великог поштоваоца зенитизма“. 
Беренс је касније одржавао везе са Мицићем и то-
ком његовог десетогодишњег боравка у Француској: 
једном годишње објављивао је Мицићеве одговоре 
на филмску анкету берлинског листа Der Deutsche. Ф. 
Р. Беренс је 1921–22. године био уредник и драматург 
филмског предузећа Richard Oswald Film Gesellsch-
aft. Мицићи су у берлинској улици Friedrichstrasse, 
у којој је била смештена ова филмска компанија, 
присуствовали пројекцији експресионистичког 

Књига гостију Нел и Херварта Валдена  
са потписом Б. Ве Пољанског 17. 9. 1922.
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филма Од јутра до поноћи, рађеног 1920. године 
према драми Георга Кајзера. Каталог изложбе Hätte 
ich das Kino! (1976) наводи да овај филм није био 
намењен јавној пројекцији. Изложба и каталог Hätte 
ich das Kino! преузели су назив истоимене књиге Ка-
рла Мирендорфа, о којој је још 1921. године писао 
Бошко Токин у Зениту: књига Мирендорфа је у то 
време била веома популарна.

Мицићи су били гости Нел и Херварта Валдена, 
руководиоца галерије и уредника централног часо-
писа берлинског експресионизма Der Sturm; у њи-

ховој кући су се 8. августа уписали у Књигу гостију 
(Gästebuch). 

Из мемоара Иље Еренбурга сазнајемо да се Ми-
цић у време посете Берлину кретао и у круговима 
руске авангарде и да је у кафеу Prager Diele, на 
Прашком тргу, порушеном у Другом светском ра-
ту, представио Мицића као „оснивача пројекта 
балканизације Европе“. Том приликом Мицић је 
упознао и Ел Лисицког кога је – у зенитистичком 
духу – поздравио речима „какав изванредан пара-
докс“. Такав начин обраћања Мицића Лисицком, 
Еренбургу се веома допао. Почетком августа Мицић 
је присуствовао гостовању Првог студија Москов-
ског художественог театра у Берлину, који је извео 
драму Аугуста Стринберга Ерик Четврти. Он је о 
томе писао у Зениту, истичући посебно глуму М. А. 
Чехова. 

Љубомир и Анушка Мицић упознају у Берли-
ну и Карела Алберта Вилинка, холандског авангар-
дног уметника, који се тамо школовао од 1920. до 
1923. године; био је сарадник Зенита и касније 
учесник на Зенитовој изложби 1924. По сећању 
уметника (саопштеног у разговору са И. Суботић 
у Амстердаму 23. септембра 1980), Мицић је од 
њега добио пет радова – четири рађена у техници 
цртежа, колажа и гваша и једну слику на стаклу. У 
Мицићевој заоставшптини сачувана су само два 
Вилинкова дела, док судбина осталих није позната. 
Вилинк је посредовао у успостављању сарадње 
између Мицића, Мишела Сефора и Јозефа Петерса, 
уредника фламанског часописа Het Overzicht. 

Током свог берлинског боравка Мицић је 
безуспешно настојао да сретне Руђера Вазарија, 
италијанског футуристу, писца, критичара, који је 
1922. у Берлину уређивао часопис Der Futurismus и 
био директор галерије савремених уметника, зна-
чајних за берлинске двадесете године. Вазари ће 
касније водити преписку и полемику са Мицићем; 
сарађиво је у Зениту (бр. 26–33) позоришном синте-
зом „Ecce homo“, превео А.(лександар) Р.(укавина) 

Читајте! Зенит, бр. 17/18, пропагандни летак, 1922.
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(Зoран Маркуш, Зенитизам 2003: 116). Исту Ваза-
ријеву синтезу објавио је фламански часопис Het 
Overzicht у преводу на немачки језик (извор: Noi, бр. 
6–9, 1924).

Мицићи су били и са Бранком Лазаревићем, 
отправником послова, и Миланом Гавриловићем, 
саветником СХС посланства у Берлину.

Нешто касније и Бранко Ве Пољански долази у 
немачку престоницу, посећује велику руску уметни-
чку изложбу у Галерији Van Diemen и о њој пише 
важан текст у Зениту (бр. 22, март 1923). Посећује та-
кође Галерију часописа Der Sturm а у Књигу гостију 
Нел и Херварта Валдена уписао се 17. септембра. Од 
руских уметника упознаје Александра Архипенка 
и често одлази у његову приватну Академију; затим 
Марка Шагала и још неке уметнике који ће му касни-
је помоћи при организовању изложби и прикупља-
њу дела за Зенитову галерију нове уметности. На 
албуму Архипенко Теодора Дојблера и Ивана Гола, 
Архипенко је написао следећу посвету: „Добром 
другу, уваженом Пољанском, о нашем првом виђењу 
у Берлину 21. 9. 1922.“ 

Ванредно издање Зенита у фолио формату, 
„гласника за балканску културу и цивилизацију“, 
штампано је у 10.000 примерка на дан јесењег 
еквиноција, 23. септембра 1922. године; у њему 
зенитисти иступају са захтевом за успостављањем 
политичких односа са Совјетском Русијом. Текст 
„Четрдесет дана у пустињи“ саопштава о Мицићевом 
боравку у Немачкој и o његовом разочарању у нема-
чки експресионизам, тим више што га је и сам пропа-
гирао почетком двадесетих година, залажући се за 
експресионистичку сцену. Уместо експресионизма, 
Мицић је сматрао да би машинизам био приклад-
нији уметнички израз за тадашњу немачку култу-
ру. Критички се односио према вилхелмизму и 
последицама рата, а једино је позитивно писао о 
Ернсту Толеру, који је тада био утамничен због својих 
револуционарних идеја. Сећао се да је у Берлину 
присуствовао приказивању Толерове драме Maschin-

enstürmer (Јуриш на машине, 1922) у позоришту Gros-
ses Schauspielhaus. У тој драми Толер се дистанцирао 
од експресионистичке екстазе.

Посебно је значајан двоброј Зенита тзв. Руска 
свеска (17–18, септембар–октобар 1922); уредили су 
јe Иља Еренбург и Ел Лисицки. Лисицки је израдио 
корице, обликујући их према конструктивисти-
чком ПРОУН пројекту, тематски везаном за про-
грамску оријентацију часописа Зенит помоћу сим-
болике сунца-зенита, уписане речи зенит у облику 
анаграма и слова РС (Руска свеска). Постоји више 
скица и идеја за решење Зенитових корица. На јед-
ној од њих, на пример, слово З је окренуто удесно, 
и у споју је са ћириличним и латиничним писањем 
назива часописа (скице су у Централном држа-
вном архиву за уметност и књижевност у Москви – 
ЦГАЛИ). Друга скица, врло блиска објављеној, чува 
се у Државној Третјаковској галерији у Москви (Pe-
ter Nisbet, „El Lissitzkys typographische Arbeiten. – Ein 
Werkverziechnis“ у: El Lissitzky 1890–1941, Hannover 
1988: 287).

У овом двоброју Зенита текстови су углавном 
преузети из часописа Вещь; од осталих прилога ваља 
поменути неколико репродукција: Костим за опе ру 
Кручониха „Победа над сунцем“ – акварел у боји Ел 
Лисицког; то је једна од верзија која је најближа 
верзи ји фигурине бр. 7 под називом „Zankstifter“, 
из мапе Figurinen – Sieg über die Sonne (ed. Kestner 

Зенит, бр. 23, 1923, заглавље
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Gesellschaft, Хановер 1923, уп. El Lissitzky 1890–1941. 
Retrospekti ve, Sprengel Museum Hannover, 24. Januar – 
10. April 1988, p. 182). Објављена је по свој прилици на 
осно ву клишеа добијеног од уметника. Репродукована 
је и конструкција ПРОУН 17 Н Лисицког (настала је 
око 1920, у периоду уметникове сарадње са Маље-
вичевим УНОВИС-ом; рађена је комбинованом те-
хником – оловка, црни туш, перо, гваш и акварел). 
У истом броју Зенита налазе се и репродукције 
Родченкoве Конструктивне форме у простору (била 
је изложена на великој изложби руске уметности 
у Берлину 1922) и Маљевичевог Супрематизма из 
1913 (Црни квадрат и Црни круг). Овај рад појавио 
се најпре на насловној страни часописа Вещь (бр. 3, 
1922), где је био у функцији часописног програма: 
спој супрематизма и производне уметности, или 

у практичној реализацији спој „супрематистичке 
вещь-и“ са техничким предметом производне уме-
тности – машином за чишћење снега, односно са 
„производном вещь-и“. У Зениту је онај део који се 
односи на производни предмет изостао. 

Позориште Октобра доступно је у Зениту бр. 
17–18 фотографијом сцене Мејерхољдове поста вке 
Верхаренових Зора (јесен 1920), заједно са поно-
вљеном репродукцијом Татлиновог Споменика Тре-
ћој интернационали. Поезију заступају Владимир 
Мајаковски, Сергеј Јесењин, Николај Асејев, Иља 
Еренбург, Борис Пастернак. Велимир Хлебњиков 
представљен је прологом за футуристичку оперу 
Кручониха Победа над сунцем: у заоставштини Љ. 
Мицића сачуван је препис руком овог пролога на 
руском језику, веома налик рукопису Ел Лисицког. 
Уз то, објављен је програмски текст Хлебњикова о 
савременом песништву, као и његово писмо Григо-
рију Петњикову. Ово писмо у Зениту могло би се 
сматрати неком врстом некролога поводом смрти 
Хлебњикова јула 1922. године. У краткој белешци 
уз писмо Хлебњиков је назван „зачетником ‘заумног 
језика’ у новој руској поезији за коју је стекао 
непроцењивих заслуга“. Рано помињање „заумног 
језика“ Хлебњикова већ тада наговештава његову пе-
сничку иновативност и указује на револуционарну 
улогу коју је одиграо у руској поезији. Руски 
футуриста Петњиков, ученик и обожавалац Хлеб-
њикова, био је једини песник из Русије са којим је 
Мицић директно сарађивао (у Зениту су објављене 
три његове песме 1924. и 1925. године).

Вредан пажње је текст „Руска нова уметност“ 
уредничког и уметничког тандема Еренбург – Ел 
Лисицки, писан, према наводима редакције, по-
себно за Зенит. У њему је дат кратак преглед 
развојних фаза руске уметничке авангарде, почев 
од передвижњика, преко часописа Мир исскуства, 
закључно са конструктивизмом и производном 
уметношћу. Неки од радова руских авангардиста 
(Татлин, Маљевич, Кандински, Родченко, Ел Ли-

Казимир Маљевич 
Супрематизам, Зенит, бр. 17–18, 1922.
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сицки, Мејерхољд, Таиров и др.) представљени су 
први пут у нашој средини.

Посебан део у Руској свесци прати рад Зенита 
и зенитиста. Најављена је велика зенитистичка 
вечерња али без навођења места и тачног времена 
одржавања. Исто тако, први пут је стављено до 
знања да је основана приватна Зенит галерија нове 
уметности са седиштем у загребачкој редакцији, 
Старчевићев трг број 10. Располагала је већ тада 
великим бројем уметничких дела и имала јасно из-
грађену стратегију формирања и рада, с тежиштем 
на стваралаштву авангарде. У њој су биле заступље-
не најновије тенденције у сликарству: футуризам, 
кубизам, експресионизам, орнаментални кубизам, 
супрематизам, конструктивизам, неокласицизам. 
Наводе се имена следећих уметника: Александар 
Архипенко, Ел Лисицки, Михаил Ларионов, Сергеј 
Шаршун, Хелена Гринхоф (Јелена Грингова), Љу-
бов Козинцова (Русија), Херберт Беренс-Хангелер, 
Херман Фројденау (Немачка), Робер Делоне, 
Албер Глез, Хуан Гри (Француска), Винко Форетић 
(Југославија), Хансен (Данска), Луј Лозовик (Аме-
рика), Ладислас Међеш, Ласло Мохољ-Нађ (Ма-
ђарска), Карел Тајге (Чехословачка), Карел Вилинк 
(Холандија). Према Зениту („Нетужни некролог 
1922. години“, бр. 19–20, 1922), галерија је изгледа 
била слабо посећена, будући да ју је видело само пе-
торица мушкараца и једна жена. После пресељења 
Зенита у Београд, она је и даље била у редакцији 
часописа.

Уз двоброј 17–18. Зенита посебно је објављен 
рекламни летак који пропагира искључиво зенити-
стичке програмске пароле уз запажено одсуство 
помињања Руске свеске Еренбурга и Лисицког.

Зенит, који од почетка 1922. године афир-
мише конструктивизам и производну уметност у 
књижевности и ликовној уметности, објављује Де-
кларацију Вещь-и, прочитану на Конгресу Интер-
националних прогресивних уметника, одржаном у 
Диселдорфу 29–31. маја 1922. године (присуствовало 

Ел Лисицки
печат УНОВИС-а, Витебск, 1920.

Маријан Микац  
фотоколаж, Петриња, 1923.
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је преко шест стотина учесника). Исту Декларацију 
доноси и холандски неопластицистички часопис 
De Stijl (св. 4, 1922). Размимоилажења на том 
Конгресу испољила су се између дадаиста и кон-
структивиста, чији су главни представници били 
Ел Лисицки, Тео ван Дузбург и Ханс Рихтер. Ел 
Лисицки на Конгресу није наступио самостално, 
већ као представник редакције часописа Вещь, а 
поменута Декларација била је у суштини разрађен 
и проширен програм часописа Вещь. Њен задатак 
био је да се бори за нову културу и афирмацију ле-
во оријентисане међународне уметничке аван-
гарде, засноване на принципима конструктивизма 
и делимично производне уметности: уметнички 
поступак пореди се са радом научника, инжењера 
и радника: уметност треба да буде лишена сваке де-
коративности, допадљивости, индивидуализма и 
субјективности, на рачун колективног стваралаштва. 
Подршку Конгресу дала је и група око часописа Ма, 
са седиштем у Бечу, и то чланком Лајоша Кашака, 
Ернеа Калаја и Ласла Мохољ-Нађа. Тако су се на 
истој идејној линији нашли часописи Вещь, De Stijl 
и Ма. Чини се да је и Зенит желео да се приближи 
овој групи будући да је двоброј који је уследио после 
Руске свеске објавио прилоге двојице представника 
мађарског конструктивизма – Ласла Мохољ-Нађа и 
Лајоша Кашака. 

Репродукција на корицама Зенита бр. 19–20 
представља конструктивистички линорез Мохољ-
Нађа из његове серије Архитектура у стаклу (Glass 
Architektur), а служи за илустрацију програмског 
текста Лајоша Кашака Архитектура слике (преу-
зетог из часописа Ма, где је објављен у немачкој 
верзији 1922); исте програмске идеје Кашак је при-
менио у сликарству. Његов манифест појавио се на 
мађарском језику први пут 1921. године, такође у ча-
сопису Ма, заједно са шест репродукција. 

Са трећом књигом у едицији часописа Зенит 
Стотину вам богова. Зенитистичка барбарогеника 
у 30 чинова (посвећена Николи Тесли) Љубомира 

Мицића, започиње серија цензура, забрана и за-
плена зенитистичких издања. Мицићеву књигу 
плени Краљевско државно одвјетништво уз помоћ 
полиције, подстакнуто загребачком штампом, а 
због „тешке повреде јавног морала и увреде влада-
ра“. Друго издање ове књиге изашло је под новим 
називом Кола за спасавање, без цензурисаних и 
инкриминисаних стихова. То је програмска књига 
састављена од прозе, манифеста и стихова у чију 
основу су уграђене Речи у простору, објављене 
претходне године. Празна, цензурисана места, про-
јектована су према архитектонским законима – 
издвојена типографским правоугаоницима и на-
звана супрематистичким изразима „бело на белом“ 
и „црно на црном“. Нацрти корица са интерполира-
ним односима слова, бројева, речи и геометријских 
форми црвеног и црног израдио је Љубомир Мицић, 
како стоји у самом издању, применом поступака 
конструктивизма, супрематизма и футуризма. То 
је једно од најрадикалније опремљених зенити-
стичких дела, и уопште књига у тадашњем изда-
ваштву Југославије. Горњи део изведен је у духу 
динамизма линијама сила уперених ка зениту, са 
разложеним бројевима године издања и умноже-
ном речи зенитизам. У средишњем делу доминира 
динамично растављена реч зенит, покренута сна-
жним електрицитетом (на шта упућује реч волта и 
фо рма далековода). По угледу на супрематизам Ел Ли-
сицког, постављена је средишна кружна форма коју 
пробијају оштри троугаони облици, по типу слични 
његовом плакату Удри беле црвеним клином. Задње 
корице симулирају урбану ситуацију: дола зак воза, 
скретнице, рампе и семафори са натписима Пази кад 
долази влак и Јој како то?, са латиничким словом З 
које се асоцијативно везује за зенитизам. Очигледна 
је и симболика лествица – успињање ка зениту.

Унутрашње странице Кола за спасавање такође 
користе супрематистичке елементе црног и белог, 
одн. празног, у које се уписују цитати или се указује, 
као што је речено, на одсуство цензурисаних де-
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лова текста. Типографски иновативна је употреба 
различитих типова и града слова, динамично 
распоређених по целој страници, у споју са илу-
страцијама аероплана без мотора (једрилице), мо-
тив који ће касније послужити као назив Мици ћеве 
књиге стихова (такође објављене у издању Зенита). 
У тај типографски пројекат унесен је и нацрт 
Татлиновог Споменика Трећој интернационали, 
преузет из књиге Иље Еренбурга А ипак се креће. 
Позитиван однос према машинизму и филму илу-
струју фотографије филмске камере и модерне 
штам парије. Мицић започиње употребу аутоцитата; 
пример је стих „Сунце је убица“ из нумерисане песме 
16, објављене у циклусу Речи у простору. Неке изра-
зе и цитате, уоквирене правоугаоним површинама, 
ди ректно је преносио и Јо Клек у своје колаже из 1924 
(Људи су убице, Папир није живот; заоставштина Љ. 
Мицића). 

Сарадња са Емилом Малспином, уредником 
часописа Manomètre, започиње новембра–децембра 
1922. године објављивањем четири његове песме 
у Зениту под заједничким називом L’Avenir dévoilé. 
Часопис негује фонетско писање и прихвата на-
чело коришћења позајмице израза из других је-
зика. Афирмише идеју „нове Вавилонске куле, 
замишљајући, супротно миту, боље разумевање 
међу људским бићима, или макар обновљену инди-
видуалну изражајност“ (А. Беар, М. Карасу, Дада, 
1997: 100), што се, већ на први поглед, поклапа са 
програмском оријентацијом часописа Зенит. 

Мицићева идеја да створи сцену која би по-
служила као образац зенитистичком позоришту 
била је на известан начин спроведена у дело 16. 
децембра у Гомбалачкој дворани Прве реалне гим-
назије у Загребу када су млади из групе Тревелер 
извели инсценацију текстова Мицића (Аероплан без 
мотора), Маринетија (футуристичка синтеза Они 
ће доћи, преузета из 14. брoja Зенита), фрагмената 
из текстова Пољанског и Гола, колажирану чланци-
ма и импровизованим текстовима, праћену прово-

кативним ефектима – променама светла, игром, 
свирањем вергла, клавира, хармонике и „ди вљим 
ударањем у бубањ“ (Vera Horvat-Pintarić. Josip 
Seissel, Zagreb, 1978). У програму су учествовали 
Драгутин Херјанић, Вишња Крањчевић, Звонимир 
Меглер, Владо Пилар, Душан Плавшић Мл., Че-
домил Плавшић (председник Тревелера), Милош 
Сомборски, Миха Шен; Јосип Сајсл (узео у зени-
тистичкој фази псеудоним Јо или Јосиф Клек) 
израдио је опрему сцене, костима и завесе ове пре-
дставе. Зенит је о представи писао (бр. 24, 1923), 
илуструјући то репродукцијама Клекових сценских 
остварења. Зенитистичко позориште, с обзиром на 
сцену, њене елементе и на глуму, било је прожето 

Плакат који најављује две представе позоришта футуриста у петроградском 
Луна парку: трагедију Владимир Мајаковски и оперу Победа над сунцем, 1913.
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дадаизмом (читани су текстови из дневних новина, 
костими су по типу слични механо-дади), затим 
зенитизмом, футуризмом и конструктивизмом: на 
пример, завеса је користила конструктивистички 
принцип организације плоха у простору. 

Београдско Време (31. маја 1923) објављује 
непотписани чланак под називом „Зенитистичко 
позориште“ (аутора Николу Трајковића разрешио 
је Мицић). Текст детаљно говори о концепцији 
зенитистичког позоришта и о томе како се оно не 
може ни лако разумети ни лако тумачити. Описује 
изглед позорнице, декор и костиме Јо Клека; зау-
ставља се на опису костима који су били израђени од 

бојеног папира, као и сцене у целини: она је имала 
карактер „геометријског тродимензионалног кубног 
простора; била је осветљена са неколико рефлекто-
ра спреда и позади“. Публика је негодовањем бур-
но реаговала а директор је одлучио да учеснике 
представе избаци из школе због неких сегмената 
провокативне инсценације. Поједини учесници 
долазе у Београд и ту настављају школовање. Ми-
цић им се обраћа писмом 5. фебруара 1923. као зе-
нитистима, подржава их у њиховим младалачким 
чежњама ка слободи и подстиче да што пре заврше 
школовање, уз напомену да шире зенитизам; по-
себно их обавештава да је из штампе изашао бр. 
22 Зенита са полемичким чланком о Богдану По-
повићу, што би могло бити посебно занимљиво за 
београдску публику. На крају писма – посебним 
штампаним словима подвлачи реченицу: „Београд 
је диван!“

 Зенит је сарађивао једино са Клеком; са њим 
Мицић из Загреба води интензивну преписку, 
упућује га у ликовно стваралаштво и помаже да 
преброди кризу око промене школе. Клек објављује 
своје радове у Зениту; већина тих радова, и оних 
сачуваних у колекцији Зенита, потиче из Клекове 
београдске фазе: архитектонски пројекти, цртежи, 
акварели, програмски колажи (Зенитизам, поле-
мички колаж Во имја зенитизма – коауто рство са 
Љ. Мицићем) а Владимир Малековић („Авангардна 
опрема сцене Сергија Глумца“) сматра да је драмски 
колаж, негован у групи Тревелер, могао касније би-
ти инспиративан за сценографску праксу Сергија 
Глумца.

У последњем двоброју (19–20, 1922), Пољански, 
у песми „Контраидиотикон“, поступком поруге 
одбија непосредни лиризам чистог идиотизма који 
је заговарала дада. Исти мотив касније је преузео 
словеначки писац Сречко Косовел, који је био у вези 
са Мицићем и Зенитом, и који је, на пример, у својој 
библиотеци имао књигу Анатолија Луначарског 
Пролеткулт (књигу су са немачког превели Анушка 

Љубомир Мицић
Кола за спасавање, 1922, задња страна



Летопис Зенита и зенитизма129

и Љубомир Мицић и објавили у Београду 1924. 
године у издању Два јелена). 

Стеван Живановић у својој поезији употребља-
ва бласфемију у полемичке сврхе. 

Вреди, најзад, бацити поглед на широк избор 
књига познатих руских, италијанских, немачких и 
француских писаца и уметника, о којима редакција 
Зенита крајем године доноси кратке белешке са 
коментарима, у рубрици „Макроскоп“: Иља Еренбург 
Шест приповести о лаким свршецима, са цртежима 
Ел Лисицког; Ф. Т. Маринети Il Tamburo di fuoco, 
лирска драма љубави; Ел Лисицки Про два квадра-
та – супрематистичка прича о борби два квадрата 
црвеног и црног, визуелно-текстуална метафора руске 
револуције; две књиге Рудолфа Панвица, Das Geheim-
nis и Die Erloeserinnen, написане у Далмацији; у њима 
се аутор враћа мистицизму и хеленизму, што наилази 
на критику редакције Зенита, поготово с обзиром 
на чињеницу да се Панвиц окренуо тој тематици у 
години у којој се обележава годишњица Ничеове 
смрти. Редакција не одобрава ни то што се у тим 
књигама Панвиц приклонио „филозофском артизму 
и стилу“ старогрчких класика; но, ипак, Панвиц још 
увек са симпатијама гледа на Словене: у последње вре-
ме он изучава и преводи на немачки „нашу народну 
поезију“, за коју сматра да је „високог ранга“.  

Књизи поезије Пола Дермеа Le Volant d’Artimon, 
заснованој на кубистичкој перцепцији песничког 
света, зенитисти (бр. 19–20) су замерали недостатак 
оне модерности која је у ратним околностима доби-
ла на елану и замаху. 

Међу овим приказима нашла се и књига нека-
дашњег сарадника Зенита Растка Петровића. О 
његовом Откровењу Зенит говори негативно, на-
рочито с обзиром на питање оригиналности дрво-
реза: она је досадна, заморна, изузев песме „Зим-
ски репертоар“, писане по принципима зенити зма. 
Недостатак књиге је, између осталог, и у томе што 
је лирски моменат замењен епским и што се у њој 
превише осећа француски утицај. 

 

Pro et contra – у земљи

Аутор потписан псеудонимом Jacques (Жарко 
Огњановић) полемички коментарише 10. број 
Зенита у новосадском листу Јединство (11. јануара 
1922), задржавајући се на песми Мајаковског „Рат и 
свет“, на Мицићевој ратној прози „Тражи се човек“ 
и на „хемијској песми експресионисте“ Ф. Р. Беренса 
„Оppauamoniak“. Jacques је пародирао Беренсове 

Љубомир Мицић 
Стотину вам Богова, 1922.
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стихове под насловом „Меdicogrammes“, смештајући 
их у област медицине. 

Лав Вреловић (псеудоним Ернеста Дирнбаха) 
саркастично се односи према зенитизму, његовом 
манифесту, идеји Барбарогенија у тексту „Друга го-
дина литерарног харлекинства“ (Југ, Осијек, 14. март 
1922); он делатност Зенита подводи под појамове и 
термине кабареа, комедије и циркуса.

Током марта 1922. водила се у загребачком 
Обзо ру полемика између Владимира Луначека и 
Љубомира Мицића око песме Ве Пољанаског „Ласо 
матери бо жјој око врата“. У полемику се укључило 
новосадско Јединство које тим поводом говори о 
распојасаности у поезији.

Алеш Дебељак, у чланку „Ликовно песништво“ 
(Љубљански звон, бр. 5, 1922) указује на појаву 
синкретизма између визуелне уметности и књи-
жевног стваралаштва у „Дијалогу“ Бошка Токи на, 
објављеном на француском у Зениту (бр. 3, 1921): 
према графичком решењу и распореду слова стиче 

се утисак да витки облик обелиска на париском тргу 
Конкорд, представљен узаним слогом, прелази у ши-
роки слог у оном делу текста у којем Токин говори о 
монументалности Ајфелове куле. 

Станко Томашић (Југославенска њива, Загреб, 
6. јуни 1922) резимира досадашњи живот часописа 
Зенит говорећи о њему у позитивном осветљењу; 
даје и кратак преглед његових развојних фаза. По 
њему, први период завршава се средином 1921, 
појавом Манифеста зенитизма, када се из круга 
сарадника издваја београдска група. Паралелно са 
тим, Мицићев часопис афирмише дадаизам Дра-
гана Алексића. Други период (од бр. 7, 1921. до бр. 
11, 1922) обележен је Мицићевим песмама Речи у 
простору: „Слободни стихови, врло једноставни 
по композицији... и емотивни. Носе аксан расног 
балканизма, ‘барбаризма’ – који треба да продрма 
и победи стерилну уметност Западне Европе – да 
даде нов импулс, нову младост животу Европе“. 
У основу Мицићевог програма смештен је важан 
покушај да динамички барбарски примитивизам 
Балкана, комбинован са конструктивизмом руске 
постреволуционарне авангарде, идејно и уметни-
чки обнови Европу. У првој половини 1922. 
године, по Томашићу, Зенит престаје да толерише 
дадаизам, потпуно прекида сарадњу са београдском 
групом и маргинализује улогу Ивана Гола. Према 
истом аутору, ни најновија веза са Маринетијем 
није посебно значајна. Примарна је појава руског 
конструктивизма Иље Еренбурга и Ел Лисицког; 
успостављена је веза са њиховом берлинском 
ревијом Вещь. Томашић констатује како дневна 
штампа углавном прећуткује Зенит. У трећем 
периоду доминира Мицићев програмски текст 
„Категорички императив зенитистичке песничке 
школе“: аутор приказа у Југославенској њиви сматра 
да је Мицић изградио песничку индивидуалност и 
да је од зенитизма одиста створио школу. 

Хрватски лист (Осијек, 4. август 1922) реа-
гује поводом летка Zenitismus, објављеног у Мин-

Манометар, Лион
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хену 14. јула 1922, памфлетом и оптужбом у 
којој стоји: „Зенитизам носи у себи симбиозу не-
мачке пропаганде на Балкану, а под плаштем 
интернационализма.“ Аутор о уреднику Зенита 
говори са омаловажавањем („бедни и перверзни 
интелектуалац“) и прети му батинама. На тај и дру-
ге памфлете Мицић одговара у Зенит-дневнику, 
23. септембра 1922: „Како то, да онај циркуски коњ 
у редакцији Обзор злонамерно подмеће Зениту и 
зенитизму неку ‘њемачку пропаганду на Балкану?“

Група авангардних мађарских писаца (Золтан 
Чука, Јанош Лајош Арањмивеш, Арпад Ланг, Јанош 
Мештер, Микеш Флориш, Ендре Арато и др.), која 
је после слома бољшевичког Печујско-барањског 
радничког покрета и краткотрајне Печујско-ба-
рањске републике 1919. године, емигрирала у 
Југославију, деловала је у Новом Саду, Бечкереку 
и Суботици. Са њом сарађују и домаћи писци 
и уметници: Драган Алексић, Милан Дединац, 
Раде Драинац, Жарко Васиљевић, Станислав 
Винавер, Михаило С. Петров, Бошко Токин, Са ва 
Шумановић. Група је у Новом Саду била оку пље на 
око експресионистичко-активистичког часо писа 
Út (Пут, излазио од 1922. до 1925. године, укупно 

6 свезака, уредник Золтак Чука; у броју 2, 1922, 
зенитиста Михаило С. Петров штампа свој линорез 
Hidak és utak). Друга група, окупљена око субо-
тичког листа Hírlap (Дневник), била је изразитије 
активистичко-дадаистички оријентисана и више се 
ослањала на мађарског писца Шандора Барту. Барта 
је најпре сарађивао у часопису Ма Лајоша Кашака, да 
би се касније од њега одвојио и покренуо сопствени 
часопис леве оријентације под називом Akasztott 
Ember (Обешени човек). Тај раскид између Лајоша 
Кашака и Шандора Барте пропратио је један чланак 
у листу Hírlap. Осим пропагирања сопствених 
програмских концепција и програма Бартиног 
часописа Обешени човек, суботички дадаисти дошли 
су на оригиналну идеју да у Суботици, у биоскопу 
„Корзо“, приреде синестезијски Концерт мириса 
и светла, планиран да се одржи на једној матинеи 
почетком новембра 1922. године. У једном чланку 
у Hírlap-у штампани су: програм матинеа, тачке ко-
је ће се изводити (Зенитистичка песничка школа 
Љ. Мицића, дела Ве Пољанског, Арпада Ланга, 
Шандора Барте, Лајоша Кашака, Ержике Ујвари, 
Рихарда Хилзенбека, Адама Чонта) и имена изво-
ђача: Ендре Арато, Драган Алексић, Андор Шугар, 
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Јанош Мештер, Шандор Харасти, Золтан Чука. Није 
познато како су суботички дадаисти реаговали на 
Мицићев телеграм–протест против увршћивања 
зенитистичких дела у овај активистичко-дадаи-
стички матине (Зенит, бр. 17–18, 1922), али из 
новинског извештаја са ове манифестације може се 
закључити да дела зенитиста нису извођена (Hírlap, 
11. новембар 1922). Ипак, неколико месеци касније 
новосадски часопис Út донео је у првој, априлској 
свесци 1923. године, Мицићев манифест Зенитизам 
(Zenitismus, у преводу Јаноша Мештера).

Мони де Були пише у тексту „Седмица са 
седам недеља“ (у књизи Златне бубе, Београд 1968) о 
београдској кафани „Москва“ као месту окупљања 
уметничких и интелектуалних кругова у периоду 
између 1922. и 1924. године: Тин Ујевић, „централна 
фигура и најбриљантнија личност у то доба... 
брадат, запуштен, а златоусти зналац“; за истим 
столом Мони де Були је упознао Радета Драинца и 

„Сандраров космополитизам“, Драгана Алексића и 
дадаизам, Тодора Манојловића и ренесансу, Бошка 
Токина „и тек рођену естетику филма“; писца Ранка 
Младеновића Були је срео још у гимназији, где му 
је био професор и у то време „заокупљен модерном 
позоришном режијом“ и уређивањем часописа 
Ми сао; Станислава Винавера представља као „гла-
гољивог, ђаволски паметног... који се тада био вратио 
из Совјетског Савеза. Он ме је задивио својим 
познавањем музике и Бергсонове филозофије.“ 
Своја сећања Були преноси на град Загреб, уредника 
Љубомира Мицића и његовог брата Виргилија По-
љанског: Зенит је у то време Мони де Були гледао из 
перспективе „свемоћног експресионизма који је тада 
цветао у Немачкој и Аустрији“. Он је у зенитизму 
видео само „магловиту идеју о балканизацији 
Европе“. По његовој тврдњи, сви ти рани контакти – 
директни у Београду, индиректни преко Зенита са 
Загребом – били су за њега судбоносни. У то време 
бавио се писањем у слободном стиху – оно је тада 
припадало његовом приватном свету. Ипак, једну од 
тих песама послао је Љубомиру Мицићу у Загреб, с 
надом да ће бити штампана у Зениту. Али Мицић му 
је одговорио негативно: „Ваша песма није довољно 
модерна. Превише је застарела у форми, недовољно 
је ирационална.“

Pro et contra – у свету

Чешки лист Čas (15. фебруара 1922) приказује 
четири броја Кинофона, часописа за филмску култу-
ру (уређивали су га Б. Пољански и Д. Алексић). Ки-
нофон наглашава предност америчког филма и про-
пагира чешки; доноси квалитетне репродукције и 
озбиљне текстове Пољанског и Драгана Алексића, 
као и информације о кинематографији из целог 
света. Хвале вредан је чланак Пољанског о Чарлију 
Чаплину као о развесељивачу милиона, праћен 
карикатурама.

Јо Клек  
Нацрт за завесу зенитистичког позоришта, Зенит, бр. 24, 1923.
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Франтишек Гец, присталица експресионизма 
и социјализма, теоретичар, један од водећих члано-
ва авангардне књижевне скупине и њеног гласила 
Host, пише рецензију програмског плаката Ze-
nitismus, и за држава се посебно на Мицићевом 
манифесту (Host, год. 2, бр. 7, 1922/23). Према Гецу, 
Мицићеве програ мске изјаве писане су у традицији 
Маринетијевих и Аполинерових футуристичких 
исказа, са приме сама немачког експресионизма уз 
јасно изражене социјалне моменте; Мицић пружа 
отпор цивилизацији и европској култури, блиске су 
му примитивистичке тенденције. Зенитизам је „не-
што врело, младеначки оштробридно, непосредно и 
разорно. А то је више него довољно“ (А. Флакер, Руска 
авангарда 1984: 442).

Владимир Мартеланц у тршћанском Учитељ-
ском листу (бр. 2, 1922) пише о зенитизму у окви ру 
разматрања о експресионизму у Југославији и ко-
нстатује да се тај покрет најснажније манифестовао 
у Хрватској: поред Густава Крклеца, Аугуста Цесарца 
и Мирослава Крлеже, наводи Љубомира Мицића, 
Бошка Токина, Ивана Гола, Милоша Црњанског и 
Винавера. По њему, за своју крилатицу „Човек – то 
је наша прва реч“, из првог броја Зенита, Мицић се 
могао инспирисати часописом Пламен А. Цесарца 
и М. Крлеже, као и Ничеом, чија мисао одјекује у 
Мицићевом исказу: „Уметник + Човек = Надчовек“. 
У зенитизму се могу наћи одјеци Русоа и проповеди 
резигнације Толстоја. Владимир Мартеланц се 
често позива на Ивана Гола; он цитира песму Клер 

Јо Клек  
Нацрти за костиме зенитистичког позоришта, Зенит, бр. 24, 1923.
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Гол „20. Jahrhundert“, репрезентативну за збивања 
тога времена. У више махова пише и у тршћанском 
Делу (бр. 121, 1922) о Зениту, где наводи његове 
бројне књижевне сараднике, домаће и иностране, 
као и ауторе илустрација. У уметничком погледу, 
зенитизам, по Мартеланцу, није ништа остварио: 
донео је идејни програм који се понавља у разли-
читим облицима; не може постати узором проле-
терске поезије јер у себи има све знаке ранијег доба и 
његове идеологије, и зато остаје на нивоу претходних 
уметничких струјања.

Веома висок углед и уважавање које је Зенит 
од почетка 1922. имао код Иље Еренбурга, одрази-
ли су се у његовој књизи А все-таки она вертится 
(Москва–Берлин 1922, Книгоиздательство Геликонь). 
У тој програмској књизи руског конструктивизма, 
аутор је Зенит сврстао међу часописе европске 

авангарде – „борце за нови свет и за уметност која се 
сада гради“, стављајући га у исти ред са часописима 
из Француске, Белгије, Немачке, Холандије, Итали-
је, Шпаније, Швајцарске, Чехословачке, Мађарске, 
Пољске, Русије и Јужне Америке; из Југославије био 
је заступљен једино Зенит (стр. 39–41).

И часопис Вещь Еренбурга и Лисицког био 
је наклоњен Зениту, између осталог и зато што су 
посредством њега афирмисали сопствено ствара-
лаштво и стваралаштво руске авангарде везано за 
различите уметничке облике (позориште, књижев-
ност, филм, ликовне уметности). Са становишта 
Зенита, та сарадња није била истог интензитета: 
Вещь (бр. 1–2, 1922) доноси само фрагмент из 
зенитистичке поеме Ивана Гола Paris brennt, бе-
лешку да је Мицићев часопис штампао фрагмент 
поеме Рат и свет Мајаковског и најављује Мицићев 
чланак о српској књижевности. Овај чланак је 
изостао будући да је Вещь убрзо престала да излази. 
У трећем, последњем броју Вещь-и (мај 1922, стр. 9) 
Зенит је заступљен у прегледу европских часописа 
из Француске, Белгије, Шпаније и Југославије; за 
његову редакцију је футуристичком семантиком 
рата речено: „У гнезду реакције – добра батерија.“

Карел Тајге (Čas, Праг, 6. априла 1922) даје опши-
ран приказ прва два броја часописа Зенит из 1922. 
године; посебно се задржава на појединим прило-
зима, као на пример на репродукцији Татлиновог 
Споменика Трећој интернационали, поредећи га са 
Ајфеловом кулом; уз то, наводи велики број сарадника 
Зенита. 

У другом броју Дада-Јока, објављеном под нази-
вом Зенит-експрес (јули 1922) непотписани аутор 
у сензационалистичком тону пише да прашки 
дневник Národní listy доноси чланак о зенитизму, 
са преводом песама Љ. Мицића и Ве Пољанског, „уз 
један за чешку нацију погубан коментар. Хура!“

Чешки Národní listy (10. новембар 1922) обја-
вљује текст о футуризму као авангардном покрету, 
уз констатацију да се за престиж на светској сцени са Каталог Прве руске уметничке изложбе, Берлин, 1922.
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њим данас боре зенитизам и дадаизам. Према истом 
гласилу, Зенит је окупио око себе све револуцио-
нарне ствараоце најмлађе генерације у Југославији, 
ко ји прокламују хероизам духа, „пошто су пре њих 
сви народи славили хероизам тела“. Запажена је 
сарадња многих домаћих и иностраних песника, 
истичући Бранка Ве Пољанског као најзанимљивију 
личност у целом покрету (Nemo рropheta in рatria, 
додатак 25. броју). 

Француски часопис Promenoir подвлачи: „Часо-
пис Зенит у модерном животу жели да заузме место 
часовника Зенит са гаранцијом три стотине годи-
на. Он у уметности обједињује све непријатељске 
и сродне изме: футуризам, кубизам, пуризам, 
експресионизам, дадаизам, ултраизам и тд. Зенит 
је интернационалан и интеррелигиозан“ (према 
белешци из Зенита, бр. 12).

У антологији И. Гола Les Cinq Continents, обја-
вљеној у Паризу 1922, штампане су песме М. Крлеже, 
М. Црњанског и Љ. Мицића (песма из циклуса Речи 
у простору, најпре објављена у Зениту, бр. 9, а потом 
у књизи Кола за спасавање; као њен преводилац 

наведен је Иван Гол). У коментару поводом Анто-
логије, Мицић предлаже аутору да у Паризу 
организује међународни конгрес свих песника за-
ступљених у књизи „што би несумњиво допринело 
живом зближењу и контакту свију растављених 
континената и њихових народа“. 

Активистички часопис Мa Лајоша Кашака, са 
седиштем у Бечу, током 1922. године преусмерава 
сарадњу од Бошка Токина ка Љубомиру Мицићу, 
чини прелаз од Мицићевих програмских текстова ка 
његовој поезији. Предност даје стиховима из циклуса 
Речи у простору (1921) и из књиге Кола за спасавање 
(1922). У оба случаја, преводиоци на мађарски били 
су Калман Ковач и Ендре Гашпар (Мa, бр. 5–6, 1922; 
бр. 8, 1922). 

Јула 1922. покренут је у Лиону часопис 
Мanomètre, „Revue polyglotte et supernationale“, по 
угледу на Зенит, како је касније, у „Филму једног 
књижевног покрета и једне духовне револуције“ 
(1926) тврдио Мицић. Пре покретања Мanomètre-а, 
лекар-психијатар Емил Малспин пише, 1922. године, 
Тристану Цари о намери да „систематски примењу-

Обешени човек, заглавље, 1922.
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је идеју полиглотске мешавине, окупљајући у једној 
ревији не само чланке на различитим језицима, 
већ користећи различите језике у једном те истом 
тексту“. Овај поступак применио је Мицић у свом 
радио-филму „Шими на гробљу Латинске четврти“, 
марта 1922. године. Као и Мицић, и Малспин је 
желео да створи међународни савез авангардних 
часописа (Paris–Berlin 1900–1933: 175, 529). Мanomètre 
(Манометар) је пре свега био књижевна ревија, ма-
лог формата (укупно 155 страница), нередовног 
излажења; изашло је девет бројева (између 1922. и 
1928. године). Међу сарадницима (Т. Цара, Рибмон-
Десењ, П. Елијар, Г. де Торе, Ф. Супо, Х. Арп, Х. Л. 
Борхес, Л. Кашак, Т. Пајпер, Х. Валден, К. Швитерс, 
М. Сефор) налазимо многа имена која срећемо и у 
Зениту. У бр. 3 (марта 1923) Мanomètre рекламира 
Зенит и објављује Мицићеву песму бр. 16 која има 
стих „Љубав је бик“ (преузета из његове збирке 

Стотину Вам Богова, 1922), заједно са прилози-
ма Е. Малспина, Л. Кашака, Т. Царе, Г. де Тореа и Т. 
Пајпера. Уз друге авангардне часописе – Mécano, 
Der Sturm, Ma, Zwrotnica, Der Stijl – Мanomètre је 
осцилирао између дадаизма и надреализма, гајио 
је наклоност према експресионизму (Der Sturm), 
конструктивизму (Лајош Кашак – Bildarchitektur), 
зенитизму и Баухаусу. Малспин је од почетка инси-
стирао на међународном аспекту, примењеном на 
равни језика, борећи се против свега што је уско 
локално, регионално и национално обележено. 
Тај отклон према новом обележио је метафором 
Вавилонске куле. Управо у тој стваралачкој фази 
Малспин је успоставио сарадњу са Зенитом и у 
њему објавио поезију писану у том маниру. Као 
што је речено, прва његова песма појавила се у 
последњем двоброју (бр. 19–20) Зенита за 1922. 
годину, скоро истовремено кад је изашао други број 
Малспиновог часописа. Мanomètre је пронашао 
употребу дадаистичког начела у конструктивном 
смислу: ослобађање језика од конвенционалности 
тиме што би се на битно нов начин везивао за 
принцип простора, распоређујући речи према гра-
фичком, типографском и геометријском реду. То је 
дало повода Ле Корбизјеу да естетику типографске 
употребе речи приближи архитектури, тачније – 
сматрао је да тако схваћена типографија представља 
део архитектуре. Пример је графичко решење нази-
ва часописа Мanomètre: вертикално и хоризонта-
лно читање умножава значење речи и меша језике 
(енглески и француски); у хоризонталном низу реч 
man на енглеском означава човека, а у другом реду 
у новој, поједностављеној ортографији има исто 
значење на француском – ome (правилно писање је 
homme). Малспин прибегава дадаистичкој естетици 
случајности, колажу и асамблажу; овај трећи моме-
нат био је различито примењиван при обликовању 
сва ког појединог броја часописа. Експериментисао је 
та кође у домену ортографије и фонетике: напушта-
јући конвенције, инсистирао је на поједностављеном 

Програм активистичко-дадаистичког матинеа, Суботица, новембар 1922.
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писању, како би се речи користиле са што мање 
напора. С друге стране, сасвим у духу изворне даде 
заговарао је идиотизме и имао позитиван став пре-
ма примитивним културама (посебно према ацте-
шкој). Годину дана после објављивања Бретоновог 
Манифеста надреализма, Малспин је критиковао 
његов неологизам који је прерастао у покрет и 
уместо њега увео свој неологизам суридеализам (su-
ridéalisme) што је наишло на повољан одјек у 2. броју 
тршћанске ревије 25, где о њему пише Емилио Ма-
рио Долфи. Са овом тршћанском ревијом Зенит 
успоставља сарадњу.

Париски L’Intransigeant пише о Зениту као о 
„машини мишљења, регистру свих сигнала живота 
или уметности, активном фактору постојања“. Зенит 
афирмише нови европски дух као претпоставку 
будућности; у уметности уједињује све изме, без 
обзира на то да ли су они међусобно сродни или не-
пријатељски супротстављени: футуризам, кубизам 
итд.; оспорава реторику европске дипломатије, „која 
се скрива пред оним што би имала нешто да каже, 
а не казује ништа“. Оригиналност зенитиста је у 
њиховом језику, песничком ритму и крику (Nemo 
рropheta in рatria).

Cronache d’Attualità (бр. 6–10, јуни–октобар 
1922, год. 6) помиње зенитизам на три места: најпре 
на стр. 33, у прегледу часописа, наводи Зенит као 
орган зенитизма чији је уредник Љ. Мицић, „пророк 
балканског Барбаризма, страшног интелектуалног 
југословенског правца“. Други прилог, иронично 
интониран, позива се на Мицићев радио-филм 
(„Шими на гробљу Латинске четврти“): „Радио: 
нова уметност. Све друго је лимунада са ледом“... 
„Зенитизам! Барбарогеније... Живео, живео! Да ни-
је дошао Љубомир Мицић да говори авангардне 
глупости, како би уопште неодољиви ‘барбарски’ 
гени С.Х.С (до којих нам је толико стало) напра-
вили сензацију као интелектуални освајачи овог 
канцерозног латинског света? ‘Zenitismus: serbi-
sche Вarbargenie’. Међутим, ми смо такве глупости 

радили као дечаци и то с више смисла... ‘Генијални 
парадокс’!“ (стр. 76–77). Стихови Бранка Ве Пољан-
ског из песме „Слепац бр. 52“ следе у прилогу, уз 
коментар да су преузети из Зенита, органа „junger 
Barbarenrasse“, који је југословенски иако га уређу-
ју „интернационални песници“. Редакција Cronache 
d’Attualità ове стихове сматра примером „Barbaris-
mus der poesie“ и завршава: „Ах, да, за тим се осећала 
потреба.“ Љ. Мицић у Зениту (бр. 17–18) цитира 
готово у целини овај италијански напис и завршава 
га речима: „Sono disperato – o piccoli latini!“

Претходно, у бр. 14 Зенита, Мицић се на 
италијанском језику обратио редакцији Cronache 
d’Attualità са примедбама које се тичу искључиво-
сти и националистичког карактера футуризма, на-
супрот интернационализму Зенита јер припада 
„свим нацијама“ и прихвата све нове уметнике све-
та, наглашавајући примитивистичке аспекте свога 
програма и пројекат балканизације Европе. 

Римски лист Il Tempo, према наводима у 
Nemo рropheta in patria, сматра да су зенитисти – 
„југословенска елита, која се окупља око часописа 
‘Зенит’. У његовом Манифесту најављује се одлу-

Песма Франца Рихарда Беренса, посвећена Љубомиру Мицићу
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чна борба и револуција у уметности, на светском 
пољу. Симпатише футуристе, кубисте и све нове 
манифестације савременога живота.“ Il Tempo каже 
како Зенит наговештава рат „до истраге свима 
реторствима и академизму старог европског света. 
Сарадници су данашња раса. Песме су објављене у 
оригиналним језицима. Баратају, такође, са свим 
језицима. Као у Вавилону.“

Тео ван Дузбург у тексту „Balans van het Niewe“ 
(De Stijl, јули 1922) убраја Зенит међу пет светских 
часописа значајних за нове оријентације, и сматра 

да му је друга одлика наслањање на развојне тенден-
ције претходне генерације. 

Чланак Јаноша Маце „Зенитизам“ у часопису 
Napkelet (Клуж-Колошвар, бр. 17, 1922) издваја 
овај међународни покрет од осталих покрета 
сличних усмерења по томе што у њему писци, раз-
личитих нација и различитих погледа на свет, обја-
вљују своје прилоге на сопственом језику. Према 
монистичком погледу на свет, он „трага за зени-
том сваког појединца. Данашњи живот посматра 
као очајни хаос у којем се нагомилавају лажи.“ 
Анализа и процена покрета даје се са становишта 
Зенитистичког манифеста Ивана Гола, објављеног 
у 5. свесци Зенита 1921. године. Остала својства зе-
нитизма су анархизам и активизам, од којих је овај 
други ближи активизму мађарских уметника него 
експресионистички оријентисаном активизму Кур-
та Пинтуса. То је она врста активизма која се бори 
за ослобођену личност, за прочишћени свет. Јанош 
Маца од сарадника помиње Бошка Токина (он је 
теоријски и критички ослонац покрета), Љубомира 
Мицића, Виргила Пољанског, Ивана Гола, Марсе-
ла Соважа, Александра Блока, Драгана Бублића и 
Алфреда Шпербера, чију песму „Јули 1919“ сматра 
парадигмом целог покрета. По Маци, зенитизам 
још није успео у својој пракси да оствари оне циљеве 
које је себи теоријски поставио. У закључку аутор 
процењује да се вредност зенитизма може ставити 
у оквире светске авангарде по интернационализму 
изражајних форми и по вишејезичкој димензији 
прилога; он се убраја у претходнике будућег једин-
ственог међународног авангардног покрета (превод 
са мађарског Марија Циндори).

 Berliner Zeitung am Mittag (бр. 316, 16. новембар 
1922) објављује две песме Љ. Мицића – из књиге Ко-
ла за спасавање, у преводу на немачки, пропраћене 
негативним коментаром о зенитизаму као некој 
врсти измењеног футуризма. Немачки лист скреће 
пажњу на графичке иновације: Мицићева књига 
је необично обликована „тачкицама, усклицима, 

Александар Родченко 
пројекат Киоска, 1919.
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крстићима и попречно постављеним дебелим ли-
нијама различитих величина“. 

Cosmópolis, часопис шпанских ултраиcта (бр. 
42, 1922), у прегледу стране периодике обавештава 
о 13. броју Зенита, вероватно због тога што се у 
њему појавила де Тореова песма „Charlot“. Cosmó-
polis, месечну илустровану ревију, покренуо је у 
Мадриду јануара 1919. године Енрике Гомес Кари-
љо са намером да начини шпански пандан францу-
ском Mercure de France-у и да зближи шпанске и 
хиспаноамеричке писце. Радикализацији часописа 
допринео је Гиљермо де Торе рубриком „Најновија 
литература“. Од осталих сарадника ваља поменути 
Хорхеа Борхеса, Антонија Кубера, Кансиноса-Асен-
са и др. 

Зенит бележи поjaву међународне авангардне 
ревије Ultra – петнаестодневно излазила у Мадриду 
од 1. децембра 1921 (укупно 24 броја, последњи број 
појавио се фебруара 1922). Уређивао ју је „анонимни 
савет директора“, вероватно по угледу на дадаизам. 
Ипак, водећа личност, према мишљењу Гиљерма де 
Тореа, био је Умберто Ривас. Посебне особености 
су сарадња са ликовним уметницима и типограф-
ски план часописа. Занимљива је проза Гомеза де 
ла Серне и поезија Хорхеа Борхеса, објављивана у 
сваком броју. 

Tableros, међународна ревија за уметност, књи-
жевност и критику, излазила је у Мадриду од 15. 
новембра 1921. до 28. фебруара 1922. године (укупно 
4 броја). Ревију је уређивао Исак дел Вандо Виљар, 
секретар редакције био је Хуан Гутијерез Ђили. 
По основном опредељењу ултраистичка, али са 
мање ултраистичког обележја од часописа Ultra, 
објављивала је радове сарадника и из других гла-
сила (Г. де Торе, Х. Борхес, Гомес де ла Серна, Ласо 
де ла Вега, Ривас Панеда и др.). О Tableros-у Гиљермо 
де Торе је рекао да се „угасио пре но што је изградио 
сопствену физиономију“ (Gloria Videla, El Ultraísmo, 
Madrid 1971: 59). У Tаbleros-у исти аутор бави се 
Зенитом и подводи га под појам „Вавилонске куле“; 

пише о поеми Paris brennt Ивана Гола, називајући га 
„Луцифером зенитиста“ и везује за термине „бабе-
лизам“ и „зенитизам“. У Nemo рropheta in рatria 
(1924) налази се још један кратак навод из Tаbleros-а: 
„Зенит је машина мисли, која бележи све интен-
зивне знакове у животу.“

Чланак Бошка Токина „Европски песник 
Иван Гол“ (Зенит, бр. 1, 1921) може се сматрати 
веома важним ослонцем за одељак де Тореове 
књиге Европске авангардне књижевности (Literatu-
ras еuropeas de vanguardia, Madrid 1925), посвећен 
представљању и коментару песничке антологије 
Ивана Гола Пет континената (Les Cinq Conti-
nents). Де Тореов текст има много сличности са 
Токиновим, поготово на оним местима на којима 
говори о антологичару Голу. Посредничку улогу за 
упознавање де Тореа са Токином могао је одигра-
ти часопис L’Esprit Nouveau где је у бр. 14 (год. 
III, 1922, 1586–1590) објављен Токинов чланак 
„Европски песник Иван Гол“, преузет из Зенита (бр. 
1, 1921) и преведен на француски. 

Касније, La Gaсeta Literaria (основали су је Ги-
љермо де Торе и Хименес Каваљеро 1927, излазила је 
до 1932. године), најзначајније шпанско гласило ко је 
је допринело ширењу европских авангарди, објави-
ло је одговор Гиљерма де Тореа на анкету у којој он 
де финише шта је авангарда. Између различитих 
по крета и појава, La Gaсeta Literaria спомиње зе-
нитизам, упоредо са футуризмом, експресионизмом, 
кубизмом, ултраизмом, дадаизмом, надреализмом, 
пуризмом, конструктивизмом, неопластицизмом, 
апстракцијом, бабелизмом, симултанизмом, супре-
матизмом, примитивизмом и панлиризмом (Кринка 
Видаковић-Петров 1996: 340). 

Енглески часопис The Criterion (излазио са пре-
кидима у Лондону од јесени 1922. до 1939. године) и 
његов покретач и уредник Т. С. Елиот имали су за 
циљ – како наводе – да „прикупе оно што је најбо-
ље у новој мисли и новим написима тога времена, 
из свих земаља Европе које су могле да допри-
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несу заједничком добру“. Мада је ова периодична 
публикација била намењена домаћим читаоцима 
и стране сараднике преводила на енглески, Елиот 
је размишљао о потреби „објављивања часописа 
на два или више језика, и у две или више земаља 
истовремено“ („Јединство европске културе“. Ка 
дефиницији културе, 1995: 129). Ове идеје су се у 
широком обиму поклапале са програмом часописа 
Зенит, с том разликом што су се појавиле касније. 
Можда не би требало занемарити чињеницу да је 
у прегледу иностраних часописа, који су писали о 
Зениту, наведен и The Criterion (Зенит, бр. 17–18, 
1922). 

Мађарски часопис Обешени човек (Akasztott 
Ember. Az egyetemes szocialista kultura orgánuma, Беч, 
1922–1923, изашло 5 бројева; покретач и уредник 
Шандор Барта), пропагира у програмском смислу 
пролетерску и социјалистичку културу и друштве-
но и политички ангажован концепт дадаизма. Са 
тих позиција полази његова глобална критика 
париског дадаизма као аутентичног производа гра-
ђанске културе, у чијем окриљу се дадаистичко но-
ваторство „снижава“ до ранга свесног блефирања. 
У броју од 20. децембра 1922, часопис је објавио 
избор зенитистичких текстова (манифести и пое-
зија) Љ. Мицића, Евгенија Дундека и Стевана Жи-
вановића, преузетих из пропагандног летка Zenit-
ismus (Минхен, 14. јули 1922) и из посебне немачке 
свеске Зенита (бр. 16, 1922). Избор са кратким 
коментарима, начињеним у складу са програмом 
часописа, потписан је иницијалима Г. Л. Из тог 
угла гледања, Мицићев манифест Категорички 
императив зенитистичке песничке школе своди се 
на „међународне клишее дадаизма“ са примесама 
негативних својстава које прате распад грађанске 
културе. Кључне замерке односе се на занемарива-
ње појединца и његово искључивање из заједничке 
борбе у оквиру „надируће“ револуције пролетарија-
та. Следствено томе, револуцију зенитисти дожи-
вљавају само као хаос и метеж, а да би то доказао 

аутор се позива на ранији Манифест зенитизма 
Љубомира Мицића из 1921. године где је још увек 
реч о хаосу који претходи делу у активистичком 
значењу речи, и где се не назире пут којим треба ићи. 
Реч Русија више је мотивисана панславизмом него 
револуцијом, па у том смислу руско „источно сунце“ 
у песми Евгенија Дундека даје визију распадања и 
представља су протни пол а не револуцију.

У својој Историји књижевности Чехословака, 
Јужних Словена и Бугара (Literaturgeschichte der Če-
choslowaken, Südslawen und Bulgaren, Минхен 1922) 
Ј. Л. Зајферт je укратко описао најновија кретања 
у југословенској лирици, за државајући се на 
часопису Зенит, органу крајње левице младих. По 
Зајферту, он проповеда интер националну уметност 
снажно инспирисану ку бизмом и дадаизмом, али 
без значајнијих уметни чких резултата. Аутор пред-
виђа скорашње гашење Зенита. 

Према двоброју бр. 17–18, 1922, о Зениту су 
писале следеће периодичне публикације, разврстане 
по земљама:

Аустрија – Renaissance, Neues Wiener Journal; 
Белгија – Ça Ira, Signaux, Lumière, Ecrits du Nord;
Бугарска – Пролом;
Чехословачка – Červen, Proletkult, Most, Host, 

Čěské slovo, Čas, Národní listy, Prager Tagblatt, Prager 
Presse, Rovnost, Právo lidu;

Енглеска – The Criterion;
Француска – Aventure, Action, Athènes, Ma-

nomètre, La Vie des Lettres, L,Esprit Nouveau, Les Ecrits 
Nouveaux, L’Ordre Naturel, Clarté, L’Intransigeant, Jour-
nal du Peuple, Promenoir, Les Nouvelles Littéraires; 

Холандија – De Stijl, Mécano;
Италија – Cronache d’Attualità, Il Tempo, Delo, 

Učiteljski list, Bollettino Quindicinale;
Мађарска – Ma, Hírlap (Суботица);
Немачка – Ararat, Literarishes Echo, Neue Schau-

bühne, Frankfurter Zeitung, Berliner Börsen-Courier, 
Filmkurier; Hannoverscher Kurier, Westfälische Zeitung;
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Пољска – Zwortnica;
Русија – Вещь, Накануне;
Шведcка – Svenska Dagbladet;
Шпанија – Tableros, Ultra, Cosmópolis, Prisma.
У књизи Аероплан без мотора (1925) наводе се 

ча сописи и књиге у којима су штампани Ми цићеви 
радови у иностранству: 

Les Cinq Continents – Anthologie Mondiale, Paris – 
на француском

Blok, Warszawa – на пољском
Bouwkunde, Antwerpen – на фламанском
Der Sturm, Berlin – на немачком 
De Morgen, Helmond – на холандском
Inicial, Buenos Aires – на шпанском
Lumière, Anvers – на француском
Ma, Wien– на мађарском
Mavo, Tokyo – на јапанском
Manomètre, Lyon – на српском
Пламък, София – на бугарском
Les 7 Arts, Bruxelles – на француском
25, Gorizia – на италијанском
S 4 N, Northampton – на енглеском 
Wohnungskultur, Брнo – на немачком
La Wallonie, Liège – на француском
Трећег јануара 1923. у великој дворани Друге 

гимназије у Београду, у 18 часова, Љубомир Ми-

цић одржао je прву зенитистичку вечерњу – преда-
вање под називом Зенитизам као балкански то-
тализатор новога живота и нове уметности. 
Осим тога рецитовао је фрагменте из своје књиге 
поезије Кола за спасавање. Светислав Стефановић, 
помоћник министра просвете, одобрио је Мици-
ћу њено одржавање. Тим поводом штампан је 
летак у штампарији Време са позивом грађанима 
да присуствују вечерњи. На манифестацији је било 
тридесет присутних. O њој пишу листови Три-
буна, Самоуправа и Хрватски лист. Аутор чланка у 
Хрватском листу тематизује Мицићево предавање 
у Београду опширним цитатима које завршава 
памфлетским коментаром: „Љубомир Мицић би 
најбоље учинио, да своју зенитистичку редакцију 
пренесе у Стењевац (загребачка лудница, прим.
приређ.). Тамо ће од њега имати мира јадна госпођа 
Еуропа коју би он под силу хтио не балканизирати 
већ идиотизирати. Стењевачко грађанство наћи ће 
у њему репрезентанта par excellence.“ Он, такође, 
тим поводом, назива организаторе дадаистичке 
матинеје, одржане у Осијеку крајем 1922. године, зе-
нитистима. Редакција Хрватског листа пренела је у 
броју од 7. марта 1923. посредан Мицићев одговор; у 
њему Мицић одбија да има било шта заједничко са 
наступом групе дадаиста у Осијеку.
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Зенит, бр. 21, 1923.
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Зенитизам живи изван 
часописа – манифе стације и 

акције: Загреб – Београд – Самобор 
– Сисак – Топуско– Петриња – 

Сарајево – касније, Љубљана – Трст. 
– Метафизички аспект у спознаји 
љубави према жени. – О изложби 

руске уметности у Берлину. – 
Синкретизам уметничких облика 

– спој поезије и филма. – Полемика 
са хрватском култу ром, среће се и у 

поезији Ве Пољанског.
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лизе“; „сентименталности“ и „против литературе“ и 
„зенитазам бори за балканизацију Европе“, што је 
графички посебно наглашено. Сала Глазбеног завода 
била је готово пуна, према писању Зенита. Винко 
Јурковић приказује ову зенитистичку вечерњу у 
загребачком листу Слободна трибуна (2. фебруара 
1923). Мицићеву гротеску Суд пороте, у којој је као 
један од савремених типова представљен „комуниста 
и драматичар“ (по свој прилици алузија на Миросла-
ва Крлежу), Јурковић је назвао „испадом“, за разли-
ку од публике која је то приказивање пропратила 
симпатијама и смехом. Аутор свој текст закључује 
реченицом: „Г. Мицић ‘није луд’, али неће моћи да 
изведе оно што хоће. У томе је трагика зенитизма.“

Песник и поморски кадет Маријан Микац 
одржао је у Петрињи, 11. фебруара 1923. године, прво 
предавање под насловом „Конструктивизам новога 
живота или 180° у страху“ у згради Реалне гимназије 
(Борис Врга 2005: 386). Оно је било најављено у 
локалном листу Хрватска бановина уз напомену 

Зенит бр. 21 (фебруара 1923) у целини доноси 
програм друге зенитистичке вечерње, одржане у 
среду, 31. јануара, у 18 часова, у Великој дворани 
Глазбеног завода у Загребу. На њој су читани мани-
фест и поезија Љ. Мицића и Б. Ве Пољанског. У 
предворју дворане Глазбеног завода први пут су 
била јавно изложена дела из Зенит-галерије нове 
уметности: А. Архипенко, Х. Беренс-Хангелер, Р. 
Делоне, Х. Фројденау, В. Гецан, А. Глез, Х. Гринхоф 
(Грингова), Хансен, Ел Лисицки, Л. Лозовик, Л. Мо-
хољ-Нађ, С. Шаршун, К. А. Вилинк, О. Задкин. Тим 
поводом штампан је велики плакат са репродукци-
јом Татлиновог Споменика Трећој интернационали 
у средини, маљевичевским квадратима у угловима, 
и именима Мицића и Пољанског уоквиреним се-
цecионистичким гирландама као знацима салон-
ског идентитета. На плакату су били отиснути зе-
нитистички прогласи: зенитизам се бори за „нову 
балканску уметност“; „вечну младост“; „за победу 
Барбарогенија“; зенитизам је против „европске пара-
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да се „ради пропаганде ‘Нове умјетности’ примају 
добровољни прилози“. Идеје из предавања Микац је 
разрадио у мајском, 24. броју Зенита у чланку „360 
: 180 = 0“. Мицић („Во имја зенитизма“ – предговор 
збирци М. Микца Ефект на дефекту) сматрао је да је 
Микац тиме положио „све испите зрелости на висо-
кој зенитистичкој школи“, односно да је спреман 
за сарадњу у Зениту. Микац започиње да објављује 
поезију марта 1923, у 22. броју. 

Немачки песник Франц Рихард Беренс је не-
говао „апстрактне песме-портрете“, чији је идејни 
творац био Курт Швитерс. Песму писану у том 
жанру посветио је Анушки Мицић, Нини-Нај 
(објављена на немачком језику у Зениту бр. 22, 1923, 
под насловом „Liebeserklärung an die Мetaphysik“). 

Исти мотив жене као метафизичке суштине Беренс 
је применио у оди посвећеној глумици Асти Нилсен 
у опису њеног лица; у тој оди поменуо је и филмски 
часопис Кинофон, који је у Загребу 1921. и 1922. уре-
ђивао Бранко Ве Пољански. Песму као знак изјаве 
љубави неговали су поједини немачки песници 
тога времена, посвећујући своје стихове филмским 
дивама. Мо гло би се рећи да је Анушка у овој песми 
замишље на као звезда часописа Зенит. У књизи 
Сабраних песама Франца Рихарда Беренса (1979), 
приређивача Герхарда Рима, први пут је објављена 
апстрактна песма-портрет посвећена Љубомиру 
Мицићу. Тај, до тада непознат и непроцењив 
материјал, заје дно са корисним обавештењима, Рим 
је добио од Бере нсовог брата, ликовног уметника 
Херберта Беренса Хангелера, такође Зенитовог 
сарадника. 

Током 1923. у Зениту репродукције и чланци 
из ликовне уметности дотичу кубизам (Архипенко, 
Пикасо), неопластицизам („Воља ка стилу“ Теа ван 
Дузбурга) и руску авангарду. Појава Александра 
Архипенка (Зенит, бр. 22), са репродукцијом Жена 
код тоалете наговештава даљу сарадњу и шире 
интересовање за овог уметника, вероватно као 
последица личног познанства са Пољанским у Бер-
лину. Пољански о томе пише у тексту „Кроз руску 
изложбу у Берлину“ (исти, 22. број), након посете 
Галерији ван Димен у којој се одржавала велика ли-
ковна манифестација, организована ради помоћи 
гладнима у Русији: тада су у Западној Европи први 
пут била приказана бројна дела руске уметничке 
авангарде. Са великим познавањем и разумевањем, 
Пољански у тексту укратко описује идеје и праксу 
троје супрематиста: Маљевича (код њега „форма 
нема објекта по коме је створена“), Лисициког (су-
прематиста-конструктор) и Розанове (примењује 
женску снагу на овај покрет). За Пољанског су пред-
ставници конструктивизма концентрисани на ре-
шавање питања простора и уметничког предмета 
(на руском вещь) Татлин, Родченко и Габо; Шагала и 

Плакат за зенитистичку вечерњу Маријана Микца, Сисак, 18. 8. 1923.
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Бурљука сврстава у експресионисте, а уједно нагла-
шава женски карактер декоративне уметности Ксе-
није Богуславске. 

Током 1923. објављене су три зенитистичке 
књиге: роман Бранка Ве Пољанског 77 самоубица. 
Надфантастичан веома брз љубавни роман. Накла-
да: Рефлектор, Загреб (анархизам и апокалиптика 
умноженог футуристичког човека). Корице је ра-
дио сам аутор, у футуристичком духу, блиском 
Ларионову и Гончаровој. Књига је на унутрашњим 
страницама илустрована фотографијама Ајфелове 
куле, како је то учињено и у Головој поеми Paris brennt. 
Ову књи гу је, према сачуваној преписци, Јо Клек 
продавао са својим младим пријатељима, Шеном и 
Меглером, по банкама и предузећима, по цени од 
100 динара. Друга књига је збирка песама Марија-
на Микца Ефект на дефекту (заступа естетику 
дефекта) – објављена као четврта свеска у едицији 
часописа Зенит, Београд. Насловну страну израдио 
је Јо Клек са машинистичким („механо“) елементима 
и геометријским површинама у прожимању. Пре-
лом књиге уноси типографске новине истицањем 
појединих знакова и слова плакатске величине са 
задатком да појачају семантичку снагу појединих 
песама (на пример, у песми „Стража на Рајни 
пројицира“ слово О подсећа на топовску цев). У 
књизи су наведена дотадашња зенитистичка изда-
ња, а најављена књига Симетрије у простору, зени-
тистичко сликарство и балканска архитектура у 
20 репродукција Јосифа Јо Клека, није доживела 
да буде објављена. (Сачуван је колаж Јо Клека 
истог имена Симетрије у простору, вл. Народног 
музеја, Београд.) Најзад, у Београду, октобра 1923, 
појавила се као пета књига у само сто примерака 
репрезентативна монографија-албум Архипенко –  
Нова пластика, снабдевена бројним, луксузно опре-
мљеним репродукцијама и програмским текстом 
Љ. Мицића „Према оптикопластици“ (ма нифест 
зенитистичке скулптуре, сагледан кроз оптику дела 
овог скулптора). Опрема Архипенкове монографи-

је ближа је конструктивистичком решењу по типу 
и боји слова (црвена и црна). У то време Архипенко 
је био сарадник берлинског Der Sturm-а и сматран 
парадигмом модерне уметности у Европи; сличне 
монографије урадили су Карел Тајге и Иван Гол; 
монографију сa предговорoм Теодора Дојблера 
и пе смом Блеза Сандрара (Берлин) редакција 
Зенита примила је 1922. године. О Aрхипенку 
такође пише часопис Ма Лајоша Кашака. Од наших 
аутора, њиме се баве Драган Алексић, поступком 
дадаистичке стилизације, и Раде Драинац у краткој 

Маријан Микац, фотоколаж, Петриња, 1923.
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белешци поводом изласка из штампе Мицићевог 
албума са Архипенковим скулптурама и цртежима 
(Самоуправа од 30. октобра 1923). То је време када 
Архипенко шаље позив Зениту да се прикључи 
Међународном друштву нових уметника у Њујорку, 
којим су руководили Кетрин Драјер и Василиј 
Кандински и у којем је један од председника био 
Марсел Дишан. (Ради се о Société Anonyme – језгру 
будућег Музеја модерне уметности у Њујорку.)

Полемику са Богданом Поповићем око њего-
вог текста о црначкој пластици (тиче се третирања 
примитивизма у уметности – Зенит, бр. 22), објав-
љеног у Српском књижевном гласнику, часопис Ве-
чност Риста Ратковића сматрао је превазиђеном.

Први прилози Маријана Микца у Зениту су 
песма-манифест „Зенит-спектар“ и песма „Контра 
цвеба – господична“ (Зенит, бр. 23) која футури-

стичким начелом афирмише мушку снагу на 
штету „млаке“ жене. Песма је исте године ушла у 
збирку Ефект на дефекту (зенитистичко издање, 
1923). Упоредо са тим Микац је био организатор и 
учесник зенитистичких вечерњи у Сиску 18. августа 
на Великом Каптолу, у 21 час, затим у Топуском, и 
најзад у Петрињи, у недељу, 2. септембра, у згради 
Препарандије на првом спрату, у 18 часова. На 
њима је наступао сам: читао је своје текстове, песме 
из збирке Ефект на дефекту и фрагменте из тада 
још необјављеног романа Феномен мајмун (такође 
зенитистичко издање, изаћи ће из штампе 1925). 
Своја дела и програм зенитизма у целини изла-
гао је и тумачио – слично футуристима – усменим 
путем, и то начином који је језички подсећао на 
ратна разарања – „пуцања речима“ и „бацања 
бомби“. У живој комуникацији са публиком за-
ступао је традиционално схватање уметности, 
инсистирајући на томе да се дело образложи, да се у 
њему види неко рационално језгро. Чинио је поку-
шаје да целовечерњем наступу да облик хомоге-
ног зенитистичког дела, оријентисаног према пое-
тици парадокса. Продавао је зенитистичка издања, 
сакупљао добровољне прилоге и претплату за Зе-
нит, и ступао у динамичан контакт са публиком. 
Плакати са подацима, рекламама зенитистичких 
издања и зенитистичким паролама били су штам-
паном код С. Јункера, Сисак, или су били ручно 
писани. О својим наступима на вечерњама Ми-
кац је опширно обавештавао у преписци са Ми-
цићем (Вида Голубовић, Љетопис 1999, св. 4). У 
пис мима се налазе подаци о времену и месту одржа-
вања зенитистичких манифестација, саставу и 
броју публике, њеној реакцији, односу предавача 
према публици, о садржају вечерњи и о осталим 
пратећим активностима предавача, везаним за 
пропагандни рад, тешкоће материјалне природе, 
начин дистрибуције зенитистичких издања и сл. 
Будући да је Микчева делатност била подређена тој 
оријентацији, њен циљ био је продужење живота 

Маријан Микац, Ефект на дефекту, 1923, насловна страна



Летопис Зенита и зенитизма149

часописа Зенит у време дужег прекида његовог 
излажења због преласка редакције из Загреба у 
Београд.

У писмима Мицићу из Петриње од 20. и 23. 
августа 1923. године, Маријан Микац приложио је 
по један фотоколаж са својим ликом и графичким 
интервенцијама. У једном од њих наводи и аутора 
тих фотоколажа речима: радио их је „мој добар 
знанац, један од субораца у Топуском Звонко 
Марковиновић“. Додаје да је исти аутор направио 
више варијанти колажа и да је спреман да начини 
фотографије и осталих зенитиста. Ови радови су 
изведени у маниру супрематизма и конструкти-
визма; први је израђен колажирањем квадратне 
фотографије на површину црног маљевичевског 
круга на светлој основи – поступак сличан Ел Ли-

сицком и његовим делима насталим у УНОВИС-у 
1920. године (Андрей Россомахин, „Real Хармса: 
попытка анализа“, у зборнику Столетие Данила 
Хармса, Санкт Петербург 2005: 183–184). Други фо-
токолаж постављен је на светлу основу и са леве и 
десне стране оивичен црним задебљаним линијама 
конструктивистичке типографије. У доњем делу 
исписано је име Маријана Микца на два различита 
начина: писаним и штампаним латиничним слови-
ма. Уз то, динамично је постављен низ црних троу-
глова конструктивистичко-супрематистичке орга-
низације, најближе Ел Лисицком.

Ујесен 1923. године Микац, пошто није успео 
да уђе у Ратну морнарицу у Дубровнику и започне 
војничку каријеру, одлази у Сарајево и тамо се 
окреће новинарству, намеравајући да се запосли у 

Маријан Микац, Ефект на дефекту, 1923, унутрашња страна



Летопис Зенита и зенитизма 150

редакци ји неког листа у оснивању. Како је Зенит и 
даље био у материјалним проблемима и имао дужи 
прекид у излажењу, Мицић је желео да спречи његово 
га шење проширујући његов утицај у новој средини. 
Због тога је очекивао да ће Микац у Сарајеву у томе 
успети. Међутим, Микац није наишао на повољан 
одјек, већ на околности које нису ишле у прилог 
прихватању идеја покрета и његове поетике. Он је 
очито тога био свестан па је Мицићу предлагао да 
зенитистичку акцију преоријентише од појединца-
пропагатора у правцу групног деловања, говорећи 
о потреби да се „Сарајево... пробуди, колективно“. 
Други моменат неприхватања зенитизма огледао се 

у изразито негативној реакцији на коју је овај покрет 
наишао у сарајевској штампи; у њој су неки цитати, 
пренесени из загребачких медија, добијали јасан 
по литички призвук са нагласком на велеиздајни-
чком карактеру зенитизма (лист Народ, Сарајево, 
7. март 1923). Једини ефекат Микчевог сарајевског 
боравка – због неинтегрисања у књижевну, већ 
само у новинарску средину – било је објављивање 
програмског чланка „Зенитистичка нова уметност“ 
(Југославенски лист, Сарајево, 18. новембар 1923), 
али пропраћено негативним коментаром редакције. 
У писму Микац пише Мицићу: „Неки сарајевски 
добри људи сматрају нас за бољшевике, ...неки за 
Велико-Србе“ (В. Голубовић, Љетопис 2000: 257). 

Маријан Микац је, ипак, био успешнији у 
дистрибуцији зенитистичких издања из 1922. и 
1923. године (Мицићевог албума Архипенко – Нова 
пластика, свог дела и дела Б. Ве Пољанског), преко 
сарајевских књижара и лично, при чему је тај вид 
продаје и пропаганде избегао преко књижаре Игња-
та Ђ. Ђурђевића иако је она у том послу већ имала 
позитивна искуства. Микац је у Сарајеву радио на 
рукопису свог романа Феномен мајмун. Касније, 
Салко Назечић је, у позитивном осветљењу, тума-
чио овај роман стављајући га у оквире радикалног 
зенитизма (Зора, Мостар, бр. 1, 1926).

У време Микчевог боравка у Сарајеву зачета 
је идеја о покушају пропагирања и дистрибуције 
Зенита и зенитистичких издања и у Дубровнику. 
Поред тога, из писма се сазнаје да је Микац био 
упознат са поремећеним односима између Мицића 
и Клека, због могућег утицаја Аугуста Цесарца, 
Клековог рођака: „да га није смутио Цесарец“ (В. 
Голубовић, Љетопис 2000: 242).

У Зениту (бр. 23) заступљени су Владимир Ма-
јаковски са првом верзијом Пролога Мистерији 
буфо, објављеној у преводу на српски језик, и Франц 
Рихард Беренс са песмом „Die Dollar–Ariе“; ова 
песма садржи критику америчког империјализма 
са ироничном посветом Хенрију Форду и Детроиту, 

Љубомир Мицић 
Архипенко – Нова пластика, 1923.
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праћеном фотографијом америчког велеграда са 
доковима.

У уводу програмског текста „Радио филм и 
зенитистичка окомица духа“ (Зенит, бр. 23, април) 
Љубомир Мицић напомиње да је он био предви-
ђен за јавно сценско извођење на зенитистичкој 
вечерњи у Аполо кину у Загребу 1. априла те, 1923. 
године. Мицић овде говори о споју поезије и филма: 
примери телеграфског редукционизма служе да се 
њиме мотивише појава симултанизма. Мицић је 
одустао од овог наступа пошто је директор биоскопа 
захтевао да претходно прегледа и цензурише текст. 

Број 24 Зенита је последњи штампан у Загребу: 
разлог је објављивање Мицићевог памфлета „Па-
пига и монопол ‘хрватска култура’“; настао је после 
написа у Обзору и изјаве Стјепана Радића: „Пре смо 
били авангарда европске културе, а сада настоје да 
будемо аријергарда балканске некултуре.“ (Kасније 
је исти текст аутор „превео“ са хрватског на српски 
и објавио у бр. 39 Зенита: „Папагај и монопол 
‘хрватска култура’“.) Због оштре реакције загребачке 
средине, „Мицић незаштићен и усамљен бежи у 
Београд“, како је сам записао. Скривену подршку 
памфлету, коју није лако дешифровати, дала је пе-
сма Пољанског „синг-синг јашемо хималају“ (такође 
Зенит, бр. 24). После Мицићевог одласка из Загреба, 
и Пољански се сели у престоницу. По доласку браће 
Мицић у Београд, дневни листови у Србији почињу 
да објављују серију напада на Зенит, у чему предњачи 
Политика. 

Из Берлина 15. маја 1923. Франц Рихард Беренс 
пише писмо, на немачком језику, којим обавештава 
Мицића да је примио последњи загребачки, 24. број 
Зенита, али да, нажалост, најважније прилоге не 
може да чита. Распитује се шта је са зенитистичким 
позориштем и да ли му је издавач Kiepenheuеr 
послао књигу Александра Таирова (ради се о књизи 
Das entfesselte Theater). По њему – књига Таирова је 
добра; његова позоришна теорија знатно је боља 
од праксе. О својој песми „Schokoladene Ballade“, 

објављеној изворно у истом броју Зенита, а тек 
касније у ауторовим сабраним делима, Беренс 
каже да је то нека врста пародије на моду балада у 
савременој немачкој поезији, имајући при том на 
уму песничку праксу Ивана Гола и Бертолта Брехта. 
Она је написана поводом пожара у фабрици Са-
роти. Беренс преноси мишљење Ивана Гола – који у 
то време више није ни уредник ни сарадник Зенита 
– да је Зенит лош, подједнако и у погледу папира и 
у погледу садржине, а патриотизам уредника „ужи“ 
него критика немачког капитализма, оличена у 
индустријалцу Стинесу. Беренс се критички односи 
према овим Головим запажањима, напомињући 
да он „нема корена ни у једном народу“. Беренс у 
писму поздравља Анушку Мицић, изразима Meta-
Phy – чиме подсећа на песму коју је њој посветио 
– „Liebeserklärung an die Metaphysik, Nina-Naj, der 
Zenitistenfrau. Поздравља и Бранка Ве Пољанског 
– „Himalaya Sing“, евоцирајући тиме наслов њего-
ве песме „синг-синг јашемо хималају“, објављену 
такође у 24. броју Зенита. Беренс је веровао да ће 
својом песмом „Die Dollar-Arie“ (Зенит, бр. 23), 
која се директно односи на критику америчког 
империјализма, имати шири одјек у финансијским, 
индустријским и културним центрима Америке. 
Због тога је тај број Мицићевог часописа послао 
на десет адреса највећих индустријалаца, познатих 
књижевника, часописа и дневних листова Америке: 
Хенрију Форду, Аптону Синклеру, Broom, Free Press, 
New Evening, The Liberator, The New Time, Poetry и 
др. О свему томе Беренс у истом писму обавештава 
Мицића.

Преписка између Мицића и Франца Рихарда 
Беренса током 1923. године веома је интензивна и 
садржајна; она је израз блиске сарадње и међусобног 
уважавања. Ословљавајући га са „Драги Љубоми-
ре“, Беренс саопштава, 23. августа 1923. године, о 
тадашњој веома тешкој ситуацији у Берлину (он 
каже „schrecklich“) о којој радије не би уопште 
писао. Као доказ да је жив – шаље ове своје редове и 
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као прилог за Зенит „прилично интернационалну“ 
песму „Engelrunge“. Распитује се како је Нина-Нај и 
да ли је књига Ве Пољанског (по свој прилици мисли 
на роман 77 самоубица) успела нешто да покрене 
(„Macht es Bewegung?“). Након тога, Беренс се јавља 
20. октобра 1923, дописном картом са заглављем 
Филмског друштва Рихард Освалд (Richard Oswald 
Film). Поново му се обраћа са „Драги Љубомире“ и 
пита: „Ви још живите? Мислио сам да сте мртви.“ 
Обавештава га о примљеном плакату (сматра га 
изванредним; вероватно је у питању рад Јо Клека) 
и задржава се на добијеној монографији-албуму, 
посвећеној Александру Архипенку, за кога каже да 
сада живи у Паризу, као и многи људи који беже из 
Берлина због веома тешке ситуације. Према њему, 
уметност у Берлину је мртва, изузев позоришта које 

је још увек добро. Распитује се да ли Зенит и даље 
излази, како је Нина-Нај и да ли је Мицић примио 
његову песму „Engelrunge“, послату пре неколико 
недеља. (Занимљиво је да Беренс двојако пише 
наслов своје песме: „Engelrunge“ и „Engelsrunge“). 

У следећем писму (датованом 31. октобра 
1923), немачки песник посебно се захваљује на 
„бриљантном издању“ монографије-албума Архи-
пенко, уз тврдњу да је то још једна етапа у ширењу 
зенитизма. Пише: „Од филма Хамлет немам више 
ништа, он је направљен још пре три године и већ 
одавно је приказан широм света. После Конга и 
Аустралије долази у Београд.“ Подсетимо, Беренс 
овде говори о сценарију за неми филм о Хамлету, ко-
ји је написао 1920. године под псеудонимом Ервин 
Гепард. Мицићу се исповеда да је прекинуо конта-
кте са друштвом око Асте Нилсен (играла је главну 
улогу у поменутом филму о Хамлету; у том часу 
глуми Марију Магдалену у филму I.N.R.I., а онда јој 
предстоји снимање филма о Буди). Беренс обаве-
штава да је примио и италиjански футуристички 
часопис Noi са критиком о Зениту, који му је 
послао Мицић. Беренсово писмо потврђује да је 
Мицић одржавао преписку и са немачким глумцем 
Конрадом Фајтом; њему је слао своје текстове 
објављене y иностранству: овога пута ради се о ча-
сопису Еsperanto triumfonta (од 22. априла 1923, бр. 
133) са Мицићевим чланком „Conrad Veidt kaj la fil-
mo kiel projekcio de arto“ (превод на есперанто Стеван 
Живановић). Беренс ни касније није прекидао везу 
са Мицићем и, као доказ поштовања, позивао га је 
да учествује у филмској анкети берлинског листа Der 
Deutsche (Ф. Р. Беренс је у том листу био уредник за 
филм, позориште, спорт и грамофонске плоче, од 
1923. до 1935. године). 

Преписка између Љ. Мицића и Јосипа Сајсла, 
у зенитизму познатог као Јо Клек, наставља се на 
линији Београд–Загреб, и касније се тиче Клековог 
рада у домену сликарства, архитектуре и примење-
не уметности, активности Академског клуба Тре-

Бранко Ве Пољански, 77 самоубица, 1923.
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велер, дилеме и жеље око избора студија. Према 
постојећој расположивој документарној грађи, ра-
ди се о писмима која је најпре Мицић писао Клеку 
из Загреба у Београд, где je група младих, окупљенa 
око Академског клуба Тревелер, завршавала средњу 
школу, потом о писмима Јо Клека из Загреба Мици-
ћу у Београд. Јуна месеца 1923. године, током боравка 
у Загребу, Клек износи занимљива запажања о раду 
на извесном плакату у великом тиражу (вероватно 
се ради о плакату Помозите студентима, касније 
изложеном у Београду, у књижари Цвијановић). 
Он такође обавештава да организују наступе групе 
Тревелер: „малену Зенит сеансу у једном клубу“ и 
„зенитистички хумбуг“ у Самобору. У писму од 
24. августа Клек говори о жељи да напусти Загреб 
због средине која му не одговара и да дође, због 
Мицића, у Београд; пише о својим архитектонским 
експериментима на моделима кућа од папира, а у ве-
зи са својим студијама, каже: „Ја имам 1. септембра 

мој први испит. Доћи ћу дакле у Београд 31. о.мј.“ 
У писму са заглављем Аkademski klub Traveller (24. 
новембра) уочавају се први неспоразуми између 
Мицића и Клека иако прави разлог није познат. На 
одлуку да студира технику утицао је зенитизам, ка-
ко пише у истом писму: „Само воља за реализацију 
зенитистичке балканске архитектуре и сликарства 
водила ме на технику.“ У следећем писму (8. децембра) 
неспоразуми и даље трају. Поред студија и полага-
ња испита, Клек доста времена посвећује припреми 
предавања о зенитизму које је намеравао да одржи 
у Демократском студентском клубу у Загребу. Ради 
и даље зенитистичке слике и пита Мицића да ли 
би их он могао „видети и исправити, као и досада“. 
Контакти и сарадња између Клека и Мицића трајали 
су до 1925. године; Клек је своје студије наставио и 
завршио у Загребу.

Писма белгијско-фламанског уметника Јозефа 
Петерса упућена Љ. Мицићу (сачувана у Петерсовом 

Варвара Степанова  
плакат за представу Тарелкинова смрт, Сухово-Кобилина, изведену у Мејерхољдовом позоришту, 1922.
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архиву у Антверпену; љубазно уступио Флор Бекс) 
односе се на сарадњу са часописом Het Overzicht. 
Петерс је био уредник за уметност, док је Мишел 
Сефор, такође Зенитов сарадник, био одговоран за 
прилоге из књижевности. Часопис је у уметничком 
погледу изразито конструктивистички усмерен (са 
изузетком прилога Сефоровог пријатеља Јосте нса). 
Међу сарадницима срећемо многе уметнике који су 
били – посредно или непосредно – везани за Зенит: 
Херварт Валден, Албер Глез, Рудолф Белинг, Фернан 
Леже, Ј. П. Оуд, Лајош Кашак, Ерне Калај, Фортуна-
то Деперо, Тристан Цара, Клер Гол, Филип Супо, Ф. 
Т. Маринети, Енрико Прамполини, Ласло Мохољ-
Нађ, Пол Дерме, Селин Арно, Робер Делоне, Емил 
Малспин, Висенте Уидобро, Курт Швитерс и др. 

Јозеф Петерс 17. августа 1923. године одгова-
ра из Антверпена, на француском, на Мицићево 
писмо, и објашњава да је број 16. часописа Het Over-
zicht закључен. Тај број изашао је маја–јуна 1923, са 
прилозима Мишела Сефора, Л. Мохољ-Нађа, С. 
Арно, П. Дермеа, Х. Грија, Л. Кашака. Петерс шаље 
Зениту своје две линогравире, обећава рукопис и 
моли да му Мицић пошаље прилог за Het Overzicht 
да би се његови „читаоци упознали са авангардном 
уметношћу на Балкану“. 

У преписци Луја Лозовика са Љ. Мицићем, во-
ђеној од 1923. до 1928. године из Берлина и Пари-
за, Лозовик говори о уметничком животу у овим 
метрополама, о својим изложбама, слању радова 
Зениту и намери да настави живот у САД.

Мерц, октобар 1923.
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Часопис Зенит наставља да негује програмску 
линију парадокса у поезији; политичка пародија је 
ослоњена на ритмику поскочица у стиховима Стева-
на Живановића („ика-ика-и-ју-ју“, бр. 24). Поезија 
Андре Јутронића оживљава материјални свет фу-
туризма. Објављене су песме страних сарадника – 
Лајоша Кашака, Селин Арно и Емила Малспина. 

У писму, писаном руком 28. октобра 1923. 
године у Хановеру (Kestnergesellschaft, KÖnigstr. 8) 
Ел Лисицки обавештава Мицића да је добио један 
плакат Зенита, али да часопис већ дуже времена не 
прима, будући да је због болести ретко у Берлину. 
Спрема се на лечење у Швајцарску или Италију, што 
ће зависти од материјалних могућности. У директ-
ном контакту са Пољанским дао je један нацрт 
костима за оперу Кручониха Победа над сунцем, 
намењен изложби у Београду и продаји. Назива га 
„фигурином“ и напомиње да је то део албума који 
за недељу дана излази из штампе. У питању је албум 
састављен од „десет вишебојних листова (дим. 
45 х 55 cm) и снабдевен предговором Лисицког о 
његовим „позоришним концепцијама“. Лисицки 
је намеравао да један примерак албума пошаље у 
Београд уколико би постојала могућност да се прода 
у целини или појединачно. Он у писму спомиње 
књигу Мајаковског Для голоса, коју је опремио но-
вом, конструктивистичко-супрематистичком ти-
пографијом, дајући јој облик регистра; књигу је са 
посветом: „Für Mitzich Mit Gruss, 1923 EL“ послао 
Мицићу у Београд; интересује се за живот и судби-
ну Зенита и тражи од Мицића да врати његове кли-
шее послате редакцији. Осим фигурине из албума 
По беда над сунцем, у збирци ликовних дела часо-
писа Зенита сачуване су и литографије ПРОУН-а 
(ПРОУН 5 A, ПРОУН 2 Б), рађене 1919/20. године 
и потписане плавом и црвеном оловком, заједно 
са Конструкцијом, која припада мапи Победа над 
сунцем (репродукције објављене у каталогу Зенит 
и авангарда двадесетих година, Народни музеј, 
Београд 1983).

Писмо Мицићу, писано руком, у Букурешту 
(улица Trinitatui бр. 20), на хартији са заглављем 
Contimporanul-a, и потписима уредника Јона Винее 
и Марсела Јанка, односи се на сарадњу између 
ове ревије и Зенита: „Ваша пошиљка нас је веома 
заинтересовала и мада смо могли да читамо само 
слике, свесни смо Вашег храброг модернизма и 
Ваших изванредних уметничких напора. Било би 
врло корисно да нам редовно шаљете свој часопис, 
а наш ће Вам такође стизати. Молимо Вaс да нас 
обавестите да ли ће бити могуће да на Вашој 
последњој страници штампате малу рекламу Con-
timporanul-a. Исто ћемо учинити за Вас. Иако се не 

Мерц, насловне стране
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можемо упоредити са Вашим конструктивизмом, 
јер је нова уметност код нас новорођенче (у нашој 
земљи се негује по штовање према француском 
класицизму и не зна се за модернизам који би био 
напреднији од импре сионизма), усуђујемо се да 
Вам то предложимо јер морамо међусобно да се 
подржавамо у борби за идеје од којих смо и Ви и 
ми још увек удаљени“ (плавом оловком Мицић 
је на коверти записао датум пријема – 2. XI 1923). 
Преписка је настављена идуће године а тиче се 
организовања међународне Зенитове изложбе у 
Београду. 

Зенит наставља да се бави кинематографи-
јом: опширније пише о експресионистичком филму 
Фрица Ланга Др Мабузе играч, из 1922. године; обја-
вљује написе о филмском репертоару у Загребу и до-
носи рекламе филмског предузећа Босна-филмови. 

 Зенит (бр. 24) приказује антологију савременог 
песништва Les Cinq Continents (Пет континената) 
Ивана Гола, штампану у Паризу. Југословенску по-
езију у њој представљају стихови М. Црњанског, 
М. Крлеже и Љ. Мицића. Аутор приказа у Зениту 
говори о естетским мерилима коришћеним при 
састављању антологије, и о њеној структури.

Неприлике финансијске природе постају све 

очигледније; Зенит не излази редовно и због тога 
позива читаоце да штампарском фонду пруже 
новчану помоћ. У том смислу, уредник тврди да 
би било потребно само двадесет пријатеља да се 
финансијски обезебеди опстанак часописа. У писму 
са меморандумом Савеза удружења графичких 
подузећа у Југославији (Загреб, Николићева улица 
бр. 8), штам парија Гај потражује 29. октобра 1923. 
године од Мицића у Београду дуг за штампање 
Зенита у изно су од 3.310 динара, са захтевом да 
се у најкраћем року ова обавеза испуни, како не 
би морала „позвати све тискаре у држави, да не 
преузимају од Вас /или за Вас/ никакових послова. 
Чујемо, да сте отворили огласни завод, па ако то 
стоји били бисмо присиљени позвати све тискаре, 
које издавају листове, да до исплате дуга не примају 
од Вас никакових огласа.“ У наставку писма стоји: 
„Да Вам спријечимо овакове и сличне неугодности, 
какове је н.пр. имао ‘Кинофон’, ‘Наша Забава’ и.т.д., 
молимо Вас да горњи дуг ликвидирате, те да нас о 
томе писмено извијестите прије него подузмемо 
све наведене мере.“ Мицић је на писму забележио 
да је овај захтев уследио после чланка „Папига и 
монопол ’хрватска култура’“ (Зенит, бр. 24, мај 1924). 
Друга забелешка на маргини писма гово ри о томе 
да је податак о отварању „огласног завода“ заправо 
мистификација дневног листа Политика. 

Током 1923. године у Мицићу је сазревала 
идеја да, попут других часописа који су имали 
своје галерије и ликовне манифестације (Der Sturm, 
Casa d’Arte Bragaglia, Lacerba, Devĕtsil, Het Overzicht 
и др.) приреди једну међународну изложбу нове 
уметности. Због тога је 20. децембра 1923. написао, 
на француском језику, циркуларни позив и упутио 
га многим редакцијама часописа у свету, са којима 
је одржавао везу, као и уметницима, писцима и 
критичарима од којих је очекивао сарадњу. У писму 
је навео да би изложбу, предвиђену за крај јануара 
1924, пратила предавања и зенитистички курсеви, 
да нема средстава за плаћање трошкова превоза и 

Јо Клек са групом Тревелер, 1922.
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да излагачи не очекују веће откупе. Циљ изложбе је 
да „светска авангарда буде достојно репрезентована 
са најбољим избором. Ова изложба треба да буде 
прва велика демонстрација победе нове уметности 
у Србији и на Балкану“ (Зоран Маркуш, Дело, 1974: 
362). По угледу на Зенитову изложбу авангардне 
уметности, и група младих немачких уметника Der 
Wurf у Билефелду, и румунски сарадници Љ. Мици-
ћа окупљени око ревије Contimporanul у Букурешту, 
организовали су сличне манифестације децембра 
1924. године, под истим условима излагања. На њима 
је Зенит заступао Јо Клек. Contimporanul је – поред 
међународне изложбе – приређивао предавања, 
водио дискусије и др. Осим домаћих писаца и 
уметника (Б. Фондане, Еуген Филоти, Адерка 
Феликс, Костин И. Г., Калугару Јон, Маур Драош, 
Дијану Ромулус, Релгис Еуген, Фаур Дан, Барбу Јон 
и др.), сарађивали су и Маринети, Тристан Цара, Тео 
ван Дузбург, Ханс Арп, Херварт Валден, Франсис 
Пикабија. 

Како се чини, позив домаћим уметницима усле-
дио је раније. На пример, Вјера Билер обавештава 
Мицића већ 7. децембра 1923, из Берлина, да је 
послала седам слика у Београд за Прву Зенитову 
међународну изложбу нове уметности. Остали део 
преписке са Мицићем, која траје све до средине 1928. 
године, даје податке о њеном животу и уметничком 
раду – иначе недовољно познатом. 

Крајем децембра 1923. Бранко Ве Пољански је 
одржао предавање о зенитизму и новој уметности 
у сали београдског хотела „Империјал“, на позив 
студената Универзитета. О томе обавештава лист 
Правда, Београд (28. децембар 1923).

Pro et contra – у земљи

Суботички мађарски дневик Hírlap објавио је 
1. јануара 1923, поводом ванредног издања Зенит-
дневника (Загреб 1922), чланак „Десет хиљада Зе-

нита на Балкану“. Према Hírlap-у, зенитизам је нова 
југословенска уметност прожета панславизмом. 
Уз цитате из Мицићевог манифеста констатује се 
да је његова велика културна мисија окренута у 
правцу будућности. Исти дневник штампао је 31. 
октобра 1923. разговор са Мицићем под насловом 
„Балкански барбарогеније у Суботици“.

Раде Драинац пише у листу Самоуправа, Бео-
град (3. јануар 1923. године) о Зениту, Љ. Мицићу, 
Б. Токину и Растку Петровићу, поводом првог зе-
нитистичког предавања у Београду, с намером да 

Дописница Курта Швитерса Љубомиру Мицићу, 19. 9. 1923.
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подржи уредника овог часописа и пропагира његов 
покрет у Београду. Мицића сматра активним бор-
цем против свега што је традиционално и засту-
пником идеја конструктивизма. За Бошка Токина 
каже да је ударио темељ француском часопису Ac-
tion, а Растка Петровића не доводи у директну везу 
са Зенитом, него са балканизмом и словенством: он 

је „прави pасни, балкански Словен у уметности“. 
Фебруара 1923. Калман Месарић у чланку 

„Архипенко и Кле“, објављеном у часопису Млада 
Југославија, наводи да је потврду за своје мишљење о 
Архипенковим цртежима и скулпто-сликама нашао 
у Мицићевим текстовима писаним у Зениту. 

Загребачка Слободна трибуна (6. март 1923) 
у допису из Београда извештава да је „Одељење 
за заштиту државе у Министарству унутрашњих 
дела примило акт од загребачке полиције, у коме 
је поднесен реферат на основу којег је подигнута 
оптужба против уредника загребачког часописа 
‘Зенита’.“ Оптужба се подноси због футуристичке 
оријентације часописа, која је за обичну публику 
неразумљива, а поготову због последњих бројева 
који радикализују програмске ставове, говорећи 
о „атентатима, бомбама и револверима“. Из тих 
разлога, цео предмет предат је суду а уреднику се 
прети притвором. 

Хрватски лист из Осијека (7. март 1923) доноси 
такође, о истој теми, извештај из Београда наслов љен 
„Загребачка полиција и уредници ‘Зенита’. Зени-
тисте морају или у затвор или у лудницу.“ О свему 
овоме сажето преноси кратку белешку и сарајевски 
лист Народ (7. март 1923), насловљавајући је „Зени-
тистички велеиздајници“. Карактеристично је да 
сви напади на Мицића, Пољанског и Зенит крећу 
после њиховог „великог успеха друге зенитистичке 
вечерње“ (Зенит, бр. 21, 1923), одржане у Загребу 31. 
јануара у великој дворани Глазбеног завода. 

Мицићев манифест Zenitizmus, објављен у 
часопису Út, Нови Сад (15. април 1923, бр. 1), у 
преводу Јаноша Мештера са немачког, преузет је из 
Мицићевог програмског текста Zweiter Barbаren-
durchbruch – Друга провала варвара, штампаног у 
пропагандном летку Zenitismus (Минхен, 14. јули 
1922). Исти број Út-а садржи текст Ернеа Калаја 
Конструкција композиција и Манифест К.У.Р.И, 
међународне групе младих архитеката из Аустрије, 
Чехословачке, Немачке, Естоније, Турске, Мађар-

Писмо Руђера Вазарија Љубомиру Мицићу, Рим, 28. 11. 1923.
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ске, Југославије, повезане са Баухаусом у Вајмару, 
где је манифест и писан децембра 1922. Групу су, 
између осталих, чинили Фаркаш Молнар, Јохан 
Хуго, Андор Вајнингер, Курт Шмит, Л. Чачиновић 
и др. Скраћеница К.У.Р.И. означава четири појма: 
конструкција, утилитарност, рационалност, интер-
национализам, и истовремено даје предлог за 
назив нове архитектуре држава света (Јулија Сабо, 
„Татлинов торањ и његов утицај на источну и 
средњоевропску авангарду“, Момент, Београд, бр. 
1, мај 1984, 14). У истом броју Út-а сарађују Жарко 
Васиљевић, песмом објављеном на мађарском, Зо-
лтан Чука, Ерне Калај, Ембер Золтан, Арпад Ланг, 
Јанош Лајош Арањмивеш. Према Золтану Чуки, 
представници мађарске авангарде око Út-а упозна-
ли су зенитисте посредно, „преко Лајоша Кашака 
из Беча, који је с њима био у ближим везама него ми 
– Новосађани“. Часопис је подједнако пропагирао 
Зенит, Путеве и бечки Ма („Експресионизам у 
мађарској књижевности Југославије“, 1969). 

Неколико месеци после преласка Мицића и 
редакције Зенита у Београд, београдски лист Поли-
тика (3. септембар 1923) штампа чланак-некролог 
поводом тобожње смрти зенитизма, проглашава 
Мицића „шефом једног анонсно-рекламног преду-
зећа“ и ироничном метафориком поиграва се 
псеудонимом зенитисте Јосипа Клека, називајући 
га „Јо Кло“; његов је велики рекламни плакат био 
изложен у књижари Цвијановић. 

Аугуст Цесарец је у бр. 2 ЛЕФ-а објавио текст 
под називом „ЛЕФ у Југославији“, писан према 
тадашњим назорима совјетске књижевне критике 
обележене класним карактером левог фронта и 
лефовским схватањима. Цесарец даје свој преглед 
писаца Југославије и полази од претпоставке да 
је Балкан у целини европска провинција, у који 
спада и Југославија. Посматрајући појаве ЛЕФ-а 
у југословенској историјској перспективи, он у 
претече левице убраја Силвија Страхимира Крањ-
чевића, Јанка Полића Камова, пролетерске пе снике 

Косту Абрашевића и Проку Јовкића, затим Ми-
ховила Данка и Иву Козарца. Нова епоха настаје 
после стварања „јединствене националне државе 
Јужних Славена“: тада се јављају часопис Пламен 
и писци Мирослав Крлежа, Аугуст Цесарец и 
Драгиша Васић. Цесарец стоји на становишту да је 
југословенски леви књижевни фронт уско повезан 

Писмо Јона Винеа и Марсела Јанка Љ. Мицићу, примљено 2. 11. 1923.
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са комунистичким покретом. У леви фронт убраја 
експресионизам београдске литерарне заједнице Al-
pha, предвођене Станиславом Винавером и Бошком 
Токином, а изван ове групе издваја експресионисте 
А. Б. Шимића и Јована (односи се на Јосипа, прим. 
приређ.) Кулунџића. Уз експресионизам, Цесарец 
помиње и зенитизам као варијанту дадаизма, за 
који каже да је „то једини, за Европу сасвим нови 
покрет“. Московски часопис ЛЕФ, орган уметничке 
левице (1923–1925; Нови ЛЕФ 1927–1928; уређивао 
Владимир Мајаковски), надовезује се на линију 
припадника некадашњих московских футуриста. 
Осциловао је између футуризма, конструктиви-
зма, раног пролеткулта и производне уметности, 
про пагирао је „идеје комуне“, „уметност изградње 
живота“, разне концепте уметности агитације, 
књижевност чињенице („литература факта“), одба-
цивао психологизам и естетицизам. Сарадници 
су били теоретичари Борис Арватов, Осип Брик, 
Сергеј Третјаков, песници Николај Асејев, Василиј 
Каменски, Алексеј Кручоних, Борис Пастернак и др. 

Редакција новосадске Заставе (27. октобар 
1923) упутила је Љ. Мицићу писмо у вези са за-
послењем његовог брата Бранка Пољанског као 
новинара. Одговор је био негативан због бо-
јазни редакције да им Пољански не „зенитизира 
њихову конзервативну Заставу“ (писмо се чува у 
заоставштини Љ. Мицића). 

У подужем чланку Љубомир Мараковић 
(„Експресионизам у Хрватској“, љубљански часопис 
Čas, XVII, 1923) даo је кратку негативну критику 
Зенита. По њему, експресионизам се у Хрватској 
врло брзо исцрпео и то пре свега у часописима од 
којих је успео да преживи само Зенит – због тога што 
га „нитко не узима озбиљно“. Аутор даље тврди да су 
„револверски“ карактер његових полемика и ребусна 
форма његове лирике обезвредили Зенит до нивоа 
хумористичког гласила, које је у том погледу успео 
да надмаши једино Дада-Јок Виргила Пољанског. 
Дру га констатација тиче се исцрпљености стварала-

чке праксе зенитиста и наводни „компромис са 
животом“, што је припаднике покрета лишило било 
каквих књижевних претензија. 

Pro et contra – у свету

Frankfurter Zeitung објављује, 21. марта 1923. го-
дине, бројне цитате из зенитистичког манифеста 
Зенитизам као балкански тотализатор новога 
жи вота и нове уметности (из Зенита, бр. 22), пре-
веденог на немачки.

Двадесет другог априла 1923, Esperanto Trium-
fonta (бр. 133), званични орган 15. Светског конгреса 
есперантиста (штампан као додатак часопису Revuo; 
изашао истовремено у Антверпену одн. Анверсу, 
Барселони, Букурешту, Единбургу, Келну, Каунасу 
одн. Ковну, Паризу и Варшави), објавио је Мицићев 
чланак „Conrad Veidt kaj la filmo kiel projekcio de 
arto“, у преводу на есперанто Стевана Живановића. 
Поред Мицића, на истој страни часописа објављена 
је песма познатог чешког песника Ј. С. Махара „An-
tikva printempo“.

Футуристички часопис Noi (бр. 3–4, јун–јул 
1923) доноси текст са потписом VAS о Зениту у вре-
ме када се његова редакција већ налазила у Београ-
ду. Аутор је Руђеро Вазари, главни пред ставник 
италијанског футуризма у Берлину и уредник часо-
писа Der Futurismus. Он Мицићу признаје заслуге за 
развој модерне уметности у Југославији; резимира 
неке поставке из његовог ма нифеста Зенитизам 
као балкански тотализатор но вога живота и 
нове уметности (Зенит, бр. 21, 1923) и наглашава 
његову окренутост конструктивизму; скреће пажњу 
Мицићу на потребу да се најпре добро упозна са 
футуризмом, као темељним покретом авангарде у 
целини. Тиме би Мицић и Зенит стекли увид у све 
модерне тенденције и не би били у опасности да у 
свом стваралаштву стигну до дадаизма, а можда и 
даље. Да би дестабилизо вао Мицићеву окренутост 
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конструктивизму, аутор му препоручује да се 
информише о најновијем ма нифесту футуристичког 
покрета о механичкој уметности, који је био у основи 
програма друге серије часописа Noi. Из преписке 
између Руђера Вазарија и Мицића сазнајемо да 
је вођена расправа око начина на који је Вазари 
представио Мицићев манифест Зенитизам као 
балкански тотализатор новога живота и нове уме-
тности у овом италијанском часопису. Вазари се 
правда: „Нисам писао ништа друго до то, да зенити-
зам тежи конструктивизму и зажалио сам што наши 
најближи пријатељи, југословенски уметници, не 
познају футуризам, бар као иницијални покрет из 
којег су произишли сви покрети светске авангарде“ 
(Рим, 28. новембар 1923). 

Курт Швитерс покреће, јануара 1923, у Ханове-
ру, ревију Merz, тематски везану за даду (до броја 
8–9, април–јуни 1924); он у више махова рекламира 
Зенит. Тако, на пример, темат Merz-а Banalitäten 
(бр. 4, јули 1923), посвећен париским дадаистима 
– Тристану Цари, Филипу Супоу, Рибмон-Десењу, 
Емилу Малспину; затим Раулу Хаусману, Теу ван 
Дузбургу, Хансу Арпу, Ел Лисицком, Ласлу Мохољ-
Нађу, Оту Небелу и Артуру Сегалу – рекламира 
Зенит („Zagreb, Starcevicewtrg 10, Serbien“), заједно 
са часописима: Der Sturm и G – Берлин, Ma – Беч, Ça 
Ira – Антверпен, De Stijl и Mécano – Лајден, Тhe S4N 
– Саутемптон, Contimporanul – Букурешт, Proverbe – 
Париз и Manomètre – Лион. 

Темат 6. броја (октобра 1923) Merz-а изашао 
је под називом Imitatoren watch step; на полеђини 
стоји: Аrp 1. Propaganda und Arp, што одражава 
паралелизам рада двојице уметника – Швитерса 
и Арпа, и њихово чвршће пријатељство те године. 
Ханс Арп је фигурирао као издавач и носилац 
главне теме ове свескe. Поред Арпа, у Merz-у су 
били представљени сарадници De Stijl-a, дадаисти 
и конструктивисти: Татлин, са својим пројектом 
Споменика Трећој интернационали, и Ел Лисицки, 
са пројектом ПРОУН града. Merz не само што на стр. 
55 спомиње Зенит, већ га и препоручује за читање, 
овога пута заједно са следећим часописима: Les 7 
Arts из Брисела, Тhe S4N magazine из Нортемптона 
(Mасачусетс, САД), Disk из Прага и Broom из 
Њујорка. Наводи адресу редакције Зенита: „Rue de 
Birchanini, Belgrade“.

Темат 7. броја (јануара 1924) Merz-а, насловљен 
са Tapsheft, наставља концепцију претходног, 6. 
броја: у овој свесци, штампаној на осам страница, 
представљена су најновија струјања у уметности, у 
које Швитерс сврстава свој прилог у виду разраде 
идеје Merz на пољу архитектуре и урбанизма. Уз 
Швитерса, штампан је и говор Тристана Царе, 
одржан на Конгресу дадаиста у Вајмару 1922. го-
дине. Карактеристичан је по томе што је већ на-
говештавао распад дадаистичке групе. Међу оста-
лим сарадницима срећу се Ел Лисицки, В. Де ксел 
(вероватно се ради о Грети Дексел, са којом се Шви-
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терс дописивао), затим Хана Хех, Серж Шаршун, 
Валтер Гропиjус. Реклама Зенита стављена је испод 
рада С. Шаршуна. Merz обавештава да је примио и 
следеће часописе: Broom, New York, Contimporanul, 
Bucarest, Disk, Praha, Frühlicht, Magdeburg, G, Berlin, 
The Little Review, New York, Ma, Wien, Manomètre, 
Lyon, Mécano, Leyden, Noi, Roma, Het Overzicht, An-
vers, Proverbe, Paris, The S4N magazine, Northampton, 
Mass, Les 7 Arts, Bruxelles, De Stijl, Leyden, Der Sturm, 
Berlin, La Vie des Lettres, Paris, Die Zone, Brünn-Brno, 
Zwrotnica, Krakow. 

Швитерс Мицићу шаље разгледнице са репро-
дукцијама сопствених радова: на једној од њих је 
мерц-слика под називом Unbild а на другој мерц-
пластика Lustgalgen (Вешала за разоноду). Тако 19. 
септембра 1923. Швитерс каже да је расположен за 
размену рукописа под условом да текстови намење-
ни Merz-у буду кратки, зато што часопис располаже 
малим простором и излази само три пута годишње. 
Други услов је да текстови морају бити писани на 
немачком, енглеском или француском језику. Он, 
с друге стране, обећава да ће за Зенит послати 
рукописе уколико буду објављени на немачком. 
Сарадња са Мицићем тада није успостављена, али 
је Швитерс, посредно преко Драгана Алексића, 
тематизован у Зениту (бр. 5, 1921), у дада-есеју под 
називом „Kurt Schwitters Dada“, послатом из Прага.

Паоло Буци 1923. године (24. јули, бр. 175), у 
приказу антологије И. Гола Les Cinq Continents, у ита-
лијанском листу L’Ambrosiano, Lа vita intellettuale a 
Milano, говори и о поезији Љ. Мицића: његове Ре-
чи у простору сматра „оригиналним и мисаоним“ и 

ставља их уз песме Блока, Мајаковског, Еренбурга и 
других „најбољих песника свога времена“. 

Године 1923. и Карел Тајге пише о Зениту у 
листу Prager Presse (22. августа), највише поводом 
објављивања књига Б. Пољанског 77 самоубица и 
М. Микца Ефект на дефекту. Овога пута Тајге по-
сматра зенитизам из угла футуризма а у контексту 
Мелхиора Фишера и његовог романа Секунда кроз 
мозак, књи ге која је утицала на Пољанског; с друге 
стране, Тајге Пољанског и зенитизам повезује са 
дадаизмом. Изван овога, Тајге коментарише 21. број 
Зенита и у њему Мицићеву „брзу“ драму Суд пороте, 
која је на њега деловала окрепљујуће, „као бомба“. 

У преписци вођеној између Карела Тајгеа и 
Јиржија Волкера спомиње се мишљење критичара 
А. М. Пише; он је Тајгеу пребацио дилетантизам, 
тврдио да је све што је написао било само прерада 
„дадаистичког зенитизма“ (Естер Левингер 2003: 
276). 

Чланак Бориса Јоцова „Најновија српска 
лирика“ („Най-новата сръбска лирика“), објављен у 
бугарском часопису Златорог (Софија, 8, октобар 
1923) расправља – између осталог – и о Зениту, о по-
езији Љ. Мицића (Кола за спасавање), о роману М. 
Микца (Ефект на дефекту), балканизацији Европе 
и Барбарогенију, идеалима слободе и револуције, 
космизма и социјализма. 

Фламански часопис Çа Ira (у почетку излазио 
без ознаке уредника; покретачи су били Пол Нојхојс, 
Морис ван Еше, Клеман Пансер) излазио је од апри-
ла 1920. до јануара 1923. године у Анверсу; обраћао 
је већу пажњу на формалне промене у уметности 
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20-их година. У њему сарађују Пол Јостенс, Пјер 
Флуке, Јозеф Кaнтре, Карел Маес и Јан Кокс; Çа Ira 
се приклонио идеји неопластицизма и De Stijl-a, 
на шта је утицао текст „Авангардна књижевност 
у Холандији“ (бр. 12, март 1921) Теа ван Дузбурга. 
Идеје неопластицизма Мондријана и ван Дузбурга 
превладале су до тада важеће интересовање за ита-
лијански футуризам. Ван Дузбургово предавање у 
Aнверсу и његова критика претежно фламански 
обојеног часописа допринело је, с друге стране, 
његовој интернационализацији: број 16 (новембра 
1921) доноси блок под називом Дада, њено рођење, 
њен живот, њена смрт са текстовима Франсиса 
Пикабије, Селин Арно, Пјера Албер-Бироа, Жака 
Рибмон-Десења, Езре Паунда и Клемана Пансера, 
који је био веза са Паризом. После овог радикалног, 

појавио се само још један, последњи број часописа 
Çа Ira (20. јануара 1923). Три месеца касније Çа Ira 
је у Анверсу организоваo изложбу у Cercle Royal ar-
tistique (трајала је од 21. априла до 4. маја 1923); на њој 
је учествовао круг уметника конструктивистичке 
фракције – неки од њих били су сарадници Зенита: 
Л. Кашак, Л. Мохољ-Нађ, Ј. Петерс, Ел Лисицки, 
Љубов Козинцова, А. Родченко, затим Рене Магрит, 
П. Рел, В. Сервранкс, Е. ван Дорен, Л. Фајнингер, П. 
Јостенс, В. Баумајстер и др. Према Зорану Маркушу, 
Çа Ira скоро редовно бележи појаву Зенита (Дело, 
бр. 3, 1973).

Још један есперантски часопис Revuo (Келн, бр. 
13, децембар 1923) доноси преводе прозе и стихова 
Маријана Микца и Стевана Живановића, о чему 
обавештава Зенит (бр. 25, 1924).
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Зенит, бр. 25, 1924.
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Предност ликовне уметности над 
књижевним стваралаштвом: Прва 

Зенитова међународна изложба 
нове уметности. – Зенитозофија. 
– Програмска уметност Јо Клека. 

– Преношење интересовања на 
архитектуру, модерну рекламу, 

плакат. – Захтев да уметност 
испуњава социјалну функцију. 

– Полемика око француског 
надреализма: Пол Дерме – Андре 

Бретон. – Апелативно о културној 
сарадњи Јужних Словена са Русима 
поводом размишљања о идеологији 

пролеткулта.
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Зенит број 25 излази фебруара, после паузе од 
осам месеци због преласка редакције из Загреба 
у Београд и због проблема материјалне природе. 
(Политика је у међувремену зенитизам прогласила 
мртвим покретом.) Овај број представљао је ка-
талог Прве Зенитове међународне изложбе нове 
уметности, најављиване за фебруар или март месец 
(биће одржана априла 1924). На полеђини корица Зе-
нита штампана је позивница за отварање изложбе, 
на српском и француском језику; цена улазнице је 
била 10 динара. У каталогу, насловљеном Во имја 
зенитизма, назначена су имена уметника и земље 
које они заступају (Сједињене Америчке Државе, 
Белгија, Бугарска, Данска, Француска, Холандија, 
Мађарска, Немачка, Русија, Италија, СХС), као и 
каталошки бројеви сто и једног дела предвиђеног 
за излагање. Према каталогу, били су заступљени 
следећи правци: зенитизам, експресионизам, футу-
ризам, кубизам, конструктивизам и пуризам. Том 
списку излагача додати су италијански уметници 
Виничо Паладини и Енрико Прамполини, чија су 
се дела очекивала. Уз имена уметника забележени су 

само бројеви експоната, а не и називи њихових дела 
– уз објашњење да би они могли утицати на пријем 
код публике и уметнички доживљај; то је била честа 
пракса у уметности модернизма и авангарде тога 
времена.

За разлику од ранијих бројева, овај број Зенита 
одликовао се графичком новином: на ко рицама је на-
зив часописа био исписан хоризон тално ћирилич-
ним писмом и верикално латиничним, модерни-
зованог фонта, блиског курзиву; такав начин писања 
није се понављао у заглављима осталих бројева. У 
средини корица репродукован је портрет у цртежу 
Љубомира Ми цића у кубо-конструктивистичкој 
сти лизацији, рад Михаила С. Петрова. Лик Мицићев 
је смело формиран распоређивањем плоха у про сто-
ру и са деформацијама. Напуштена је миметичност 
лика, поступак који је у југословенском портретном 
сли карству тога времена био веома редак. Данас 
се овај цртеж сматра изгубљеним. Број ликовно 
илуструју и дела А. Архипенка, В. Кандинског и В. 
Билер, која ће по свој прилици бити изложена на 
Зенитовој изложби априла те године. 
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Cваки пасус програмског текста Љубомира 
Мицића, у виду предговора у каталогу, изречен 
је тоном прекора, пребацивања и немирења са 
постојећом ситуацијом у којој се зенитизам нашао 
упркос неоспорних заслуга; почиње рефреном 
„Нека се не заборави“. Он говори о Новом Балкану 
који зенитизам уводи у Стару Европу ради борбе 
за „безграничне слободе сваке мисли и апсолутног 
стварања“, за „колективан дух и колективно осе-
ћање“, као и о томе да је „колективно срце веће од 
ма кога индивидуалног срца, у ма кога човека, у 
ма које доба“. Текст је писан новембра 1923, дакле у 
тренутку кад је Мицић већ био напустио Загреб, где 
је доживео велика животна разочарања и тешкоће у 
раду; пун је горчине али није лишен наде у остваре-
ње постављених идеала. 

Поред рецензија о прошлогодишњим издањима 
у едицији Зенита (Пољански 77 самоубица, Микац 
Ефект на дефекту, Архипенко – Нова пластика), 
овај број прати реакцију загребачке средине на 
Мицићев памфлет „Папига и монопол ‘хрватска 
култура’“: тако, на пример, у лето 1923. нашли су се 
Зенит и чланак Мицића пред загребачким судом, 
неким књижарама било је забрањено да продају овај 
часопис, а уреднику је прећено батинама. 

Од фебруара 1924. Зенит – галерија нове умет-
ности налазила се, како обавештава часопис, у Кнез 
Михаиловој улици број 42, a од октобра (Зенит, бр. 
26–33, 1924) она је била смештена у Редакцији на 
Обилићевом венцу број 36. Може се запазити да је 
списак уметника допуњен именима којих није било 
у загребачкој Галерији, очевидно због интензивних 
припрема за Зенитову међународну изложбу. Пре-
ма том списку, Америку заступа Луј Лозовик, Бел-
гију Јозеф Петерс, Данску Хансен, Француску Ро-
бер Делоне и Албер Глез, Холандију Албер Карел 
Вилинк, Мађарску Ладислас Међеш и Ласло Мохољ-
Нађ, Немачку Херберт Беренс-Хангелер и Херман 
Фројденау, Русију Александар Архипенко, Хелен 
Гринхоф (Јелена Грингова), Осип Задкин, Василиј 

Кандински, Ел Лисицки и Серж Шаршун, СХС Јован 
Бијелић, Винко Форетић Вис, Вилко Гецан, Јо Клек, 
Италију Виничо Паладини и Енрико Прамполини. 
Више се не спомињу дела рекламирана у загребачкој 
фази Галерије: Михаила Ларионова, Хуана Грија, Ка-
рела Тајгеа, а радови Хансена, Међеша, Фројденауа, 
Задкина, Паладинија и Прамполинија нису сачува-
ни у Мицићевој заоставштини иако су били, по свој 
прилици, заступљени на изложби. Није утврђено 
који су то радови нити да ли су враћени ауторима. 

Анушка и Љубомир Мицић у редакцији Зенита, 1924.
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Последња београдска адреса Галерије и Редакције 
Зенита била је у Грачаничкој улици број 15. 

Кандински 20. марта 1924. године Мицићу 
пише дописну карту с молбом да му врати аквареле 
после затварања Зенитове изложбе и уједно се 
извињава што због великих обавеза није стигао да 
заврши обећани чланак за Зенит. Жели да добије 
информацију о томе како је прошла међународна 
изложба у Београду. Међутим, иако је Прва Зенитова 
међународна изложба нове уметности била најавље-
на у фебруарском броју, одржана је тек од 9. до 19. 
априла 1924. године, у Музичкој школи „Станковић“. 
Она се по карактеру и дометима може сматрати 
главним ликовним догађајем у животу Зенита. 

Како Београд у то време није имао специјализовани 
галеријски простор, значајни културни догађаји у 
животу града одржавали су се и у холу ове Школе. 
Ту су, између осталог, организоване изложба Групе 
уметника (Љубо Бабић, Владимир Бецић, Јован 
Бијелић, Томислав Кризман, Сибе Миличић, Моша 
Пијаде, Бранко Поповић), затим књижевне вечери 
на којима су учествовали Иво Андрић, Тодор 
Манојловић, Иво Ћипико, Исидора Секулић, Сима 
Пандуровић, концерти Милоја Милојевића, Косте 
Манојловића, Стевана Христића и др. На истом ме-
сту била је приређена и заједничка изложба Петра 
Добровића, Јована Бијелића и Сибета Миличића 
новембра 1921. Због тога није необично што је и 
једна овако значајна међународна изложба била 
организована управо у овом простору. 

Полемичка рубрика „Макроскоп“ (Зенит, бр. 
26–33, 1924) даје нешто више података о одржаној 
изложби; у њој се наводи да је било 110 радова из 12 
земаља. Ипак, ако се упореди каталог из 25. броја, 
може се запазити да је повећан број изложених 
радова, али није установљено о којој се дванаестој 
земљи ради. У погледу саме изложбе, може се 
закључити да су на њој били заступљени уметници 
који су се уклапали у основне поставке часописа а 
тичу се слободе израза, нових форми, радикалних 
немиметичких ликовних ставова; дакле, они уме-
тници који су у свом стваралаштву следили актуелне 
правце назначене на насловној страни каталога 
изложбе.

Према каталогу (Зенит, бр. 25), на изложби је 
учествовало двадесет и шест излагача. Међу њима 
су били значајни уметници који су стварали светску 
модерну сцену – Василиј Кандински, Ел Лисицки, 
Ласло Мохољ-Нађ, Робер Делоне, Александар 
Архипенко и Осип Задкин. Било је дакако неколи-
ко сликара које историја уметности високо цени 
због њиховог аутентичног доприноса авангардним 
струјањима двадесетих година а и касније, као 
што су, на пример, Албер Глез, Серж Шаршун, Луј 

Каталог Прве Зенитове међународне изложбе, Зенит, бр. 25, 1924.
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Лозовик, Јозеф Петерс, Ладислас Међеш и Карел 
Алберт Вилинк. Појединим излагачима се изгубио 
траг у периоду који је следио (Хансен, Јелена 
Грингова), а неки су имали уско локални значај, 
попут Ане Балзамаџијеве, Ивана Бојаџијева, Мирча 
Качулева, Херберта Беренса-Хангелера, Хермана 
Фројденауа. Драгоцено је било учешће петоро ава-
нгардних југословенских уметника различитих 
опредељења: М. С. Петрова, Јо Клека, В. Форетића, 
В. Билер и В. Гецана. Њихови радови уклапали су се 
у комплексност и синкретичност зенитистичких 
поставки. Радове Пољанског помиње само критика.

Михаило С. Петров и Јосип Сајсл, одн. Јосиф 
/ Јо Клек, били су парадигме за две развојне фазе 
часописа Зенит. Михаило С. Петров, касније један 
од оснивача Академије примењених уметности 
у Београду и њен професор, обележио је својим 
раним графикама, рађеним у линорезу специјално 
за Зенит, експресионистичке почетке часописа 
1921. и 1922. године, комбинујући тај поступак са 
посткубистичким разлагањем форме и речи, и 
спојем поезије и слике. Другу, зрелу фазу ликовног 
зенитизма заступа Јосиф Клек, касније угледни 
загребачки архитекта, урбаниста и надреалистички 
оријентисани уметник; у зенитистичком раздобљу 
радио је цртеже, аквареле, колаже, фотомонтаже, 
архитектонске и дизајнерске нацрте. У њима прева-
гу односи конструктивистички став према чистоти 
бојене геометријске форме и начину просторне 
реализације дела. Ту одјека налазе идеје руске аван-
гарде продуктивистичког типа и футуристичког 
машинизма, баухаусовског функционализма и 
дадаизма. И Петров и Клек радили су плакате за 
Зенитову изложбу: Клек је био аутор штампаног 
плаката са урбаним елементима, реализованим у 
геометризованим формама кругова, троуглова и 
правоугаоника, у јарким и чистим колористичким 
односима, наглашеним знаковним и словним реше-
њима која сведоче о потреби за успостављањем 
директне комуникације са публиком. На исти начин 

он је већ израдио и плакат Помозите студентима. 
Приносе прима Југ. академско потпорно друштво, 
Загреб – Универса. Уметник је на њима био потписан 
са: Jo. Klek zenitista.

Оригиналан плакат/колаж за изложбу конци-
пирао је Михаило С. Петров, графички чисто спро-
веден, са налепљеним каталогом Зенитове изло жбе 
(фрагмент колажа преузет је из Зенита, бр. 25). И 
овај рад одликују урбани простор, геометријски 
облици и нова типографија која истиче само битне 
информације: Зенит, изложба и 1924. 

На изложби је излагала и Вјера Билер, уметница 
сасвим различитих естетичких опредељења: иако је 
на почетку своје каријере припадала кругу мађар-
ских активиста, касније је заокружила свој опус 
удаљавањем од радикалне авангарде; живела је у 
Опатији, где су настале њене црно-беле графике, 
усмерене ка дескриптивној форми наглашеног 
сценског и филмског елемента, типолошки блиској 
експресионистички инфантилној представи света 
и стереотипним, готово стриповски стилизованим 
ликовима.

Цртежи Винка Форетића Виса, уметника по-
реклом са Виса, поклапају се са позитивним односом 
који је Зенит гајио према различитим варијантама 
посткубистичке стилизације облика, посебно акту-
елне у представљању лика. Управо о томе говоре и 
два сачувана Форетићева цртежа, која је, по свој 
прилици, излагао у Београду. 

Вилко Гецан, изузетно значајно име хрватске 
модерне, осведочени пријатељ Зенита, илустровао 
је у предзенитистичком периоду књиге Љубомира 
Мицића и био први уметник чије је репродукције 
уметничких дела Зенит објавио: на изложби у Бео гра-
ду 1924. био је заступљен портретом Анушке Љу бо-
мира Мицић – Нине-Нај из 1921. године. По карактеру, 
то је дендистичка слика која спаја уметников психо-
лошки третман представљене личности са смелим 
ликовним решењима у композицији, колориту и 
мистички обојеној атмосфери, карактеристичној 
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за почетак треће деценије прошлог века. Портрет 
је из уметниковог периода преласка ка чистијем 
конструктивном компоновању и стилизацији, иако 
још увек задржава узнемирујуће експресионисти-
чко расположење; настао је након претходне, изра-
зито експресионистичке уметникове фазе, коју су 
карактерисали поједини елементи рејонистичко-
конструктивистичког грађења форме, и тематика 
лудила и цинизма.

На изложби су излагали Мирчо Качулев, Ана 
Балсамаџијева и Иван Бојаџијев: био је то први на-
ступ бугарских уметника са најзначајнијим предста-
вницима европског модернизма (Ружа Маринска, 
Гео Милев и българският модернизъм, 2005: 18–19. 
Ауторка није прецизна када каже да је у Београду 
1924. године излагао и Кле, заменивши га вероватно 
са Јо Клеком).

Велики број дела на изложби потицао је из 
Зенитове галерије нове уметности; Мицић их је 
добијао на поклон или за комисиону продају, нека од 

њих је куповао. У време боравка у Паризу покушао је 
да отвори галерију у париском предграђу Медон, а по 
повратку у Београд чувао их је у свом стану. Његова 
заоставштина ликовних дела ушла је у састав збирки 
Народног музеја у Београду. 

Писма Руђера Вазарија Мицићу односе се на 
учешће италијанских уметника на Зенитовој изло-
жби у Београду. Они – према Вазаријевим речима 
– због других излагања нису били у могућности да 
пошаљу своје радове, иако би то учинили уколико 
би им термини одговарали. Ипак, према часопису 
Покрет (Београд, бр. 12, 1924) Виничо Паладини 
био је заступљен својим радовима, док италијанско 
футуристичко гласило Noi (бр. 6–9, 1924), говорећи 
похвално о значају ове велике међународне мани-
фестације, помиње представнике италијанског футу-
ризма у Београду – и Прамполинија и Паладинија. 

Иако пажљиво припремана, са широко засно-
ваном програмском концепцијом, Прва Зенитова 
међународна изложба нове уметности није добила 
одговарајући одјек у јавности; била је осуђена на 
„пасивну резистенцију“, по речима Михаила С. 
Петрова („Изложба савремених париских мајстора“, 
Летопис Матице српске, 1926: 409–415). Истина, 
београдске новине Субота (22. март 1924) објавиле 
су, пре отварања изложбе, репродукцију литографи-
је Жена Александра Архипенка и непотписани текст 
„Велика ‘Зенитова’ међународна изложба у Београ-
ду“, где стоји да „за изложбу влада у свим београд-
ским круговима огроман интерес и разумљиво је 
да ће посета бити велика, пошто се у Београду слике 
ове врсти никада нису виделе а по својој техници те 
интересантности значе праву сензацију“. У истом 
броју Суботе најављена је уметничка мапа Михаила 
С. Петрова са предговором Љубомира Мицића у 
издању часописа Зенит. Било је предвиђено да се 
она штампа у тиражу од 50 потписаних примерака, 
уз напомену да претплату прима Редакција Зенита. 
Ова мапа, међутим, никада није издата.

Београдски листови слабо су оглашавали по-

Zwrotnica, бр. 3, 1922, насловна страна 
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четак изложбе. Политика (6. април 1924) је само 
кратко информисала да ће на њој учествовати 
„најизразитији модерни представници“ из разли-
читих земаља, укључујући и „чувеног руског умет-
ника Василија Кандинског“. Други лист, београдска 
Правда (12. април и 17. април) такође само укратко 
обавештава о отварању. 

Једино су Душан Тимотијевић (Д., „Зенитова 
изложба нове уметности“, Покрет 1924: 197) и 
Павле Лагарић („Die erste internationale Ausstellung 
neuer Kunst in Belgrad“, Prager Presse, 1924) готово у 
потпуности реконструисали изложбу. Иако доста 
конзервативан у својим погледима на савремену 
уметност, Лагарић је о овој манифестацији писао 
са одушевљењем, представљајући је прашкој 
публици као сенза ционални уметнички догађај у 
Београду. Из Тимо тијевићеве критике дознајемо да 
је Бранко Ве По љански, брат Љубомира Мицића, 
такође излагао и то „један картон на коме су били 
излепљени исечци из новина и неколико његових 
фотографија“. По свој прилици, радило се о фото-
графијама са прика зом његове позоришне, а можда 
и дадаистичко-зенитистичке активности, будући 
да се сликарством, колико је познато, почео бавити 
тек по доласку у Француску 1927. године. Цртеже 
и илустрације објављивао је у зенитистичким 
издањима. 

Према Лагарићу, Мицић наступа против свих 
старих уметничких поставки и објављује рат целој 
Западној Европи и њеној „папирној култури“. Го-
вори похвално о радовима Петрова и његовом 
„примитивном“ колоризму, а за бугарског уметника 
Ивана Бојаџијева сматра да има „смисла за боју“. 
Код Архипенка запажа вештину у извођењу линија; 
за остале авангардне радове на изложби није имао 
афинитета, како сам признаје: више се диви при-
роди и животу, него уметности.

О изложби пише Зенит (бр. 26–33, 1924) у 
рубрици „Макроскоп“. Непотписани аутор (свакако 
сам Мицић) констатује да „никакав бојкот није 

имао дејства. Значај се ничим није могао умањити“; 
број посетилаца није био велики („за то се је 
једнодушно побринула београдска штампа“), али 
су сваком од њих давана објашњења, „не пуштајући 
никога да лута у лавиринту“. То је прерасло у праву 
„зенитистичку академију у трајању од десет дана“. 
Мицић је организовао вођења кроз изложбу која 
су представљала неку врсту предавања о модерној 
уметности; текст тих предавања штампан је у два 
наставка (Зенит, бр. 34, новембар, и бр. 35, децембар 
1924) под називом „Нова уметност“. У њима Мицић 
помиње реч арбос – да би њом означио зенитистичко 
сликарство Јосифа Клека.

Сачувана је богата преписка у вези са орга-
низацијом и учешћем уметника на Првој Зенитовој 
изложби: Василиј Кандински пише Мицићу три 
писма и једну разгледницу из Вајмара и Десауа, 

Јосиф Клек  
Нацрт за Зенитеум II, оловка, Зенит, бр. 35, 1924.
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између 1924. и 1926. године; тичу се његовог излага-
ња, објављивања текстова и продаје послатих радова 
у Београд. У првом писму (1. јануар 1924) Кандински 
захваљује Мицићу на позиву да учествује на изло-
жби и појединачно наводи радове предвиђене за 
излагање. Уз то даје кратке податке из своје био-
графије: место студирања, позив професора, књиге 
објављене у Немачкој, Русији и Шведској. Следе ће 
писмо (17. јануар 1924) односи се на његову пози-
тивну реакцију на часопис Зенит који је добио од 
Мицића. Спомиње Мицићев текст „Кандински“ (Зе-
нит, бр. 5, 1921) у којем аутор разматра централни 
појам – појам душе. Саглашава се са Мицићевим 
односом према опозицији спољашње / унутрашње и 
изражава мишљење да је, с обзиром на други појам, 
у Мицићу нашао правог саговорника. Обећава да ће 
о томе нешто касније писати, поготово због тога што 
би то користило и Зениту. По његовом мишљењу о 
тадашњем стању у модерној уметности, Словени и 
Немци имају предност у односу на Французе, ако 
се посматра из перспективе „чудновате мешавине 
унутрашњег и спољашњег“. Када говори о Немцима, 
он има на уму „младу Немачку“. Помиње и цене 
својих литографија: оне се крећу између 3 и 5 долара 
и варирају у зависности од земље, галерија и збирки; 
спреман је да своја дела уступи повољније уколико се 
ради о неком озбиљнијем купцу. На крају Кандински 
пита Мицића: „За када Вам је потребан мој кратак 
чланак за бр. 25?“ (Текст Кандинског „Апстрактна 
уметност“ објављен је у два наставка, у Зениту, бр. 36 
и 37, 1925.)

Рођени брат Франца Беренса, Херберт Беренс-
Хангелер, сликар, графичар и песник, чији су радови 
сачувани у Зенитовој заоставштини, захваљује 
Мицићу на позиву да излаже у Београду (у писму, 
куцаном на писаћој машини, у Берлину 2. јануара 
1924). Уз писмо шаље пакет са нумерисаним гра-
фикама – дванаест својих најновијих отисака, које 
назива Druckkonstruktion. Моли Мицића да призна-
ницом потврди пријем пошиљке и жели да добија и 

остале информације о изложби. Обавештава га да се 
код њега налазе радови холандског уметника Каре-
ла Алберта Вилинка и немачког сликара Хермана 
Фројденауа из Билефелда. По свој прилици, реч је 
о радовима излаганим на Зенитовој изложби 1924. 
године. Уљане слике није послао због изложбе у 
Хановеру, а једно платно великог формата (3,15 х 2 
метра) није могуће транспортовати.

Два Вилинкова рада Колаж, 1922, и гваш У 
пола три ноћу, била су изложена у Београду: први 
је сасвим близак Швитерсовим експериментима – 
геометризоване површине која у суштини гради 
монументалну форму. Гваш, такође из 1922. године, 
рађен је попут других ретких уметникових радо ва 
из истог периода – спонтанијим, емотивнијим по-
ступком са слободнијим колористичким и компо-
зиционим односом, са далеким реминисценци јама 
на ослобођени кубистички начин мишљења, али и 
са конструктивном структуром целе композиције.

На једној разгледници (носи печат са датумом: 
5. I 1924), на којој је репродукован дадаистички ко-
лаж са апстрактним, геометризованим елементи-
ма под називом Tipografica румунског уметника 
Марсела Јанка, Јон Винеа захваљује Мицићу на по-
зиву румунским младим уметницима да излажу 
у Београду. Међутим, пошто они управо у исто 
време приређују своју изложбу у Букурешту, нису 
у могућности да прихвате позив. (Њихова изложба 
организована је тек у децембру 1924.) Обећава да ће 
Contimporanul писати о храбрим напорима Зенита и 
да следећег пута неће одбити учешће. 

Мицић је ступио у везу са Тадеушом Пајпером, 
истакнутим припадником краковске авангарде 
и уредником пољског часописа Zwrotnica; тај 
часопис Зенит прима и о њему пише у осмобро-
ју (26–33, 1924). Уз ову ревију, примао је књиге 
песни ка Јулијана Пшибоша, Јана Бжековског, Јалу 
Курека, Тадеуша Пајпера и Almanach Nowej Sztu-
ki. Пајпер у писму (на француском језику, Мицић 
га је примио 17. јануара 1924) објашњава разлоге 
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због којих пољски умeтници нису учествовали на 
Првој Зенитовој: позив из Југославије стигао је 
сувише касно а плаћање транспортних трошкова, 
које је требало да сносе сами уметници, није било 
прихватљиво. Ипак, сматра Пајпер, учешће на 
Зенитовој изложби допринело би пријатељској са-
радњи међу ревијама. – Часопис Zwrotnica излазио 
је од 1922. до 1923. године (првих шест бројева) 
и од 1926. до 1927 (других шест бројева); имао је 
конструктивистички програм и настојао је да се што 
више удаљи од футуризма и експресионизма; кри-
тички је информисао о савременим уметничким 
правцима; поред књижевника, у њему су сарађива-
ли сликари Владислав Шемински, Казимјеж Под-
садецки, Аугуст Замојски и др. 

Познати кубистички вајар Жак Липшиц оба-
вештава Мицића, писмом из Париза (rue de Mont-
parnasse 24, 28. јануар 1924), да је преко часописа L’Esprit 
Nouveau добио позив да учествује на Међу народној 
Зенитовој изложби али, нажалост, нема ни времена 
ни услова да га прихвати; писмо завршава речима: 
„Желим вам леп успех јер такав напор то заслужује.“ 

Ликовни уметник и писац Јозеф Чапек, брат 
Карела Чапека, упућује Мицићу, на немачком, из 
Прага, такође јануара 1924, обавештење да је преко 
Емила Пацовског, уредника часописа Veraikon, ње-
гова група позвана да учествује на Међународној 
изложби Зенита. У то време, Чапек је припадао 
групи чешких кубистичких уметника Tvrdošíjný 
– Тврдоглави; она је деловала између 1918. и 1928. 
године. Али, како су чланови групе у том часу 
излагали у Паризу, где су се налазила сва њихова 
дела, они нису у могућности да наступе у Београду: 
сва расположива материјална средства била су 
уложена у париску манифестацију. Они су спремни 
да учествују на некој следећој изложби коју би Зенит 
евентуално организовао, али под условом да буду 
благовремено обавештени, најмање два месеца или 
шест недеља раније, због финансијских разлога. 
Учешће би им чинило велику радост и част.

Јиржи Врањек, референт читаонице Студент-
ског дома у Прагу, пише Мицићу, на српском језику, и 
шаље проспект о раду Дома (29. јануар 1924) с молбом 
да добије бесплатне примерке Зенита, уз напомену 
да је њихов Дом „највеће међународно студентско 
средиште у целој Европи“ које дневно похађа око 
1.300 студената разних народности; само поклонима 
њихова читаоница може да одржи ниво на којем се 
налази. Из истог Студентског дома, на истом заглављу, 
неколико година касније (28. фебруара 1927. године) 
на француском језику библиотекар др Ладислав 
Сис моли, у име 4.500 студената, да часопис Зенит 

Бранко Ве Пољански, Паника под сунцем, 1924.
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обогати фондове њихове библиотеке. Наглашава да 
библиотека периодике броји преко 500 наслова и да 
је дневно користи велики број студената – између 
2.000 и 2.500: то је једини међународни центар ви-
соких студија у Прагу, идеално место за ширење но-
вих идеја, иако га држава не финансира. Студенти се 
интересују за зенитистички часопис јер се управо 
преко њега могу упознати са актуелним уметни-
чким тенденцијама, а у Мицићевом гесту добре во-
ље да бесплатно пошаље Зенит види шири култу-
рни значај под којим је подразумевао зближавање 
два на рода и упознавање страних језика, нарочито 
фран цуског. У тренутку када је писмо писано, Зенит 
је прекинуо излажење а Мицић се већ налазио у 
изгнанству у Паризу. 

Током 1924. године Јо Клек је појачао сарадњу 
са Зенитом. Он је у то време живео у Београду 
пошто је напустио загребачку гимназију због једне 
средњошколске, зенитизмом обојене футуристи-
чко-дадаистичке представе.

У 1924. и 1925. предност је дата октобарским 
бројевима часописа. Осмоброј Зенита (26–33, 
март–октобар 1924) излази у облику календара. 
На уводном месту је програмска песма Љ. Мици-
ћа „Барбарогеније“ и манифест Зенитозофија или 
енергетика стваралачког зенитизма; манифест 
садржи дефиницију зенитизма и неологизам – ва нум; 
њега ће касније користити Ристо Ратковић. У њему је 
акценат стављен на појам енергетике, поде лу уметно-
сти и жанрова по принципу симетрије; Барбарогени-
је се своди на општечовечанску и надличну функцију. 
Помињу се мит о балканској мајци Фатаморгани, си ну 
Зенитону и Балкан као утопијски – шести континент. 
Зенитон ће у пари ској фази Мицићевој прерасти 
у романескни лик у истоименом роману (Zéni-
thon, написаном на француском језику). Манифест 
Зенитозофија или енер гетика стваралачког зени-
тизма био је објав љен у немачком часопису Der 
Sturm, фламанском Het Overzicht, пољском Blok, 
француском La Vie des Lettres. 

Поезија Григорија Петњикова, руског футури-
стичког песника који је студирао права у Харкову 
и бавио се и музиком, јавља се први пут у осмобро-
ју (26–33) Зенита. Од 1913. године – од времена 
боравка групе руских футуриста у Харкову – он 
постаје њихов следбеник и један од иницијатора 
другог кубофутуристичког таласа. Године 1914. 
оснива, заједно са Николајем Асејевим, издавачку 
кући Лирень и у њој штампа, 1915. године, зборник 
песама Литореј. Најпре је Иља Еренбург послао из 
Берлина песме Петњикова Мицићу, а касније су 
Мицић и Петњиков ступили у директну препи-
ску, која, нажалост, није сачувана. Овом сарадњом 
остварен је заправо једини непосредни контакт 
Мицића са неким авангардним песником из Русије. 

Де Стијл, бр. 12, 1924–25.
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Петњиков је по свој прилици био добро упознат са 
Зенитом будући да је „сведочио како му се Зенит 
чинио блиским његовом ‘лирењском’ Годишњаку 
317“ (Косановић 1996: 419). Све три песме Петњикова 
доживеле су прво објављивање у Зениту, а тек две 
године касније биле су штампане у Петрограду, тј. 
Лењинграду. О Петњикову и раније Зенит (бр.17–18, 
1922) пише похвално, у преведеном есеју Велимира 
Хлебњикова „О савременом песништву“: „Петњиков 
у Животу бегунаца ... и у Порасту сунца ... тврдокорно 
и строго, са силним притиском воље тка свој узор-
ник ватрених догађаја и јасна вољна хладноћа њего-
вог писања и строга оштрица разума која управља 
речима, где у ‘суровом биљу влажни маистрал ‘ јест 
‘одбљесак све немогуће висине’, јасно означују црту 
између њега и његовог сулетача Асејева.“ 

У истом осмоброју (26–33) Зенита, уз есеј Паола 
Буција „Смрт једног лабуда“ („La Morte di un Ci-
gno“), на италијанском језику, написаном поводом 
смрти песника Адолфа де Бозиса (Анкона 1863 
– Пјетролакроче 1924), исти аутор шаље поздрав 
Зениту, штампан словима плакатске величине: Per 
„Zenit“ salve! У Буцијевом есеју-некрологу реч је о 
неким моментима из де Бозисовог живота, о њего-
вој поезији и њеним основним карактеристикама. 
Де Бозисову поезију он упоређује са песничким 
стваралаштвом Кардучија и Уга Фоскола, а у 
извесним елементима и са Волтом Витменом, Ше-
лијем, кога је де Бозис преводио, са Осијаном и 
Вагнером. Де Бозис се приклонио футуризму 1909. 
године – у време његовог формирања, славећи га 
у „Оди машиновођи“ („L’ode a un Macchinista“), 
карактеристичној по радикалним експериментима 
на плану стиха, ритма и израза, анархистички и 
динамички оријентисаним. Буци је насловом есеја-
некролога, преузетог из каталога симболистичко-
декадентног репертоара, назначио основне одлике 
песничког опредељења де Бозиса.

Од страних песника у Зениту сарађују Јиржи 
Восковец, Сајмон Фелшин, Франц Рихард Беренс (то 

је његова последња година објављивања у Зениту), 
Ван дер Камен (Вандеркамен), Мишел Сефор, Со-
фронио Покарини – припадник групе футуриста 
Јулијске Крајине, и први модерни шведско-фински 
песник Елмер Диктонијус чија је песма прво 
штампање доживела у Зениту. Због привржености 
социјалистичким идејама, Диктонијус у почетку 
није био довољно признат у својој средини; тек у 
последње време његова поезија све се више открива. 
Недоумице изазива одредишно место Рига, које 
стоји уз његово име, и наслов песме „Världsundret 
Anno Domini 1921“, иако у његовој биографији нема 
података да је тамо боравио. У писмима датираним 
24. и 26. октобра 1921. године, Диктонијус саопштава 
да је Иван Гол Зениту у Загреб (са назнаком: Срби-
ја!) послао његову песму „Världshjärtat“ (Utgivare Jörn 
Donner – Marit Lindqvist, Elmer Diktonius. Brev. Helsi-
ngfors 1995: 48-49). Oва песма у Зениту се појавила 
тек три године касније. 

Под називом „Le Zénitisme Belge“, Зенит (бр. 
34, новембар 1924) објављује коментар уредника 
белгијског часописа Les 7 Аrts, из Брисела, Пјера 
Буржоа и песму „Tempête“ Едмонда Ван дер Камена, 
на француском, очевидно због употребе лирског 
мотива Zénith: песник усред буре тражи спасење 
у сунцу и зениту. Ван дер Камен ће објавити у 
следећем, 35. броју Зенита, такође на француском, 
песму „Neurasthénie“.

Објављена је позоришна синтеза Руђера Ва-
зарија „Ecce Homo“ у преводу са италијанског 
Александра Рукавине; она је први пут штампана у 
књизи La Mascherata Degli Impotenti са графичким 
илустрацијама Енрикa Прамполинија (издање фу-
туристичког часописа Noi, Рим 1923).

Песме се у Зeниту више не преводе на немачки, 
него на француски језик, вероватно због повећа-
ног интересовања за француску књижевност и све 
актуелнијег надреализма. 

Из богате преписке између Мицића и Јозефа 
Петерса види се да је припремана за штампу једна 
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Петерсова мапа графика са Мицићевим пред го-
вором, предвиђена за објављивање у едицији Зени-
та. (Писма Петерсу од 21. јуна и 27. августа 1924, са-
чувана у Петерсовом архиву у Антверпену). Мицић 
је подробно анализирао разне моменте планираног 
пројекта: финансијски предрачуни, врста хартије, 
зарада од продаје коју би делили Ј. Петерс, Het Over-
zicht и Зенит, оглашавање у другим часописима и сл. 
Ипак, овај пројекат није остварен, највероватније из 
материјалних разлога, што се може закључити на 
основу Мицићевих писама; у њима је описана тешка 
ситуација у којој се налазе и уредник и Зенит, уз 
напомену да часопису недостају пријатељи, помоћ и 
материјална средстава. Сарадња је ипак настављена: 
тако је Петерс у јубиларној, 38. свесци поздравио, на 
француском језику, петогодишњицу речима: „Зенит 
ужива симпатије свих авангардних уметника света 
који се диве грчевитој борби на Балкану; она је 
особена по својим новинама и одликује је ослањање 
на сопствену културу. Срдачан стисак руке.“

Петерсов „Kaтихизис пријатеља уметности“ у 
десет тачака (Зенит, бр. 26–33, 1924, превод Нине-
Нај) има облик педагошки обојеног манифеста, окре-
нутог идејама неопластицизма и конструктивизма; 
помиње немиметичност, декоративност и тешкоће 
око рецепције актуелне уметности. Сви Петерсови 
ставови прожети су теозофским импликацијама 
које су му биле блиске у његовој раној стваралачкој 
фази. Исти број Зенита садржи две репродукције 
Петерсових графика из његовог конструктивисти-
чког периода, а у заоставштини се налазе дела са 
изложбе 1924. године. 

У преписку са Мицићем се, уз чешке авангарди-
сте Карела Тајгеа и Артуша Черњика, укључио но-
вембра 1923. године Јиржи Восковец, тада ученик 
гимназије у Дижону. Восковец, чешки песник, глумац 
и драмски писац, бавио се типографском поезијом и 
песмама-сликама преко којих је 1924. године дошао у 
додир са групом Devĕtsil. Од 1929. године учествовао 
је у раду Ослобођеног позоришта, које је, као сценска 

секција Devĕtsil-а, основано почетком 1926. године. 
Восковец шаље Мицићу једну своју песму са жељом 
да се она штампа у Зениту на француском или на 
чешком, на којем је изворно писана, препуштајући да 
о томе одлучи уредник. Песма „23ºº, HOD“ објавље-
на је на чешком годину дана касније, у иновативном 
графичком изгледу (Зенит, бр. 26–33, март–октобар 
1924). 

Долази до промене и на плану језика. Све је ве-
ћа употреба црквенословенизама (као на пример: ве-
черње, во имја зенитизма). Они ће се касније јавити 
у Пет лирских кругова Момчила Настасијевића 
(Београд 1932); у њима су прва три циклуса насловље-
на према три богослужбена круга: Јутарње, Вечерње, 
Бдења (Тања Поповић, „Одјеци српскословенског 
песништва у седам лирских кругова“. Настасијевић 
је након Пет лирских кругова објавио још два 
Магновења и Одјеци, 1938. У: Седам лирских кругова 
Момчила Настасијевића, Београд 1994: 47). 

Зенит (бр. 26–33) објављује, поводом смрти 
Лењина (21. јануара 1924), текст Лава Троцког, писан 
на дан његове педесетогодишњице. То се поклапа 
са тадашњим интересовањима Бретона за Троцког 
као руског револуционара, политичара и писца. 
Текст прате репродукције фотографија Лењиновог 
лика и његовог маузолеја у фази изградње. И мајски 
број часописа Clarté био је посвећен Лењину: његов 
оснивач Анри Барбис водио је преписку и сусрео се 
са Љ. Мицићем у Београду. 

На ликовном плану, Зенит почиње да објављује 
репродукције политичких сатиричних плаката: 
репати човек са ликом и стасом животиње, одевен 
у пругасто отмено одело, са штапом у руци, цилин-
дром на глави и моноклом, као метафоричним озна-
кама запа дних буржуја.

Часопис илуструју дела Луја Лозовика испу-
њена урбаним просторима кубистичко-кон стру-
ктивистичке стилизације, затим Јозефа Петерса са 
геометријским конструкцијама у гра фици и експе-
рименти у виду графичких моно типија Херберта 
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Беренса-Хангелера. Штампан је и коауторски колаж 
Јо Клека и Љубомира Мицића, састављен од исечака 
из часописа Зенит, делова поезије Б. Ве Пољанског, 
нацрта костима Јо Клека, сегмента каталога Зенитове 
изложбе, речи вампир, асоцијативно везане за роман 
у цртежима Мирослава Фелера, око кога ће Зенит 
водити полемику са часописом Сведочанства. Кола-
жирани делови илуструју живот Зенита у 1924. 
години.

Све је актуелнија тематика функци оналне 
и модерне архитектуре: тако, на пример, текст 
„Нови систем грађења“, са потписом Архитект П. 
Т. (Зенит, бр. 34), говори о актуелном принципу 
грађења машинског доба – префабрикацији, о то-
ме да норме и стандарди замењују субјективност у 
пројектовању, затим о функционализму, прециз-
ности, коришћењу нових материјала и новој техни-
чкој обради. Текст је опремљен репродукцијама 
пројекта Виле Моиси изграђене на венецијанском 
Лиду, архитекте Адолфа Лоса, и Ајнштајнове куле 
у Потсдаму Ериха Менделсона. У истом духу радио 
је Јо Клек неке своје колаже, темпере и цртеже. То 
посебно важи за његове нацрте за Зенитеум (Зенит, 
бр. 35). Први од тих нацрта, Зенитеум I, обликован 
је по моделу византијских храмова Јустинијановог 
доба и подсећа на Гетеанум Рудолфа Штајнера у 
Дорнаху, док Зенитеум II припада фантастичној 
архитектури (Милош Перовић 2005: 69). 

У Зениту су се нашле две репродукције 
„кројачких лутака“, начињених према скулптурама 
немачког уметника Рудолфа Белинга; ове скулпту-
ре, намењене модној одећи, први пут су се појавиле 
у публикацији Die Form ohne Ornament (Берлин–
Лајпциг, 1924), издатој поводом Занатске изложбе 
одржане исте године. Убрзо потом (новембра 1924, 
бр. 34 и октобра 1925, бр. 36) Зенит је репродуковао 
рад под називом Maquette, уз напомену (бр. 34) да 
је он изведен по нацрту скулптора Белинга и да 
је постављен у излог конфекцијске радње Ђуре 
Јаношевића у згради Академије наука. Паралелно са 

Зенитом, и белгијски часопис Les 7 Arts (бр. 30, 1924) 
доноси репродукцију истог рада под називом Man-
nequin de R. Belling. 

Синтезу идеја конструктивизма, производне 
уметности и Баухауса срећемо у тексту Љубомира 
Мицића „Треба уништити антисоцијалну уметност“ 
(Зенит, бр. 35, децембар 1924), објављеном као 
одговор на анкету чешког часописа Bytová kultura. 
У њему аутор доводи у питање естетске вредности 
уметности на рачун естетике заната и машина, која 
би морала бити у друштвеној и образовној функцији. 

Nemo propheta in patria, додатак Зениту, бр. 25, 1924.



Летопис Зенита и зенитизма 180

Полазећи од футуристичке традиције уништавања 
музеја, он своје ставове овако образлаже: „Свакако 
занатске школе претпостављам музејима. Занатске 
школе у вези су са животом и радом. Напротив, 
музеји су пантеони нерада. Музеји су као гробнице...“ 
Те Мицићеве идеје потврдила је Међународна изло-
жба модерне декоративне и индустријске уметно-
сти, одржана 1925. године у Паризу; о њој ће Зенит 
касније и писати.

У часопису Зенит све је израженији функцио-
нализам конструктивистичког и баухаусо вског ти-
па, и то у типографији, у решењу заглавља, насло-
вних страница и у прелому текстова, нарочито у 
последњим годинама излажења. У појединим слу-
чајевима графизам је истакнут облицима слова 
и равномерно распоређеним хоризонталним ли-
нијама. 

Графичке новине примењиване су како у обли-
ковању часописа тако и његових издања: аутори 
тих решења били су Љ. Мицић, Б. Ве Пољански 
и Јо Клек. У броју 25 први пут се појављује нека 
врста заштитног знака зенитистичких издања, ex 
libris-а, названог Зенит, зенитизам, рад Јо Клека. 
Он је најближи ПРОУН-овским пројектима Ел 
Лисицког – усмереним ка синкретизму сликарства 
и архитектуре. Наговештен је покрет у простору, као 
одраз борбе са силом теже. 

Поезија Војислава Авакумовића и Бранка Ве 
Пољанског у знаку је побуне. Поред њих, својим 
песмама сарађују Андра Јутронић, Стеван Жи-
вановић и Маријан Микац.

Значајно је укључивање Зенита (бр. 35, децем-
бар 1924) у међународну полемику око надреализма, 
посредно преко обрачуна Пола Дермеа са Андреом 
Бретоном, објављеног у часопису Le Моuvement Ac-
céléré (исти часопис је 1924. године огласио смрт 
покрета даде). Зенит у преводу („Књижевна крађа 
или каламбури“) преноси ту Дермеову полемику 
(оригинално под насловом „Рlagiat aux calambo urs“). 
Дерме даје кратку историју надреализма и оспо-
рава изворност Бретоновог манифеста. У истом по-
лемичком тону, у једној белешци уз Дермеов текст, 
Зенит најављује како ће писати о надреализму Ива-
на Гола, покушавајући да открије његове изворе у 
зенитизму. Гол је, наиме, октобра 1924, неколико 
недеља пре Бретона, издао једини број часописа Le 
Surréalisme. Надреализам Ивана Гола ослања се на 
традицију Гијома Аполинера – његов „нови дух“ 
и поезију метафоре, и по тим особеностима Гол се 
налази на истој линији са Полом Дермеом и Пјером 
Албер-Бироом – сарадницима Зенита. 

Можда подстакнут надреалистичким поле-
микама, Зенит је честе расправе са београдским 
листом Политика илустровао колажом користећи 
каламбур: Политика или Полка? Каламбурско 
читање назива листа довело је до гласовног и се-
мантичког помака са ироничним ефектима; доми-

Анатолиј Луначарски, Пролеткулт, 1924.
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нирају налепљени исечци написа о Зениту: највише 
се издваја управо онај који је прогласио смрт зе-
нитизма (то је учинила управо Политика). 

Анушка и Љубомир Мицић превели су са не-
мачког књигу Лава Матијаса Геније и лудило у Русији 
(Будућност, Београд 1924): мало је познато да је ту 
реч о једној од најбољих раних књига о ситуацији 
у тадашњој Русији. Изашао је и Пролеткулт 
Луначарског у издању Атоса, такође у преводу 
Анушке и Љубомира (Мицићев предговор књизи 
преведен је на бугарски језик и објављен у часопису 
Пламък). 

Вилко Гецан, после одласка у Сједињене Аме-
ричке Државе, води преписку са Мицићем. Он је у 
предзенитистичком периоду ликовно опремио Ми-
цићеву књигу Источни грех (Загреб 1920) и изра-
дио Анушкин дендистички портрет 1921. годи не. 
Својим раним радовима Гецан је сарађивао у првим 
бројевима Зенита. Он из Њујорка Мицићу нај-
пре пише разгледницу (17. април 1924) са кра тким 
обавештењем о свом животу и раду, а потом шаље 
велико писмо (23. октобар 1925), објављено у Зениту 
(бр. 37, новембар–децембар 1925). У њему Гецан жи-
вописно преноси своја њујоршка искуства: тичу 
се изнајмљивања атељеа заједно са једним Амери-
канцем ради припреме изложбе на пролеће; на 
њој ће излагати пејзаже и композиције, очевидно 
настале под јаким утицајем урбаних, профаних 
мо тива и визура са висине облакодера, одакле се 
виде њујо ршки кровови са резервоарима за воду 
и цевима. Са много страсти једног Европејца и 
Балканца описује обичаје, менталитет и површност 
америчког народа, њихову вредноћу, чудан начин 
облачења и брижљиву козметику, ненегован однос 
према култури исхране, а арогантан однос према 
странцима, посебно према Грцима и Пољацима, 
наглашен национализам који се мери процентима 
(на пример: „100 % American“, „мрзи странца – и сам 
је то био“), њихово схватање интелектуалаца, сасвим 
различито од европских схватања: „Интелектуа-

лац је овде непотребно зло, а у нас је то зло потреба. 
Музику овде слушају на ушеса – ми је слушамо 
главом. Они једу устима – ми стомаком. Они 
сликају кичицом – ми кичмом.“ Гецан очевидно 
пажљиво прати амерички филм и сматра да је он у 
декаденцији; помиње поједине глумце и рецепцију 
филма просечног америчког гледаоца на примеру 
Чаплинове Златне грознице: „У том филму ви пла-
чете, а не смејете се. Американци се смеју!... Ух – ка-
мени блокови уместо глава.“ Пише исто тако о про-
мењеној улози жене и мушкарца: „Жене воде музеје 
– а децу – мужеви. Позориште посећује женско – а 
муж пере чарапе. Овде је женски рај и зато је досадан: 
тај рај.“ Гецан је пратио Мицићеве напоре у вези са 
Зенитом, распитивао се о његовој супрузи говоре-
ћи похвално о њеном преданом раду на часопису: 
„Тешко би ко тако издржао – јунак је!“ Касније, у 
писму из Чикага од 26. марта 1929. године, Гецан 
се с носталгијом сећа свог сусрета са Мицићем у 
Паризу и дана проведених са њим и Нином-Нај, 
и даје ироничне коментаре на тадашње политичке 
прилике у Југославији. У писму, писаном такође у 
Чикагу 17. маја исте године, он захваљује Мицићу 
на послатим новинама и књизи са илустрацијама 
Пољанског, за које каже да му се „свиђају особито“. 
У оба писму изражава своју жељу да живи у Паризу 
или бар да га поново посети, уколико му материјалне 
околности то буду дозвољавале. Усрдно се нада 
контактима са Мицићем.

Издата је збирка песама Бранка Ве Пољанског 
Паника под сунцем, кao 6. свеска зенитистичких 
издања „copyright by Zenit – Belgrade 1923“. Збирка се, 
заправо, појавила годину дана касније, о чему сведо-
че песников предговор и предговор његовог брата, 
Љ. Мицића, као и датуми настанка неких песама 
из 1924. године. Паника под сунцем је илустрована 
цртежом–портретом Пољанског, рад Михаила С. Пе-
трова, из исте године; портрет је инспирисан рома-
ном 77 самоубица, о чему постоје трагови на самом 
делу (вл. Народни музеј, Београд). Једино начин обра-
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де косе и блага геометризација лица одударају од 
класичног, готово конвенционалног портрета. Лик 
Пољанског смештен је у урбани простор кубисти-
чке стилизације високих зграда, електричног стуба, 
осенченог јаблана; небо је линеарно представљено. 
Целина евоцира унутрашњи свет Пољанског, 
приказан у роману 77 самоубица. Петров је истом 
роману посветио и слику Композиција 77 (вл. Музеј 
савремене уметности, Београд); она је, према сећању 
аутора, претходила портрету Пољанског; садржи 
елементе кубистичке анализе форме са правилно 
распоређеним кружним облицима и динамичним 
троугаоним елементима са леве стране, иза којих је 
смештено шаховско поље (сличан мотив користи и 
Кандински). По целој композицији су у неправилном 
редоследу постављена ћирилична слова у виду 
криптограма – може се дешифровати као посвета 
БРАНКУ. На то упућује и број 77 у површини круга 
– директна веза са његовим романом 77 самоубица. 

На истој тематској подлози настао је и аутопортрет 
Пољанског, израђен у цртежу 1928. године, у време 
кад је живео у Паризу (из заоставштине Љ. Мици-
ћа). Лик песника је кубистички трансформисан а 
елементи који га окружују – пиштољ у десној руци, 
свитак у левој, сат, прозор – очигледније него код 
Петрова упућују на мотиве његовог књижевног дела 
и анархистичког животног става. 

Михаило С. Петров је у 1924. години израдио 
три портрета зенитиста: поред поменутог портре та 
Бранка Ве Пољанског и анализираног цртежа Љу-
бомира Мицића, објављеног на корицама 25. броја 
Зенита, сачуван је још један цртеж-портрет Љ. 
Мицића (такође вл. Народног музеја, Београд). Он 
је представљен en face, без позадине, у елегантном 
оделу са прслуком и светлим пластроном, са брко-
вима и малом брадом. Строг израз књижевника, 
готово у грчу, дат је без наглашених детаља очију, 
али са намером да се визуелно истакну енергично 

Нели ван Дузбург и Корнелис ван Естерен. У позадини плакат Јо Клека Помозите студентима
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чело и образи. Није напуштена миметичност, лик 
се у цртежу јасно распознаје применом кубистичког 
поступка истицања најкарактеристичних унутра-
шњих особина личности. Овај цртеж Мих. С. Пе-
трова и фотографије Љ. Мицића које потичу из 
1925. године (Зенит, бр. 36, 1925) врло су слични по 
начину приказивања његовог изгледа и израза. Пе-
тров је на папиру истог квалитета (натрон папир) и 
истих димензија (44,21 х 62,3 cm), израдио портрете 
и Бранка Ве Пољанског и Љ. Мицића. За разлику од 
Љубомировог изгледа, портрет Пољанског много 
је реалистичкији, са више детаља, како у позадини 
тако и на самом лику и одећи. 

Новембра 1924 (бр. 34) Зенит доноси чланак 
„Модерна реклама“ Ел Лисицког, преузет из швај-
царског часописа ABC (излазио у Цириху). Текст го-
вори најпре о плакату као новом медију савременог 
друштва, предвиђеном да делује непосредно на по-
сматрача не само пропагандом него и сугестијом. 
Плакат, по Ел Лисицком, треба да буде организован 

динамички, да усмерава пажњу гледалаца, води ра-
чуна о распореду текста на плакатском пољу и о 
начину на који ће он бити прочитан; у исто време 
мора бити крајње функционалан, уз одсуство оних 
елемената који би ту функционалност нарушавали 
(нијансирање боја, декоративна линија и сл.). Текст 
је илустрован радом Јо Клека Рекламе, инспириса-
ним, по свој прилици, Ел Лисицким. Чистих је боја, 
јас них слова, геометријске организације простора, 
с архитектонском конструкцијом на шаховском 
пољу; доминирају рекламе постављене на киоск 
какав је у духу кубизма пројектовао Александар 
Родченко 1919. године ради рекламирања поли-
тичких парола и слогана. О њему пише Иља 
Еренбург у књизи Људи, године, живот. Горњи 
део Родченковог пројекта је у динамичнијим гео-
метријским облицима, који се прожимају и има ју 
различиту употребну вредност (делови намење-
ни плакатима, говорнику, ширењу информација и 
вести, тространи сат и сл.). Клеков нацрт за киоск 

Тео и Нели ван Дузбург. У позадини плакат Јо Клека Помозите студентима
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ближи је конструктивизму и делимичној баухау-
совској организацији простора, чистих је вертика-
лних и хоризонталних површина; карактерише га 
сврсисходна употреба графичких знакова. Исти 
однос између доњег дела са конструкцијом киоска 
и горњег, намењеног рекламама, постоји и код Јо 
Кле ка и код Родченка. Репродукција објављена 
у Зени ту је програмска: реклама часописа, ауто-
реклама Клека и рекламе познатих фирми: Форд, 
Арко, Берсон, Бор, Бокс. Неке од тих реклама рађене 
су конструктивистичким и супрематистичким поступ-

ком, тако да ти делови сами по себи имају по себну 
естетску вредност. Рад у Зениту је нешто измењен 
у односу на оригинал из Мицићеве заостав штине 
(могуће је да се ради о два дела): уместо истакнутих 
слова СКФ на једној од реклама, у самом центру 
композиције, у верзији објављеној у Зениту  стоји 
рекламни натпис за часопис Зенит. То исто важи и 
за рекламу са исписаним речима ВРЕМЕ – ВАЖНО 
коју у руци држи једна од две нацртане фигуре; 
уместо њих, у штампаној верзији истиче се Зенит. 
Према распореду натписа Зенит, стиче се утисак да 
се часопис рекламира по две различите основе: као 
новине које се продају на киоску и као роба која се 
пропагира на паноима. Овим другим приступом 
реклами Зенит се не поистовећује са уметничким 
предметом, већ са предметом прои зводње, по чему 
је близак продуктивистичкој линији руске аван-
гарде, заступљене у берлинском часопису Вещь 
(Предмет). 

У Букурешту, у организацији часописа Contim-
poranul одржана је Прва међународна изложба у сали 
Синдиката ликовних уметника од 30. новембра 
до 30. децембра 1924. Она је по типу била слична 
Зенитовој међународној изложби нове уметности, 
поред осталог и због учешћа великог броја уметника 
из више земаља – из Пољске, Мађарске, Белгије, 
Фландрије, Чехослова чке, Немачке, Румуније; 
Србију је заступао „Јо Клек – зенитиста“. – Contimpo-
ranul је излазио у Букуре шту од 1922. до 1932. године 
као први колективни израз авангарде у Румунији; 
осциловао је између конструктивизма, дадаизма и 
надреализма. У њему су сарађивали Тристан Цара, 
Јон Винеа, Урмуз, Јон Барбу, Ханс/Жан Арп, Софија 
Тојбер (Таубер) Арп, Ханс Рихтер, Викинг Егелинг, 
Курт Швитерс; насловне странице радио М. Х. 
Макси. 

Децембра 1924. године, уметничка група Der 
Wurf приређује Међународну изложбу младе умет-
ности (Internationale Ausstellung junger Kunst), у 
Градском музеју немачког града Билефелда, такође 

Јо Клек 
Неверо моја, колаж, 1924.
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типолошки сродну Зенитовој и Contimporanul-овој 
изложби. И на њој је Јосиф Клек заступао зенити-
зам, што се може закључити на основу додатка у 
каталогу, где је потписан као „Крек“; наведено 
је да је излагао три конструкције. Групу Der Wurf 
основали су Херман Фројденау и Херберт Беренс-
Хангелер, иначе члан ангажоване групе Новембар 
у Берлину; обојица су били сарадници Зенита и 
учесници на Првој Зенитовој изложби. 

Pro et contra – у земљи

Шестог фебруара 1924. године сарајевски лист 
Вечерња пошта штампа три дописа из Београда, са 
потписом –Ар– под заједничким називом „Зени-
тистички покрет“. Први допис говори о Нини-Нај, 
о њеном месту и значају у зенитистичком покрету. 
У уводном делу реч је о изложби Пролетњег салона 
на којем је особиту пажњу скренуо њен портрет, 
рад Вилка Гецана, о којем је већ било речи. Анушка 
је у тексту приказана у позитивном светлу, као 
особа која врши снажан утицај на свога мужа, 
покретача зенитизма Љубомира Мицића, и то сво-
јим образовањем, знањем језика, превођењем са 
немачког и на немачки, познавањем класичне и 
модерне уметности, својом упорношћу, обављањем 
техничких и организационих послова у редакцији 
Зенита и ван ње. Овим текстом аутор покушава да 
открије део тајне везане за личност Анушке Мицић, 
чије се заслуге за живот и рад часописа не могу 
докучити преко псеудонима Нина-Нај. 

Аутор у другом допису резимира чланак бу-
гарског критичара Бориса Јоцова, објављен у со-
фијској ревији Златорог. Мада је у том чланку реч 
о српској поезији уопште, дописник из Београда 
издваја само она места која се односе на зенитизам: 
Борис Јоцов посебно разматра утицај зенитизма на 
савремену српску поезију. Упоришне тачке по њему 
су књиге Кола за спасавање Љубомира Мицића и 

Ефект на дефекту Маријана Микца. У наставку 
истог дописа –Ар– бележи појаву романа 77 
самоубица Бранка Ве Пољанског и наводи спи сак 
оних eвропских публикација које су се њиме бави-
ле: Prager Presse, Stavba, Čas, Národný listy, Хиперион, 
Tűz, Ça Ira. У трећем допису сарајевског листа 
Вечерња пошта, –Ар– најављује предстојећу вели-
ку међународну Зенитову изложбу нове уметно-
сти у Београду, као и 25. број Зенита, посвећен тој 
манифестацији.

Од пролећа 1924. године Сречко Косовел, сло-
веначки авангардни песник, интензивно се ба вио 
зенитизмом и Зенитом, што је имало одјека у ње-
говој конструктивистичкој теорији и уметничкој 
пракси. Косовел је прихватио идеје варваризма 
одн. примитивизма, поетику парадокса, идеју ге-
нија, отеловљену у зенитистичком Барбарогенију, 
нихилистичку негацију ослоњену на стваралаштво 
Бранка Ве Пољанског, и успоставио цитатни интер-
текстуални однос са његовом поезијом; блиске 
су му Мицићеве Речи у простору, телеграфски 
лиризам Ивана Гола, теза о изградњи нове Европе, 
као и принцип електрицитета футуристичке 
поетике (Janez Vrečko, Srečko Kosovel, slovenska 
zgodovinska avantgarda in zenitizem, 1986). Елеме-
нте конструктивизма срећемо у Мицићевим мани-
фестима и у поезији, за разлику од изворног руског 
конструктивизма који је био више окренут прози. 
Сречко Косовел био је упознат са идејом Авгу-
ста Чернигоја о покретању конструктивистичког 
часописа Konstrukter 1925. године. 

Аутор потписан иницијалом Ц. написао је не-
гативну критику о књизи Бранка Ве Пољанског 
Паника под сунцем (Југославенска њива, Загреб, 16. 
септембар 1924); он из збирке издваја једино песму 
„Чежња“, као „истински лепу и добру“. На њега је на-
рочито негативно деловао предговор где се „говори 
о Аустро-Угарско-Хрватској, маџарско-хрватским 
затворима“, о међусобним трвењима између Срба и 
Хрвата, без обзира на то са које стране долазе; сме-
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шно је кад се „говори о скрахираном аустријском 
кадету и крмежи, кад највећи део покретача нових 
струја живе од тога, што се увек прежива неколико 
бројева Пламена“. 

Хрватски лист (Осјек, 2. октобар 1924) у 
непотписаном тексту под насловом „Најновија лу-
довања Љубомира Мицића. Гласило луђака на сло-
боди“ даје преглед осмоброја Зенита (бр. 26–33, 
1924), назива Мицића „чудовиштем“ и цитира при-
логе Бранка Ве Пољанског. Аутор сматра да је Ми-
цић напустио Загреб због малог броја претплатни ка 
а сада мистификује да има „10.000 абонената. Или 
је пол Београда полудило – или најинфамније лаже 
Љубомир Мицић, по занимању луђак на слободи.“ 
Вероватно је писац чланка имао на уму Зенит-
дневник̧  објављен у тако великом тиражу. 

Антун Барац, у чланку „Наша књижевност и 
њезини хисторици“ (из Књиге есеја, издање Младе 
Југославије, Загреб 1924: 9) разматра развојну ли-
нију југословенске књижевности и тврди да је 
Мицићева револуционарност равна Његошевој 
и Крањчевићевој. Наводи њене упоришне тачке 
у историјској перспективи и истиче важне ра-
дикалне моменте појединих носилаца: „Од Ми-
хановићеве химне до ‘Спомена Принципу’ од Цр-
њанскога има цела једна дубока провалија, цео 
један свет, несхватљив и необухватан за оне који 
живe у уским животним погледима. Од вербалног 
патриотизма илирског доба преко романтике 
Шеноине, Лазаревићеве, Јурчичеве, до раздртих, 
неартикулираних, примарних крикова Крлеже, што 
продиру до у кости, требало је у себи проживети 
читаво једно препорођење, читав тешки процес, да 
се збаци са себе све сентиментално, патријархално, 
домаће, стилизирано, и загледа смело, макар с 
најјачим болом, у крв, у гној, у чир, у понор, у бездан. 
Љубомир у Елисијуму, хајдук Станко Радмиловић, 
Штефан Пољанец, Петар Раић; Његош, Крањчевић 
и Љубомир Мицић – бескрајна дубина људи, 
што су бар за један час смели да завире у изворе 

егзистенције, и заглушна реклама, вика за новим, 
стваралачким, великим – све је то проживљено у 
релативно врло кратко време, као у сну неком, као у 
не ком инстинктивном тражењу, лутању, да се иде, да 
се иде, да се куша, не би ли се ипак нашао излазак.“ 

Последњи двоброј загребачког часописа Књи-
жевна република (бр. 2–3, новембар–децембар 1924) 
објавио је списак тема о којима ће писати у следећој 
години а које се у неким моментима поклапају са 
програмом и књижевном праксом часописа Зенит. 
Књижевна република најављује да ће говорити о 
естетици бољшевизма, о конструктивизму, о слому 
европског експресионизма, новим књижевним 
струјама у Русији и Америци, о модерном руском 
сликарству. Осим тога, с обзиром на „домаћу 
неупућеност и конфузију, Књижевна република 
спрема објективан и критичан приказ о српском 
грађанском републиканизму, о кризи соц. демокра-
тије, о разлозима комунистичког пораза, о Радићу и 
о хрватскоме републиканизму“ (стр. 103). 

Pro et contra – у свету

Гео Милев штампа, 15. јануара 1924, проглас 
ко јим најављује покретање часописа Пламък у 
Софи ји, „списание за изкуство и култура“. Позива 
бројне сараднике из Бугарске и иностранства, и 
апелује да они критички пишу о актуелној полити-
чкој, социјалној и књижевно-уметничкој ситуацији. 
Намерава да у часопису репродукује, у боји, дела бу-
гарских и иностраних уметника, фотографије дога-
ђаја у култури, позоришних представа и портре тe 
знаменитих личности. У посвети Мицићу, написа-
ној на том прогласу, Милев се интересује да ли 
Зенит и даље излази. У сачуваној преписци између 
њих двојице могу се пратити припреме за учешће 
бугарских младих уметника Мирча Качулева, Ане 
Бал самаџијеве и Ивана Бојаџијева на Првој Зенито-
вој изложби. Милев обавештава Мицића, писмима 
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од 12. и 18. јануара 1924, да је послао пет радова 
препорученом поштом, иако је било предвиђено 
шест (један велики рад на картону није послат „јер 
је био неподесан за превоз“). Тако су на београдској 
изложби били заступљени: Мирчо Качулев са два 
уља (Рај и Расуло сунца), Ана Балсамаџијева са 
два бакрописа (Љубав и Рад) и Иван Бојаџијев са 
акварелом Моје расположење. 

Други бугарски часопис, Хиперион (год. 3, бр. 
4–5, 1924, 268–271) бави се излагањем бугарских 
уметника на Зенитовој изложби у Београду, у те-
ксту Људмила Стојанова „Зенитизам и зенитисти“. 
Он наглашава бескомпромисност, безмерну сло-
боду мисли и „беззаветну веру“ зенитиста, и 
авангардни карактер њихових идеја. Упоређује 
Пламък са Зенитом, али сматра да је разлика у то-
ме што је бугарски часопис лишен вере и идеализма 
Мицићевог гласила.

Прва пољска конструктивистичка група Blok 
везу је своје оснивање за појаву часописа Blok (изла-
зио је у Варшави од марта 1924; шта мпано укупно 
11 бројева; уредници М. Шчука и Т. Жарноверовна). 
Бр. 6–7, 1924. године, објавио је упоредо програмске 
текстове M. Шчуке „Шта је то конструктивизам“ и 
Љ. Мицића „No made in Serbia. Zenitozofja czyli en-
ergetyka twórczego zenityzmu“ у преводу на пољски 
Е. Милера. Исти број Blok-а рекламира авангардне 
часописе G, Mécano, Contimporanul, Pásmo, De Stijl, 
Mavo, Anthologie. Поред Blok-а у Пољској су постоја ли 
и други часописи конструктивистичке оријентаци-
је, као што су Praesens и A.R.

Двоброј Merz-а, тематски насловљен са Na-
sci (бр. 8–9, април–јули 1924), текстуално и типо-
графски опремио је Ел Лисицки, на предлог Курта 
Швитерса. Замишљени пројекат требало је да по-
лемички оспори познату крилатицу берлинских 
дадаиста о машинској уметности Татлина. (Ова кри-
латица о машинизму Татлинове уметности била 
је блиска Драгану Алексићу; налазила се у основи 
његовог дада-есеја „Татлин. HP/s + Човек“, Зенит, 

бр. 9, 1921). Merz визуелно пародира берлинске дада-
исте тиме што, поред Татлиновог Споменика Трећој 
интернационали и архитектонског пројекта Миса 
ван дер Роа, ставља репродукцију обичне кости. 
У истом броју Merz-а, реклама Зенита смештена је 
у велику породицу часописа европске и америчке 
авангарде.

Merz број 11, 1924, који носи наслов Typore-
klame, посвећен је рекламирању фирме Пеликан. 
Иако се и раније бавио новом типографијом, он у 
овом броју поступа још радикалније – наглашено 
се оријентишући према конструктивизму. Констру-
ктивистичким типографским поступком Швитерс 
рекламира претходне бројеве свога гласила, идеју 
пројекта Merz, као и друге међународне аванагардне 
часописе: L’Aurora, Blok, Contimporanul, Disk, Früh-
licht, Les Futurismes, The Little Review, Ma, Mavo, Ma-

Михаилo С. Петров  
плакат за Прву Зенитову међународну изложбу, колаж, 1924.
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nomètre, Mécano, Noi, Het Overzicht, Les 7 Arts, Stavba, 
Zone, Zwrotnica. Зенит је такође међу њима.

Фламански конструктивистички часопис Het 
Overzicht почиње да излази у Антверпену 15. јуна 
1921. (уредници Мишел Сефор, Герт Пијненбург и 
Јо зеф Петерс – уредник за ликовну уметност). Изла-
зио је редовно до априла 1924, док је фебруара 1925. 
био објављен последњи троброј, друкчијег формата 
и под измењеним називом Кабаре Мишела Сефора. 
Сефор је рано открио кубизам преко написа Албе-
ра Глеза, Метсенжеа и Аполинера; касније упознаје 
Кандинског и његово дело О духовном у уметности. 
Везу Het Overzicht-а са експресионистичким Der 
Sturm-ом успоставио је песник ван Остаијен, који 
је у Берлину био у егзилу због политичких разлога. 
Крајем 1922. и почетком 1923. године Сефор се више 
интересовао за даду: он у Het Overzicht-у објављује 
своје хумористичке текстове, истражује нову типо-
графију и нов начин коришћења слова и боје. Везе 
Het Overzicht-а са Зенитом биле су вишеструке: успо-
стављена је размена часописа, текстова и клишеа; 
1924. године објављене су репродукције радова Лу-
ја Лозовика и Василија Кандинског, преузете из 
Зенитове галерије (подаци из Мицићеве преписке са 
Петерсом од 28. фебруара 1924. и 31. децембра 1924). 
Фламански часопис уврстио је Зенит у најмодернија 
гласила, у која је убројао и: Ma, Der Sturm, Les 7 Arts, 
Blok, Contimpоranul, Merz, Het Getij и L’Esprit Nou-
veau; готово редовно обавештавао је о приспелим 
књигама, објављеним у колекцији часописа Зенит и 
о самом Зениту. 

Mavo, први авангардни часопис у Јапану, по-
кренуо је у Токију Томојоши Мурајама, сликар и 
позоришни уметник; од 5. броја њему се прикључио 
песник Кјођиро Хагивара; часопис Mavo излазио је 
од јула 1924. до августа 1925. године (укупно 7 бро-
јева). Мурајама се после једногодишњег боравка у 
Берлину враћа у Јапан, крајем јануара 1923. године; 
сарађује са великим бројем иностраних авангар-
дних часописа, као што су Der Sturm, Берлин, Das 

Werk, Цирих, L’Effort Moderne, Париз, Het Overzicht, 
Анверс/Антверпен; рекламира часописе: De Stijl, 
Хаг–Лајден, The Next Call, Гронинген, Ma, Беч, L’Esprit 
Nouveau, Париз, Manomètre, Лион, Integral, Букурешт, 
Blok, Варшава, G, Берлин, Noi, Рим, Stavba, Праг, 
L’Aurora, Горица, Périodе, Брисел. Mavo са Зенитом 
није успоставио сарадњу на нивоу прилога, већ се она 
манифестовала у размени публикација у рекламно-
пропагандне сврхе. Осим тога, Зенит се нашао на 
списку „значајних часописа света“, објављеном у 
5, јунском, 6, јулском, и 7, августовском броју Mavo 
за 1925. годину. Уз назив часописа, наведени су име 
његовог уредника и адреса редакције. Зенит (бр. 
26–33), са своје стране, већ 1924. године обавештава 
да прима Mavo, уз коментар на француском: „Леп 
јапански часопис. Жао нам је што можемо да читамо 
само слике.“ Бр. 36 Зенита доноси једино податке 
о називу часописа Mavo, месту издавања и имену 
уредника, док бр. 40 (април 1926) бележи појаву 
„књиге“ George Grosz (едиција АС из Токија, 1925). 
Према К. Јамасаки, није реч о књизи него о ревији 
за ликовну уметност АС коју је покренуо мавои-
ста Мурајама са својим присталицама. Први број 
ове ревије тематски је био посвећен Георгу Гросу 
(Јапанска авангардна поезија у поређењу са српском 
поезијом, 2004: 191–192).

Часопис ABC. Beiträge zum Bauen, из Цириха, у 
броју 2, 1924. године, позива на читање и претплату 
следећих периодичних публикација: Architektura, 
Амстердам; Contimporanul, Букурешт; Ма, Беч; Ma-
nomètre, Лион; Mavo, Toкио; Merz, Хановер; Stavba, 
Праг. Поред њих наведен је и Зенит. Из истог броја 
ABC-а Зенит (бр. 34, новембар 1924) преноси текст 
Ел Лисицког о реклами, а у бројевима 26–33, 34 и 35 
обавештава да прима овај циришки часопис. 

Четвороброј (бр. 6–9, 1924) италијанског фу-
туристичког часописа Noi (у Риму уређивао Енри-
ко Прамполини, сарадник Зенита), пише у не-
колико махова о Зениту, зенитизму, Мицићу и 
Пољанском. Овај број припада другој серији ча-
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сописа, који је са поднасловом „Rivista d’arte Fu-
turista“ поново покренут априла 1923. године. 
(Последњи, 12. број изашао је 1925.) Прва серија 
(1917–1920) имала је поднаслов „rivista internazio-
nale d’arte d’avanguardia“. Noi је у другој серији био 
„отворен према скоро свим покретима и истакну-
тим личностима европске уметничке авангарде, 
од циришке групе дада – час са наклоњеним, час са 
полемичким ставом – од Северинија, француских 
кубиста, до руских конструктивиста, и с песничким 
прилозима аутора (од странаца Реверди, Сандрар, 
Дерме, Цара) који припадају футуристичкој и 
метафизичкој струји, па и Аполинеровој групи. У 
том погледу значајне су информативне секције које 
приказују француске, немачке, каталонске, балти-
чке, мађарске, руске авангардне књиге и часописе, 
ме ђу којима Вещь, Der Sturm, De Stijl, Mа, Disk, Con-
timporanul, па и Зенит, приказан од Р. Вазарија у 
бр. 3–4, 1923“ (А. Пармеђани 1996: 307). У поменутом 
четвороброју, Маринети у Манифесту светског 
футуризма (прокламованом у Паризу 1924. године) 
слави „la montée au Zénith de gloire (300 HP) du grand 
soleil futuriste“ и убраја у футуристе све европске 
и америчке авангардне писце и уметнике, међу ко-
јима Љубомира Мицића и Бранка Ве Пољанског, 
уз Бретона, Коктоа, Сандрара, Арагона, Цару, Пи-
каса, Брака, Стравинског, Шенберга, Швитерса, 
Гропијуса, Кандинског, Бранкушија, Мајаковског, 
Јесењина, Елиота, Паунда. У истом Манифесту Ма-
ринети позива на уједињење све уметнике у борби 
против пасатизма, прокламује начело пројекције 
у будућност и апсолутну оптимистичку веру у 
„l’impérissable Génie de la terre“. За разлику од рани-
јих који су били уско националистички обојени, 
овај Манифест светског футуризма одише идејом 
и духом интернационализма. У истом четвороброју 
В. Ораци укратко приказује три зенитистичка изда-
ња: о књизи Кола за спасавање Љ. Мицића аутор ка-
же да представља „збирку текстова инспирисаних 
конструктивистичким теоријама и футуризмом“; 

77 самоубица Пољанског сматра „авангардном 
прозом и поезијом“, писаном под „очитим утицајем 
футуризма“, док је монографија-албум Архипенко 
– Нова пласти ка с предговором Љ. Мицића, за 
њега оригинално издање са 15 репродукција нај-
значајнијих дела овог „футуристичког скулптора“ 
(А. Пармеђани, 1996: 310). Изван овога, један прилог 
посвећен је учешћу италијанских уметника Енрика 
Прамполинија и Винича Паладинија на Првој 
Зенитовој изложби, која је у целини позитивно 
оцењена због значаја за културу престонице 
Југославије и због важности окупљања европских 
и америчких авангардних уметника, почев од 
Кандинског и Мохољ-Нађа, Делонеа и Задкина 
све до Архипенка, Ел Лисицког и многих других 
стваралаца. 

Поједини часописи играју важну улогу у про-
пагирању и обавештавању о Зениту. Гласило ма-

Зенит, бр. 34, 1924.
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ђарских активиста из Беча Ма објавило је рекламу 
нашег часописа, заједно са другим периодичним 
публикацијама европске авангарде – Der Sturm, De 
Stijl, 2x2, Ça Ira, Út, L’Esprit Nouveau, Clarté, La Vie 
des Lettres et des Arts, Die Aktion, Der Gegner, Mécano, 
Broom (Ма, бр. 1, 15. октобар 1922). Други број (15. 
новембар 1923) бележи појаву романа Бранка Ве 
Пољанског 77 самоубица и обавештава да је примио 
плакат Зенита. 

Bouwkunde из Антверпена (јануар–фебруар, бр. 
4, 1925) такође рекламира Зенит и то бројеве: 26–33, 
34 и 35, а лист Les 7 Arts из Брисела (бр. 30, 20. јули 
1924) доноси чланак Ханесa Мајера „Нови свет“ („Die 
Neue Welt“), посвећен најзначајнијим авангардним 
ревијама тога времена: ABC, L’Esprit Nouveau, Les 7 
Arts, Het Overzicht, De Driehoek, Pásmo, Ma, Energie Fu-
turiste, Blok, Der Sturm, Merz, 365, De Stijl, Manomètre, 
Contimporanul и Little Review. У том часописном низу 
нашао се и Зенит.

Према најави (Зенит, бр. 26–33) забележено је 
да ће манифест Зенитозофија или енергетика ства-
ралачког зенитизма. No made in Serbia Љ. Мицића 
бити штампан у следећим часописима: Der Sturm, 
Берлин; S4N, Нортемптон; Het Overzicht, Aнверс/
Антверпен; Blok, Варшава; La Vie des Lettres, Париз. 
Колико је до сада познато, налазимо га у следећим 
часописима: Les 7 Аrts, Брисел, Blok, Варшава (бр. 
6–7, 1925) и Der Sturm, Берлин (бр. 4, децембар 1924) 
где се појавио под називом No made in Serbia. Zenito-
sophie oder Energetik des schöpferischen Zenitismus (стр. 
219–226; Нини-Нај припада заслуга што је манифест 
превела на немачки). Посебно је занимљива велика 
реклама за часопис Зенит на унутрашњој страни 
предњих корица исте свеске Der Sturm-а; према 
поднаслову и осталим програм ским подацима 
редакције („интернационално гласило – календар 
нове уметности и савременог живота“), очигледно 
се радио о осмоброју Зенита (март–октобар, бр. 
26–33, 1924. године), управо оном у којем је Мицићев 
манифест и објављен. Der Sturm пише да је Зенит 
„водећи часопис који штампа необјављене рукописе 
на свим језицима света“. 

Чланак Георга Линза „L’Expression internationa-
le de l’art“, у белгијском дневнику La Wallonie, наводи 
да Зенит – уз часописе Europe, Париз и Blok, Варша-
ва – илуструје идеју о међународном карактеру 
уметности и издваја зенитистички пројекат балка-
низације Европе (Зенит, бр. 34, 1924) . 

Румунски часопис Contimporanul из Букурешта 
такође помиње Зенит и пише о Мицићевим Речима 
у простору. Contimporanul (излазио је од јуна 1922. до 
јануара 1932) ослања се на традицију часописа Sim-
bolul, који су 1912. покренули тадашњи ученици сре-
дње школе С. Самиро (касније познат као Тристан 
Цара) и Ј. Јованаки (псеудоним – Јон Винеа). Contim-
poranul су уређивали песник и новинар Јон Винеа и 
ликовни уметник Марсел Јанко. Јанко је учество вао 
у првим дадаистичким манифестацијама, најпре 
у Цириху а касније у Паризу 1921. године; 1922. се 

Марк Шагал 
Аутопортрет са гримасом, бакропис, 1924–25.
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враћа у Букурешт. Као орган лево оријентисаног 
румунског конструктивизма, Contimporanul је на-
стојао да своја начела примени на пољу критике; 
по својој склоности ка негацији, парадоксу, сканда-
лозном језику имао је црте дадаизма; избацио је 
крилатицу о уништењу уметности због њеног мо-
ралног проституисања; давао је предност техни-
чкој цивилизацији а у уметности био окренут 
апстракцији. Под револуционарношћу у поезији 
схватао је примену начела брзине, концентрације и 
конструктивног поступка.

Аргентински ултраистички часопис Inicial. 
Re vista de la nueva generacion, који је излазио 
двомесе чно у Буенос Ајресу (уредници Роберто 
Ортељи, Хоме ро Гуљелмини, Роберто Смит, В. Руис 
де Галарета) у бр. 7, год. 1, 1924, рекламира Зенит 
на француском језику: наводи име уредника и 
београдску адресу редакције (Кнез Михаилова 42), 
са информацијама о условима и начину сарадње, 
о администрацији, цени, оглашавању, ритму изла-
жења, претплати и сл. Уз извесне допуне и измене, 
ова реклама је преузета из Зенита (бр. 25, фебруар 
1924). Зенит је, са своје стране, имао добар увид 
у латиноамеричку авангарду, па и ултраистичку, 
будући да је током 1924, 1925. и 1926. године примао 
њене часописе: Inicial, Буенос Ајрес; Valoraciones, 
Revista bimestral de humanidades, critica y polemica 
– Organo del Grupo de Estudiantes Renovacion de la 
Plata, Ла Плата; Martin Fierro, Буенос Ајрес; La Chispa, 
Буенос Ајрес; Diogenes, Ла Плата. Колико је познато, 
ултраистички часопис Valoraciones (бр. 9, марта 1926) 
обавештава да је примио Зенит бр. 37 и 38. 

Холандски неопластицистички часопис Пита 
Мондријана и Теа ван Дузбурга De Stijl успоставио 
је контакте са Зенитом још 1922. године разменом 
часописа и књига (De Stijl, бр. 9, год. 5, септембар 
1922). Интензивнија сарадња почиње од 1923. 
године када Зенит (бр. 24) објављује фрагмент 
програмског текста Теа ван Дузбурга „Воља ка 
стилу“ (ради се о његовом предавању одржаном на 

Баухаусу и пренетом у часопису De Stijl). De Stijl (бр. 
12, 1924/25), заузврат, штампа манифест Бранка Ве 
Пољанског Wat Wil Het Zenithisme?, писан у Паризу 
1925, снабдевен редакцијским коментаром о зе-
нитизму као револуционарном покрету; воде га у 
Београду песници Мицић и Пољански, од којих овај 
други црпи песничке идеје у Паризу, где борави већ 
неколико месеци. Текст се даље бави зенитизмом и 
његовом идејом о томе да се Европа, као и целокупна 
латинска култура (германски и словенски народи 
сматрају се блиски зенитистима), налазе у стању 
распада, па их према томе треба обновити помоћу 
Барбарогенија, уметности а пре свега уз помоћ пое-
зије. Позива се на Пољанског и његову тврдњу да је 
штампа у Југославији Мицића назвала „антихристом 
културе“; многе околности довеле су до угрожености 
живота и рада часописа, па је тако група зенитиста 
била приморана на конспиративан рад, на тајно 
окупљање ноћу: „Сваки дан доносио је изненађе-
ње! Ноћи су проводили у веселом ишчекивању 
сутрашње борбе.“ De Stijl стоји на становишту да 
Зенитова борба против ларпурлартизма, и уопште 
против свега осим егзактних наука, носи црте 
хипериндивидуализма у животу и у уметности. У 
бројевима 75–76 ( стр. 48–50) наставља да прати рад 
часописа Зенит и појаву његових издања, и то пре 
свега: романа 77 самоубица Б. Ве Пољанског (1923) и 
поеме Мицића Аероплан без мотора (1926). Тео ван 
Дузбург одржавао је везу са Мицићем из Париза: то 
потврђују фотографије, снимљене у атељеу архитекте 
Корнелиса ван Естерена, још једног сарадника 
Зенита. На фотографији у Паризу (51, Rue du Moulin 
Vert) су Дузбург, његова супруга Нели и Ван Естерен; 
у позадини, на зиду атељеа, јасно се може видети 
плакат Јо Клека Помозите студентима, рађен 1924. 
године. Ове фотографије објављене су у часопису 
Perizkop (бр. 4, јуни/јули 1925).

У септембарско–октобарском броју (1924) бу-
гарског часописа Пламък Геа Милева изашао је 
предговор Љубомира Мицића, преузет из посебног 
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издања списа Владимира Луначарског Пролеткулт. 
У бугарском преводу овај текст носи назив Луначар-
ски и пролеткулт. Мицић у њему интерпретира 
пролеткулт кроз оптику позитивних програмских 
начела Зенита и зенитизма, са нагласком на већој 
афирмацији културе Јужних Словена, а под геслом 
мобилизације снага ради потраге за идентитетом у 
ситуацији принудног словенског заостајања. У истом 
броју Пламък-а појавили су се: поема Геа Милева 
Септември, белешке о часопису Зенит (бр. 26–33) и 
о збирци песама Бранка Ве Пољанског Паника под 
сунцем (Београд 1924). 

Берлински дневник Der Deutsche позвао је, први 
пут, Б. Пољанског и Љ. Мицића да учествују у анкети 
о филму, коју је водио Ф. Р. Беренс. 

Nemo propheta in patriа, додатак 25. броју садржи 
цитате о Зениту и зенитизму из стране периодике: 
Action, Athena, L’Intransigeant, Aventure, Париз; Ber-
liner Börsеn-Courier; Berliner Zeitung am Mittag; Вещь, 
Берлин; Bolletino della Casa d’Arte Bragaglia, Noi, Il Te-
mpo, Рим; Čas; Národní listy; Červen; Češké slovo; Pra-
ger Tagblatt, Prager Press, Tribuna, Праг, Učiteljski list, 
Delo, Tрст, Esperanto Triumfonta, Aнверс/Антверпен–
Единбург (паралелно и други градови); Tableros, 
Mадрид; Frankfurter Zeitung, Франкфурт; Hirlap, 
Су ботица; Manomètre, Prоmenoir, Лиoн; Neues Wie-
ner Journal, Беч; Rovnost, Rudé právo, Брно; Златорог, 
Софија. Поред осталог, цитирана су три париска 
часописа: Action – „Зенит, међународни часопис, је-
динство нових европских смерница у уметности и 
књижевности“; Athènеs: „Зенит објављује програм-
ски чланак Љубомира Мицића ‘Категорички импе-
ратив зенитистичке песничке школе’. Зенитизам је 
покрет нове уметности на Балканском полуострву, 
чији је први покретач југословенски песник Љубо-
мир Мицић“; Aventure – убраја Зенит у европска 
гласила и наглашава да он објављује прозу и поезију 
„у свим оригиналним језицима“. Његов захтев са-
стоји се у томе да представи све врсте култура и да 
„из њих извади душу живота“. 

Троброј (бр. 6–8, 1924–1925) немачког издања 
чехословачког часописа Wohnungs Kultur. Monats-
schrift für industrielle Kunst, Брно (излазио и на че-
шком под називом Bytová kultura; главни уредник 
Бохуслав Маркалоус; издавач Ј. Вањек; чланови ре-
дакција – поред Б. Маркалоуса – Адолф Лос, Ј. Вањек 
и Е. Визнер) уврстио је у своје прилоге чланак Љ. 
Мицића „Antisoziale Kunst muss vernichtet werden“ 
(превод са српског Нине-Нај). На дописници, писа-
ној у Београду 28. фебруара 1925, Мицић обавешта-
ва уредника Маркалоуса (Брно, Jósefska 14) да је 
примио и чешко и немачко издање, и констатује да 
је његов одговор на анкету објављен само у нема-
чкој часописној верзији. Српску верзију истог текста 
публикује Зенит (бр. 35, децембар 1924) под нази вом 
„Треба уништити антисоцијалну уметност“.

Часопис Pásmo, орган Devĕtsil-а са седиштем у 
Брну (назив је добио према песми Гијома Аполинера 
Зона; излазио је од 1924. до 1926. године; уређивао 
га је Артуш Черњик) у бројевима 1, 4, 10, 1924/1925. 
прати рад Зенита у виду кратких прегледа са-
држаја, уз повремене коментаре неких прилога; 
ставља нагласак на полемику око француског над-
реализма између Пола Дермеа и Андреа Бретона, 
на револуционарни карактер Зенита и стаје на 
становиште да су Клекови радови из архитектуре 
„еклектичне и романтичне“ природе. У првом 
бро ју говори о Зениту бр. 25 – о каталогу Прве Зе-
нитове међународне изложбе нове уметности у 
Београду, наводи имена учесника, помиње један 
Мицићев чланак и репродукције радова Архипенка 
и Кандинског. Осврће се и на портрет Љубомира 
Мицића, рад Михаила С. Петрова. 
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Превласт фотографије. – Књижевна 
и уметничка левица. – Надреализам. 

– Балканизам у музици: J. 
Штолцер Славенски. – Утилитарна 

прагматизација позоришта. – Дијалог 
Маринети–Пољански. – Пројекат 

футуристичко-зенитистичког 
часописа. – Оријентација према 
фактографији. – Балкан – шести 

континент – просторни центар 
зенитизма 
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Према „Филму једног књижевног покрета и 
једне духовне револуције“, Зенит у 1925. години 
наступа као једини духовни и књижевни леви фронт 
(бр. 38, 1926).

Ова година почиње романом Маријана 
Микца Феномен мајмун у Зенитовом издању бр. 
7. Годину дана раније, у прегледу зенитистичких 
издања, најављен је као „гротескан роман из године 
2222“ (Зенит, бр. 25, 1924). И овде је насловну 
страну израдио Јо Клек. То је цртеж једнооке не-
мани или мутанта, приказаног у рушилачком 
нагону: конфронтиране су облине његовог тела 
са геометризованим урбаним структурама које 
уништава својом сировом снагом. Сличан мотив се 
налази у филм-роману Бијесна љешина, објављеном 
у часопису Бранка Ве Пољанског Кинофон 1922. 
године. Кинофон предвиђа издање књиге М. Микца 

Имагинарни бродолом, са поднасловом „драма на 
подморници“, али она никада није објављена. Према 
сачуваној преписци, Микац је драму касније послао 
Мицићу у Париз на оцену, и ту јој се губи траг.

„Две триумфалне вечерње Пољанског у Љу-
бљани“ одржане су у Местном дому 23. и 24. апри-
ла 1925. године. Тим поводом штампан је на 
словеначком језику плакат-летак Зенитистички 
вечер сензације – Зенит једини Леви фронт. У ње-
му се на провокативан и сензационалистички на-
чин позива публика свих узраста, рода, занима-
ња, и истовремено износе главни постулати 
зенитистичког програма. Пољански ту себе 
представља као песника, балканског факира – спо-
собног да изазове невероватна чудеса, и човека са 
најмоћнијом фантазијом у Европи; обећава да ће 
говорити о зенитизму као новој уметности у свету 
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и читати поезију која се до тада нигде није могла 
чути; зенитизам проглашава „контраполитичким 
покретом“, и зато позива све да присуствују, без 
обзира на њихова политичка уверења. 

Владимир Скерл (као секретар и преводилац 
Зенита, потписивао се са Скерлић) одржао је пре-
давање о новој поезији у Југословенско-енглеском 
клубу у Београду, маја–јуна 1925. године, где је, по 
свему судећи, говорио и о зенитизму. Том прили ком 
је Исидора Секулић изјавила „да су сва документа 
светске штампе о успеху и одјеку зенитистичког 
покрета у свету тек последица неке организације“. 
На ту дезинформацију и малициозну примедбу 
Исидоре Секулић, Мицић реагује годину дана 
касније (Зенит, бр. 40, 1926) текстом под називом 
„Једно изгубљено писмо“, упућеним Југословенско-
енглеском клубу 2. јуна 1925. године. 

Од 16. септембра Бранко Ве Пољански је у 
Паризу стални представник Зенита. У име Зенита 
остварује многе контакте, среће познате сликаре, 
вајаре и писце (између осталих – Валтера Меринга 
у популарном месту сусрета уметничких кругова 
Café du Dôme, и позива га на сарадњу); почиње са 
припремом изложбе париских мајстора за Бео-
град и Загреб. Поред тога, обнавља берлинско 
познанство са Марком Шагалом, из јесени 1922. го-
дине, успостављено за време трајања Велике руске 
изложбе у Галерији ван Димен. Шагал је за изложбу 
у Ју гославији дао два аутопортрета у графици, од 
којих је један (Аутопортрет са гримасом, 1924/25), 
према постојећој грађи, рађен на основу цртежа из 
1914. године; на њему је написао посвету: „A M. le Di-
rector (sic!) du Zenith, Salutations, Marc Chagall. 1926. 
Paris“. Шагал Зениту посвећује и фотографију на ко-
јој је са својом супругом Белом у париском атељеу: 
„А Zenith mes salutations, Marc Chagall, Paris“.

Славко Батушић у сећањима на 1925/26. годину 
(„Тридесетогодишњи дјечак у великом граду“, Форум 
1971) није сасвим поуздан када пише о париским 
данима композитора Јосипа Штолцера Славенског и 

Бранка Ве Пољанског. Према Батушићу, њих дво јица 
били су нераздвојни, проводили су дане у оскудним 
животним околностима, стално су ме њали адресе 
становања (оне су за Батушића биле недокучиве и на 
свако питање добијао је одговор „ту близу“). Колико 
се зна, прво су становали око Сен Мишела, потом у 
rue d’Assas код Луксембуршког парка и rue Duguay-
Trocin, код Булевара Raspail, у близини култних 
кафана Монпарнаса – Coupole, Dôme и Rotonde. 
Пољански је обилазио атељее, уметничке академије 
на Монпарнасу, а – према Ба тушићу – везе су му 
били Иља Еренбург и сликар Челишћев. Батушић 
непрецизно говори о односима између Пољанског и 
Шагала, због тврдње да их је упознао Еренбург и да 
Шагал није дао своје радове Пољанском за изложбу. 
Из тог времена сачувани су цртежи Јосипа Славен-
sског; сада се налазе у његовом легату у Београду 
(Мухарем Шеховић, Политика, 3. новембар 2006). 

После застоја од десет месеци, излазе само два 
броја Зенита за 1925. годину, и то октобра – бр. 36 и 
новембра-децембра – бр. 37. 

Уводни полемичко-памфлетски текст Љубо-
мира Мицића „Хвала ти, Србијо лепа“ (Зенит, бр. 
36) довео је до забране часописа зато што је у њему 
Србија изједначена са Југославијом. Овај текст 
остварује цитатни однос према истоименој песми 
Алексе Шантића, и истовремено разбија илузије о 
националним и државним вредностима. Мицић 
у следећем, бр. 37, објављује полицијске и судске 
документe о забрани и поништењу ове забране 36. 
броја Зенита, у прилогу под називом „Трофеј – Tro-
phée“: „Решење полиције – Одељење Опште полици-
је Управе града Београда, бр. 6222 од 29. септембра 
1925. године – на основу 19. члана Закона о штампи 
РЕШАВА – да се часопис Зенит бр. 36 за октобар 
месец 1925. године забрани и његово растурање и 
распродаја спречи – како се... у инкриминисаним 
изразима изазива мржња противу државе као 
целине, јер се Србија идентификује са краљевином 
С.Х.С...’ По наредби Управника Града Београда.“ 
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Решење суда и Решење полиције Мицић пу-
бликује на посебно штампаном папиру у боји, у 
облику омотнице, са истакнутим називом инкри-
минисаног чланка („Хвала ти, Србијо лепа“), и при-
паја је 36. броју Зенита, чија је забрана поништена. 
На омотници стоји: „‘По расмотрењу решења Управе 
Града Београда бр. 6222 од 29. септ. 1925. год. којим се 
забрањује часопис Зенит бр. 36 за месец октобар тек. 
год. Суд је нашао – да се у реферату овога решења 
инкриминисаним изразима не изазива мржња 
про тив државе као целине – те се према томе, а у 
смислу чл. 21. Закона о штампи, предња забрана 
часописа ЗЕНИТА има ПОНИШТИТИ. Решено у 
Првостепеном Суду за Град Београд 30. септ. 1925. 
бр. 42403 у Београду – Председник Суда.“ Испод Ре-
шења, Мицић је додао своју програмску крилатицу: 
„Слободно мислити први је услов културе.“

На ову забрану Зенита, Политика је реаговала 
у рубрици „Београдска недеља“ (11. октобар 1925) 
козеријом „Полицајци и зенитисти“. Тек након че-
трнаест месеци, и после низа Мицићевих неуспелих 
покушаја да директору Милану Гавриловићу или 
уреднику Миломиру Миленовићу уручи тужбу и 
одлуку суда о обавези да се мора поступити по За-
ко ну о штампи, а захваљујући посредовању надле-
жног Првостепеног суда, Политика је 3. децембра 
1926 (бр 6685, стр. 6) објавила Мицићево писмо 
Уредништву ових новина, насловљено „Поводом 
забране часописа Зенит“. Мицић се ограђује од овог 
и ранијих написа о зенитизму у Политици, тврдећи 
да је она смишљено нарушавала његов углед као 
књижевника и част као човека, „што је за собом увек 
повлачило и материјалну невољу“. 

Исти број (бр. 36) Зенита протестује (упоредо 
и на француском) против Цанковљевог режима 
на Балкану, задржавајући се посебно на убиству 
бугарског песника и критичара Геа Милева. Поред 
Мицићевог некролога (септембра 1925), донети 
су на бугарском језику фрагменти поеме Милева 
Септембар (због које је песник убијен); по некима, 

она је блиска Дванаесторици Александра Блока (R. 
Grübel, „Konstruktivismus und konstruktivistische 
Erscheinungen in der südslavischen Literaturen im 
Verhältnis zum russischen Konstruktivismus“, 1984). 
Сарадња са Милевим била је интензивна: међу 
њима је вођена преписка, Мицић је објављивао своје 
текстове у бугарским часописима Везни и Пламък, 
а Милев је организовао учешће младих бугарских 
уметника на Зенитовој изложби у Београду. 

Запажа се склоност према американизму – ве-
стерн филмовима (снимак каубоја са ласом, Зенит, 

Маријан Микац 
Феномен мајмун, 1925.
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бр. 36); ова склоност заједничка је Зениту и руском 
футуристичком часопису ЛЕФ. 

Све су уочљивије везе са Баухаусом, његовим 
професорима и сарадницима: В. Кандинским, Л. 
Мохољ-Нађом, В. Гропијусом, Х. Мајером, Т. ван 
Дузбургом, К. ван Естереном и др. 

Представљен је значај Василија Кандинског за 
експресионизам и апстрактну уметност у комен-
тару уз његов текст „Апстрактна уметност“ (бр. 36, 
превод Нине-Нај „с оригиналног рукописа“) и уз 
репродукцију једног његовог рада. Зенит пише 

да текст Кандинског тумачи „једну од највећих 
духовних епоха“ у стваралаштву, где долази до 
„преврата“, преласка од материјалног у духовну 
сферу уметничког рада, до напуштања спољашњег 
и окретања ка унутрашњем: то је значило по-
четак апстрактне уметности. Њена судбина, по 
Кандинском, везана је за комплементарно тро-
гласје: романско-француско, германско-немачко и 
словенско-руско поимање света. Сваки од ових по-
јединачних приступа има своја тумачења, али тек 
у њиховом споју ствара се апстрактна уметност у 
целини. Други део текста Кандинског „Апстрактна 
уметност“ објављен је у следећем, 37. броју Зенита.

Поред Клековог рада Реклама, његов пројекат 
Вила Зенит („оригинал Зенит-галерије“, сада у 
Народном музеју, репродукован у Зениту, бр. 36), 
близак је стилу Баухауса и представља одраз нагла-
шеног интересовања за архитектуру, примењену 
у сликарству. Клеков пројекат је, према мишљењу 
Милоша Перовића, „маштовита, вишеслојна, скоро 
ешеровска архитектонска конструкција“ (М. Перо-
вић 2003: 69). 

Уопште, Зенит је делио заједничке ставове са 
Баухаусом о питању синтезе уметности и заната, 
штампане речи и прелома странице: избора 
писма и његове посебне конструкције, словних 
решења, правилности у распоређивању маса и 
слободних површина, геометризацији и чистоти 
архитектонике листа, односа репродукованог ма-
теријала према текстуалном делу, комбинацији ћи-
рилског и латиничког слога, слободној употреби 
фото-докумената. 

Чланак Љубомира. Мицића „Београд без 
архитектуре“ (Зенит, бр. 37) представља програмски 
текст о зенитистичкој архитектури, припремљен 
за часопис Bouwkunde (Aнтверпен). Према М. Пе-
ровићу, Мицић овде „истиче разлику између 
архитектуре и обичних грађевина и одлучно тврди 
да у Београду не постоји модерна архитектура. По 
Мицићу, архитектура на овом простору постојала је 

Вилко Гецан Љубомиру Мицићу, Њујорк, 1925.
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само у позном средњем веку, када су, како он каже, 
у оквирима манастирске културе грађени изузетни 
објекти. Грађевине у Београду настале на принци-
пима оживљавања стилова прошлости Мицић 
назива ‘наказама’ залажући се за безорнаменталан 
начин њиховог обликовања. Једине грађевине које 
Мицић у Београду свога доба сматра архитектуром 
јесу поједини још преостали примерци балканског 
традиционалног градитељства. Мицић посебно 
издаваја ‘...једну цркву белих зидова... с неколико 
једноставних кубета... скривену међу дрвећем’, 
цркву коју је данас немогуће идентификовати. Оно 
што Мицић, слично Ле Корбизјеу у књизи Le Vo-
yage d’Orient сматра њиховим изворним квалите-
том, називајући га ‘зенитизмом архитектуре,’ јесу 
чисте површине без икаквих орнамената, и добро 
одмерене пропорције“ (М. Перовић 2003: 70). Поред 
актуелне архитектуре, Мицић критички пише о 
урбанизму и уређењу југословенске престонице; о 
неуспелом покушају да се оствари национални, тзв. 
„српски стил“; посебно издваја грађевине војних 
касарни, лишене орнамената сваке врсте, под којим 
подразумева све оно што подсећа на „баштенску 
скулптуру“. 

Музику у Зениту заступају ноте композици је 
Балканска игра – Загорски тамбураши Јосипа Штол-
цера Славенског, пријатеља Бранка Ве Поља нског и 
присталице зенитизма (Зенит, бр. 36, окто бра 1925). 
Он их је за Мицићев часопис преписао и приредио, 
у време када је са Пољанским друговао у Паризу. 
Ова композиција део је свите за клавир Са Балкана 
и припада опусу компонованом између 1910. и 
1917. године; састављена је из четири дела, од којих 
Загорски тамбураши „подвлаче карактер неспутане, 
чак разуздане сеоске свирке“ (Милош Павловић, 
„Пијанистички и педагошко-дидактички аспекти 
клавирског опуса Јосипа Славенског“, Београд 2006: 
297)

Поезију у 1925. години обележавају, од домаћих 
аутора, прилози Ве Пољанског (песму „Свако јутро 

свирам“ шаље из Париза, Зенит, бр. 36), затим Риста 
Ратковића, Стевана Живановића, Андре Јутронића, 
Љубомира Мицића, Драгутина Марића, Војислава 
Авакумовића, а од страних – Херварта Валдена (на 
немачком), и Григорија Петњикова (на руском). 

Све чешће је коришћење документарних и 
рекламних фотографија за илустрацију Зенита 
и зенитистичких издања: на снимку фотографа 
Франа Ебела из Београда приказана је Редакција 
Зенита са Зенит-галеријом и Љубомиром Ми-
цићем међу уметничим делима (Зенит, бр. 36). 
Исти број Зенита објављује фотографију коју је 
снимио исти аутор; на њој је, по свој прилици, 
Павле Бихали како телефонира у фирми (псеудоним 
И. Мерин, публициста и издавач; покренуо је са 
братом Отом часопис Нова литература 1928–1930, 
основао издавачко предузеће НОЛИТ 1928, и био 
његов уредник заједно са Миланом Богдановићем, 
Густавом Крклецом и Јосипом Кулунџићем; Немци 
су га стрељали 1941). Та фотографија саставни је део 
рекламе за фирму „Футур – модерни атеље – за де-
коративно сликарство, за велике фирме и рекламе, 
за све унутрашње и спољне радове нових грађеви на“ 
(Београд, Кнегиње Љубице 34). Према Оту Бихаљи-
Мерину, ову „молерско-фарбарску и фирмописачку 
радионицу“ његов брат Павле основао је 1923. го-
дине најпре са Чедомиром Чабрајом, једно време 
комунистичким послаником у Скупштини Земуна. 
Касније је радионицу водио сам Ото Бихаљи, који 
је, као апсолвент Ликовне академије у Берлину, 
имао право да буде носилац фирме; затворена је 
1927. године. Дружење Љубомира и Анушке Мицић 
са браћом Бихаљи, истакнутим припадницима 
политичке и књижевне левице, може се пратити од 
1925. године захваљујући фотографији снимљеној у 
Редакцији часописа Зенит, где се у позадини види 
рекламни плакат за Зенитову међународну изложбу. 
Павле Бихали констатује да је зенитизам по форми и 
по ангажовању привлачнији за напредну омладину 
од надреализма, којем он предвиђа пропаст управо 
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због тога што нема „корене у друштвеној идеологији“ 
(Irina Subotić, Likovni krog revije Zenit 1921–1926, Lju-
bljana 1995: 48). Ото Бихаљи-Мерин пише у књизи 
Издавач Павле Бихали (Београд 1978) да је, након 
Берлина и сусрета са Хервартом Валденом 1925, 
заједно са својим братом Павлом посетио Мицића 
у Београду, пренео му поздраве и Валденову жељу 
да Мицић настави раније започету сарадњу са Der 
Sturm-oм: „У црно обојеним просторијама, у којима 
су се могла видети дела међународне авангарде, 

дочекао нас је маг балканске мешавине исконског и 
модерног, назване зенитизам. Сенаста визија једног 
балкано-генија – који је ‘декадентну’ уметност Запа-
да хтео да обнови враћањем у варварство – једва да 
је одговарала нашим гледиштима. Нама је синтеза 
Растка Петровића – синтеза елементарне словенске 
народне поезије са мелосом и замислима авангарде 
– изгледала креативнија. Па ипак смо обојица осећа-
ли извесну симпатију за усамљени, самоникли одјек 
модерних опита Европе и за глас зенитизма“ (стр. 
38–39). Тим поводом Бихаљи износи утопистичку 
замисао, своју и свога брата, о могућој синтези да-
де, надреализма и зенитизма са револуционарним 
радничким покретом, што би изменило однос према 
уметности.

Ова, 1925. година карактеристична је по томе 
што је у њој дошло до изразитог окретања према 
надреализму, пре свега у тематском, програмском 
и идеолошком погледу. Тематска поклапања између 
француских надреалиста и зенитиста огледају се 
у односу према колонијалном рату у Мароку. Та 
проблематика имала је код надреалиста далеко шире 
размере и сводила се на идеолошку консолидацију 
групе око часописа Clarté, да би практичну реа-
лизацију доживела у летку Револуција пре свега и 
увек. С друге стране, Мицић је ту тематику свео са-
мо на чланак „Мароко и опет за спас цивилизације. 
Империјализам је библија Европе и Европејаца“ 
(Зенит, бр. 37). У њему се, као што је случај и код 
надреалиста, Мицић позива на Лењинову теорију 
империјализма и смешта је у контекст размишљања 
о Светском рату и тадашњој Европи, да би марокан-
ску кризу поистоветио са сопственим ставовима о 
Балкану и судбини српског народа. 

Програмско поклапање између француског 
надреализма и зенитизма видљиво је у односу пре-
ма Истоку: познато је да је трећи број часописа La 
Révolution surréaliste био скоро у целини посве ћен 
култу Истока и његовом слављу. То интересовање 
је било покушај налажења путева ка некој новој вр-

Љубомир Мицић  
испред плаката за Зенитову међународну изложбу, потписан 1925.
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сти мистицизма. Симболи су били Буда, Далај-Лама 
и азијатски варвари. Зенитизам је тој концепцији 
Истока супротставио културно варварство, наста-
ло из потребе за револуционарном обновом духо-
вности. Ристо Ратковић, аутор програмског текста 
„Барбарство као култура“ (Зенит, бр. 37), полази од 
претпоставке о моралним вредностима човека и 
сматра да права а не лажна култура води обнавља-
њу варварства; он одбацује тради цију засновану 
на Ру соу, антици, Ничеу и његовом „обртању свих 
вредности“. Из тога произлази да Ратковић по казује 
занимање за спајање варварства са општим про-
блемима културе, а реформаторску улогу приписује 
једино поезији.

Иако је у идеолошком погледу Зенит експли-
ците био против надреализма, он му се у неким 
другим случајевима приклонио: тако су, на пример, 
пропагандно-провокативни наступи и јавно дело-
вање зенитиста путем текстова писаних у жанру 
отвореног писма, плаката или памфлета, имали – за 
разлику од ранијих – изразитији друштвени и по-
литички карактер. Прилично жив, полемички тон 
дошао је до изражаја у отвореном писму Августину 
Ујевићу, „изгубљеном песнику и пајацу буржоазије“ 
(Зенит, бр. 37). Ујевићево боемство схваћено је 
само као производ и персонификација „модерних 
песника“, уклопљених у остале представнике бур-
жоаске културе. У тој култури Ујевић чува своје 
бо емске особине, није у стању да се прилагоди 
времену социјалних и духовних револуција. Следе-
ће године Зенит ће објавити отворено писмо-ле так 
Рабиндранату Тагори, индијском песнику и ми-
слиоцу, у виду посебног додатка 43. броју. 

Љубомир Мицић протестује против затвара-
ња песника Мирослава Фелера у азил за умоболне 
у Београду и апелује да се он пусти на слободу 
(„Песник у лудници“, Зенит, бр. 36). Истовремено 
Мицић критикује што је круг писаца око часописа 
Сведочанства сврстао Фелеров роман у цртежима 
Вампир у тематски број Записи из помраченог 

дома, посвећен умоболнима. Тај роман је, захваљу-
јући Монију де Булију, преведен на француски и 
објављен у часопису La Révolution surréaliste (бр. 5). 
Да би илустровао Фелерову нормалност, Мицић 
у Зениту доноси његове краће есеје о појединим 
темама (натчовеку, уметнику и др.), потписане 
псеудонимом Мирослав Евгенијић Годовски. По-
водом тога Мицић се иронично обрачунава са 
београдским надреалистима, сматрајући их ми-
стификаторима, епигонима, плагијаторима и са-
лонски блазираним псеудореволуционарима, у 
тексту „Une mystification à Paris“ (Зенит, бр. 37), 
који је био намењен француском реципијенту. 
Ово је био почетак радикалног размимоилажења 

Реклама за модерни атеље Футур, Зенит, бр. 36, 1925.
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између зенитиста и надреалиста. Тај непремостиви 
јаз између ова два покрета остаће актуелан и после 
смрти обојице протагониста – Љубомира Мицића и 
Марка Ристића. Оставио је дубоког трага и у науци. 
Оба покрета се скоро редовно посматрају изоло-
вано и противстављено, иако међу њима постоји низ 
додирних тачака: часописни облик уметничког и 
програмског изражавања, групна форма манифеста, 
јавни наступи, успостављање међународних веза 
и међународни карактер деловања (али и посебна 
окренутост Француској), објављивање прилога 

страних аутора на изворном језику, критички и 
полемички став према владајућој уметности и 
према другим појавама грађанског друштва, одбој-
ност према традицији и конзервативизму, лева 
оријентација – окренутост према марксизму, ре-
волуционарност као уметнички став, наглашени 
антиимперијализам и антифашизам, однос према 
Истоку (али са различитих позиција), поклапање 
са естетиком и тематиком умоболних, ослањање 
на вредности народног стваралаштва, тема одн. 
мотив генијалности, метафизика примењена у 
уметничком поступку, инсистирање на новим, не-
миметичким и антитрадиционалним облицима 
ликовног изражавања – у извесној мери доведеним 
до аутоматизма, експериментално и програмско ко-
ришћење фотографија, примена жанра отворених 
писама, памфлета, летака и сл. У оба покрета активно 
учествују жене – песмама, текстовима, преводима, 
експериментима на пољу ликовне уметности, 
сликама, цртежима, колажима, пастелима, фо-
тографијама; оне су инспирација песника и ра-
вноправни учесници авангардних догађања. И 
Мицић и Ристић, као оснивачи својих покрета, 
свесни су вредности сведочанства и документа: 
обојица систематски сакупљају часописе, књиге, 
фо тографије, чувају преписку, рукописе, судске, 
административне, финансијске и друге материјале, а 
нарочито уметничка дела, ради историзације покре-
та и потврде својих идеја. Мицићева заоставштина 
подељена је између Народне библиотеке Србије и 
Народног музеја, а Ристићева је смештена у Српској 
академији наука и уметности у Београду; он је свој 
легат – колекцију уметничких дела, за живота 
поклонио Музеју савремене уметности. 

У Зениту број 37 (1925) остварена је сарадња са 
швајцарским архитектом Ханесом Мајером, касни-
је професором и директором Баухауса у Десауу; он 
је од 1923. до 1927. године путовао по европским 
земљама, ширио идеје задругарства и у склопу тога 
1924, заједно са Жаном Бардом и његовом супругом, 

Бранко Ве Пољански
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са којима је живео у некој врсти комуне, израдио и 
извео пројекат Позориште Со-ор. Њихова полазна 
идеја била је да унесу промене у начине излагања 
на изложбеним и сајамским манифестацијама, и да 
их доведу у непосредну везу са самим позоришним 
чином. У том погледу Позориште Со-ор инсистира 
на антилитерарној природи театра и залаже се за 
малу позорницу, механичку и ритмизовану драмску 
радњу, за пантомиму као начело игре и за спој игре 
живих глумаца са марионетама у људској величини. 
Све до 1927. године Ханес Мајер наставља да развија 
обликовне могућности пројекта Со-ор витрине, Со-
ор фотографије, Со-ор линорезе. Овај пројекат Со-ор 
неговао је замисао о колективизму и о комерцијалној 
природи уметничког стваралаштва. Доказ сарадње 
између Мицића и Мајера је сачувани линорез Co-op 
III из 1925. године у Зенитовој колекцији.

У 37. броју јавља се Т. К. Фодор (псеудоним 
Теодора Балка) кратким прозним текстом „Филм. 
Један филм, при ком нам се намеће књижевна пара-
лела“; по поступку и тематици он је у принципу 
близак филму, или одређеније сижеу немог филма 
Die Strasse (Улица, редитеља Карла Грунеа, снимље-
ног у Немачкој 1923). Теодор Балк, по опредељењу 
марксиста, био је сарадник Нове литературе (1929) 
и уредник немачког часописа Die Linkskurve. 

Пољански у Паризу програмски слави нови 
континтент – Балкан, који су зенитисти пројек-
товали. Мицић први пут помиње Балкан у бр. 24 
(1923) као шести континент – континент песника, 
инспирисан антологијом Ивана Гола Les Cinq Conti-
nents. Отада Балкан често фигурира у програмским 
текстовима и у поезији (на пример, у песми Љ. 
Мицића на француском „Avion sans appareil“ – „Zé-
nitisme est l’hélice du continent balkanique“ (Зенит, 
бр. 37; касније је песма објављена и на српском), у 
Мицићевом Манифесту варварима духа и мисли на 
свим континентима (Зенит, бр. 38) и др. Балкан је 
за зенитисте хронотоп који својом младом снагом 
спасава Европу; он рађа Барбарогенија. 

У едицији Зенита објављена је, крајем 1925. го-
дине, антиевропска програмска поема Аероплан без 
мотора, посвећена Анушки Мицић (написана 1922, 
илустрована фотопортретом аутора – Љ. Мицића 
из млађих, предзенитистичких дана). У уводни део 
укључен је документарни материјал: текст из Поли-
тике од 23. септембра 1923, којим се неколико месе-
ци после доласка Мицића у Београд, проглашава 
смрт зенитизма, као и документ о заплени Мициће-
ве књиге стихова Стотину вам богова у Загребу 1922. 
године. Јавља се авијатички мотив са футуристи-
чким ефектима: претворити моћ песме у аероплан. 
Збирку је полиција, по наредби управника Града 
Београда, запленила (на основу решења од 16. де-
цембра 1925. године). Апелациони суд поднео је 
тужбу на основу Закона о штампи, на шта је Мицић 
поднео жалбу 18. децембра; али Апелациони суд је 
потврдио решење о забрани, 22. децембра 1925, због 
„тешке повреде јавнога морала“: Мицић је користио 
еротске изразе говорећи о својој љубави према 
супрузи (Зенит у 1926. детаљно пише о процесу 
забране у тексту „Мо ја поезија и ‘јавни морал’“). 

„На рођендан зенитистичког песника Бранка 
Ве Пољанског“, Ф. Т. Маринети је стигао у Париз и 
одржао предавање о фашизму и футуризму. Сутра-
дан је Пољански водио разговор са Маринетијем, 
у присуству италијанских футуриста Фортуната 
Депера и Енрика Прамполинија, и о томе послао 
извештај Зениту 28. октобра 1925. године. У њему 
проблематизује динамично прожимање футуризма 
са фашизмом у намери да га дестабилизује. Да би 
илустровао агресивност фашиста, навео је њихова 
недела против Хрвата у Истри и против Словена-
ца у Трсту чији су Народни дом били спалили. 
Италијанска штампа преноси овај разговор, али у 
измењеној верзији. 

Током 1925. године Фортунато Деперо у свом 
дневнику (6–8. јуни, 10–14. децембар) региструје 
многобројне контакте с Пољанским у Паризу и за-
једнички пројекат за покретање футуристичко-
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зенитистичког часописа Дивљи мотор – Motore 
selvaggio (алтернативан назив био је Futurismo – Ze-
nithismo). Часопис је требало да, према белешкама, 
има две странице зенитистичке синтезе, две 
странице Маринетијеве футуристичке синтезе, две 
странице посвећене Пољанском и Мицићу, једну 
страницу позоришта Прамполинија, две странице 
Intonarumori Русола, 4–5 клишеа Зенита, једну 
страницу синтезе Београд–Холандија, Дузбург–
Деперо, једну страницу посвећену Casa d’Аrte, једну 

страницу сликарства, пет клишеа Motorumorismo, 
три странице младих песника футуриста (Буци и 
Казавола), репродукције Ајфелове куле, Светог Пе-
тра и других историјских споменика, футуристи-
чких Martellatori-а и зенитиста. Пројекат није оства-
рен, али су контакти остали: у јубиларном, 38 броју 
(1926), Зенит доноси поздравно писмо Фортуната 
Депера о општим претпоставкама италијанског 
футуризма, позитиван став према зенитизму, са-
гледан из перспективе антиевропејства (у смислу 
критике старе, конзервативне Европе у агонији). 
Прихвата зенитистички пројекат барбарског гени-
ја као основицу позитивне и креативне борбе за 
ра дикалну футуристичку реконструкцију свемира 
и завршава поздравом у име „нове футуристичке и 
зенитистичке итало-словенске генерације“. 

Зенит (бр. 37) објављује памфлетске текстове 
под називом „Зенитизам и књижевни пикавци“ о 
часописима Српски књижевни гласник, Нови књи-
жевни лист, Политички гласник, Мисао – због 
одсуства модерне оријентације.

На Међународној изложби декоративне и инду-
стријске уметности, одржаној лета 1925. године у 
Паризу, били су заступљени и југословенски ауто-
ри, али Бранко Ве Пољански у свом тексту „‘Ми’ на 
Декоративној изложби у Паризу“, писаном 30. окто-
бра 1925 (Зенит, бр. 37), сматра да избор излагача 
није био одговарајући и није представљао најакту-
елније тенденције наше уметности; још негативније 
мишљење имао је о нашем павиљону (замењујући 
архитекту Стјепана Хрибара за Драга Иблера). С 
друге стране, истиче вредности чисте презентације 
павиљона који не представља државу већ часопис 
L’Esprit Nouveau: њега су пројектовали уредници Ле 
Корбизије и Озанфан, идеолози пуризма. Пољански 
највише вреднује совјетски павиљон – дело чувеног 
авангардног архитекте Константина Мељникова, 
због његове једноставности која одговара том вре-
мену. Зенит с разлогом придаје важност овој великој 
историјској изложби, која је означила пре кретни цу 

Пољански, Manifeste du Panréalisme (Манифест панреализма), 1930. 
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у односу према примењеној уметности и дизајну, 
архитектури и њиховим односима према ликовним 
уметностима и индустрији уопште.

Ристо Ратковић (Зенит, бр. 37) критички се 
осврће на роман Маријана Микца Феномен мајмун 
(објављен у едицији Библиотеке Зенит 1925. године): 
по њему, то и није роман у правом смислу речи 
због одсуства сижеа, што је једина мана књизи. 
Она је, иначе, „препуна духа, финоће, отмене еле-
ментарности и неотрцане дубине... Оригиналан 
памфлет против homo-мајмуна“. Ратковић пре-
поручује роман – „израз електричног смеха у 
прашуми судбоносне озбиљности“. 

У Београду је почетком децембра 1925. бора-
вио Анри Барбис, некадашњи уредник француског 
пацифистичког и хуманистичког часописа Clarté 
и том приликом срео се са Љ. Мицићем, његовом 
супругом Анушком – Нином-Нај и Владимиром 
Скерлићем (Скерлом), преводиоцем и секрета-
ром Зенита (он је припремио и организовао тај 
сусрет). Барбис је у то време путовао кроз Руму-
нију, Мађарску, Бугарску и Југославију као члан 
Међународне комисије за испитивање чињеница 
о „белом терору“. Идуће године, Зенит објављује 
чланак о том сусрету. 

У заоставштини Љ. Мицића сачувана је Ди-
плома о учешћу „Друштва“ Зенит на другом међу-
народном сајму / изложби модерне књиге у Фире-
нци 1925: Seconda fiera internazionale del libro, Firenze 
1925. Diploma di partecipazione alla mostra del libro 
moderno per La Società Zenit – Belgrado.

Pro et contra – у земљи
 
Зенитистичкој вечерњи Бранка Ве Пољанског 

(Местни дом, Љубљана априла месеца) присуство-
вао је словеначки песник Сречко Косовел; он о то-
ме пише већ 25. априла у писму својој пријатељици, 
Павли Хочевар, уредници месечног часописа Женски 

свет: „Pokret sam je zdrav, ker vzbuja aktivnost, in to je 
poglavitno. Naše gnojišče umetnosti je plodno in na njem 
bo vzraslo še marsikaj dobrega in lepega, in to me navda-
ja z veseljem“ (Srečko Kosovel, Zbrano delo, Ljubljana 
1977: 565). A у писму упућеном Мир-Јам из Љубљанe 
8. маја 1925. године, он каже да је зенитизам „revolu-
cionarni smeri v umetnosti, ki je po svoji vsebinski ideji 
revolucioarna, naperjena proti buržoaziji in kapitali zmu, 
in vseh sodobnih mrtvilih človeške družbe. Obli kovno 
je anarhična in zelo simpatična. Priznava le zakone in-
dividualnega stvarjanja“ (исто: 396). О тој вечерњи 
опширан извештај даје и љубљански лист Jutro (24. 
априла 1925, стр. 4). Непотписани аутор скреће 
пажњу на састав публике у пуној сали – потицала 
је из редова ђака техничке школе, гимназијалаца, 
високошколске омладине, радника, госпођица и 

Бранко Ве Пољански  
плакат за зенитистичко вече, Љубљана, 1925.
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дама, као и примењених уметника, дакле свих оних 
који следе идеје „оца Јакопича, који свим својим 
срцем стоји на страни тако екстравагантног песни-
ка-револуционара“. Иако револуционаран, по ауто-
ру, Пољански је и добродушан човек јер је омлади-
ни омогућио бесплатан улаз у дворану. Публика се 
умирила тек када је наступио „човек са најмоћнијом 
фантазијом у Европи“, ограђујући се већ у уводу од 
америчке рекламе коју је искористио да би привукао 
што већи број посетилаца. Детаљно је говорио о 
зенитизму, његовом оснивачу и пракси, апелујући на 
све присутне да постану „барбарогенији“. Излагање 
и парадокси Пољанског прекидани су бурним апла-
узом младих, док су представници клерикалних 
кру гова почели да звижде када је Пољански узвики-
вао програмске пароле како цркве треба преобрази-
ти у биоскопе. После завршетка наступа Пољан ског, 
публика се нерадо разилазила, живо је на улици 
расправљала о зенитизму и његовом „апостолу“ 
који је дошао да пробуди мирну Љубљану; на крају 
су се фотографисали са Пољанским, окруженим 
„triumfirajočоm mladinоm“. 

О зенитистичкој вечери Пољанског у Љубљани 
писао је и Словенски народ 25. априла: „Зенитизам је 
кабинетско дело руске револуције... Зенитизам као 
припрема за револуцију људског духа и идејности 
иде паралелно са комунизмом као револуција људ-
ске песнице и мишица... Само наши клерикалци га се 
боје, зато што цркве жели да преобрати у биоскопе“ 
(цитирано према: Франц Задравец 1996: 347–348).

Ристо Ратковић у тексту „Из књижевног Бео-
града“ (Бела ревија, Београд, св. 1, IX 1925) даје 
општи осврт на савремену српску прозу и поезију 
и на покрете надреализам, дадаизам и зенитизам. 
Истиче неизворност наших надреалиста и сматра 
их филијалом париске групе у Београду (седиште 
у улици Краља Милана број 79, где су уређивани 
Путеви и Сведочанства). За надреализам каже да 
је потекао из дадаизма, управо из његовог аристо-
кратизма а потенцирање подсвести одвело га је до 

апсурда и до оријентације ка антисоцијалној ети-
ци. Другачије говори о зенитизму, будући да је он 
„алармирао нашу књижевност још одавно, у Загребу, 
где је био веће чудо него што би то био у Београду“. 
Ратковић говори о јединственој етичкој идеологи-
ји зенитизма и износи мишљење да је његова умет-
ничка концепција само привидно ограничена. 
При томе, у земљи би имала већу вредност да је 
била обележена неком иностраном заштитном 
марком. Роман Маријана Микца Феномен мајмун 
назива „највећим памфлетом против културног 
ћифтинства и нискости“. Текст завршава ослањају-
ћи се на начела зенитизма а да се на њих не позива 
директно. Прориче велику будућност уметности 
Балкана: захваљујући његовом географском по-
ложају и менталитету његове расе, Балкан ће у 
будућности дати уметности „синтезу словенског пи-
јанства, романске декоративне финоће, германске 
конструктивности и црначког сунца“. 

И касније се, Ристо Ратковић осврће на зени-
тизам. У чланку „О једном међувремену. Скица за 
једну књижевну панораму“ (Летопис Матице српске, 
фебруара 1952), он, за разлику од свог мишљења 
из 1929. године, у зенитизму види одјеке немачког 
експресионизма и Маринетијевог футуризма. Та-
кође издваја зенитизам од осталог ставаралаштва 
међуратних писаца због његове усмерености ка дру-
штвеној стварности. Зенитисти су, с Љубомиром 
Мицићем на челу, узимали у обзир „грубост класних 
односа“; они су истицали „беду на једној и ружно 
преобиље на другој страни; тешки злочини рата 
и ратних богаташа изазивали су у њима естетско 
и морално гађење“. Ристо Ратковић износи врло 
радикалан став о томе да су зенитисти „највише од 
свих, нагињали ка социјализму“, а да би то поткрепио, 
он преноси мишљење Павла Бихалија, директора 
издавачког предузећа Нолит, који је у једној дискусији 
о социјалној литератури тврдио да је „зенитизам 
пуно опаснији од надреализма“. „Надреализам ће“, 
каже Бихали, „сам од себе пропасти јер нема корена у 
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друштвеној идеологији, а зенитизам га има, и по сво-
јој форми може чак да привлачи социјално настро-
јену омладину.“ Ипак, по Ратковићу, у зенитистичком 
социјализму било је примеса „мистицизма ‘Сведуха’ 
и балканског шовинизма“. Ратковић похвално говори 
о при кладности зенитистичког поступка за „лирско 
изражавање бунта“. 

У чланку „Нове генерације и њихови покрети“, 
објављеном у алманаху Генерација пред стварањем 
(издала Група за социјалну и културну акцију, 
Београд 1925: 130) Отокар Кершовани је у прегледу 
омладинских покрета и група – у које је убројао 
југословенску националистичку омладину, покрет 
комуниста, радничку и сељачку омладину, ОРЈУ-
НА, СРНАО, ХРНАО – посматраних у оквирима 
програма максимума и програма минимума, ча-
сопис Зенит сврстао у представнике нове умет-
ности: „Целу земљу заинтересовао је покушај 
Зенита, који први уноси у наше уске релације дах 
међународног живота, дах новог европејства. И 
све то има свој пандан у ликовним уметностима, 
музици, театру. Ту су Добровић из Београда, сликар 
несумњивих квалитета и загребачки Узелац, који 
је осетио и пејзаже модерне фабричке вароши. 
Ту је и Шумановић, који храмље за кубистичким 
експериментима, и браћа Краљ, у Љубљани, који 
први кушају да пређу двадесетогодишњи уски круг 
словеначког сликарског импресионизма. Пробија-
ју се и хоризонти Мештровићевог Видовданског 
Храма, хоризонти уметнички и идеолошки... У 
музици афирмишу се нови: Добронић, Штолцер, 
Когој, Манојловић – ма да је ту покрет сразмерно 
најслабији – а у свему тому се осећају утицаји споља! 
Ролан и Иван Гол, Хазенклевер и Барбис, Пикасо и 
Кандински, Стравински и Шенберг.“

Андра Јутронић пише (Победа, Сплит, 5. фе-
бруара 1925) о зенитистичкој поезији ослањајући се 
највећим делом на цитате из програмских текстова. 
Уз овај чланак објављен је коменатар листа: „За ово 
одговара потписани и не редакција.“

Ив.(ан) Матичич у полемичком чланку „V svo-
jo smer!“ (у часопису Графичка ревија, за поуку и 
промицање графичког рада, бр. 2 и 4, 1925) говори 
о модерној типографији и сматра да они који се 
њоме код нас баве нису изворни него само следе туђе 
узоре, и на тај начин доприносе стварању анархије 
у уметности. Као пример он наводи часопис Зе-
нит, а свој коментар илуструје дијаграмом. По 
њему, зенитисти од типографије стварају „модерно 
комедијо“ у том смислу што почетак и крај графичке 
конструкције стављају у центар, а све друге еле-
менте изоловано распоређују по правој линији ка 
рубовима. На тај чланак одговара Драготин Косем 
у тексту „V svojo smer“ (бр. 4: 133); он брани Зенит 
од Матичичевог напада, ослањајући се на зенити-

Август Чернигој 
Come attraverso la strada, колаж, 1925.
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стичке програмске идеје које су основ за праву ре-
волуцију; он одустаје да полемише са Матичичем о 
зенитистичкој типографији. 

Аутор потписан иницијалима С. Ј. (Време, 1. де-
цембар 1925) даје сумаран преглед десетогодишњег 
развоја српске поезије (1915–1925); у њему се осврће 
на часопис Зенит и констатује да се у првој години 
излажења „млади писци из целе државе радосно 
одазивају“ позиву уредника на сарадњу. Те, 1921. 
године Зенит прокламује идеје о панхуманизму и 
балканству али и улази „у коначну свађу са својим 
пријатељима из Београда“. 

Pro et contra – у свету

Тршћанска тромесечна ревија 25 (пролеће, бр. 
2, 1925; изашла су само два броја, уредници Ђорђо 
Кармелич и Емилио Марио Долфи), обја вила је 
Мицићеве стихове из књиге Аероплан без мотора 
са извесним изменама, у преводу Андре Јутронића 
на италијански језик (Velivoli senza motore); у до-
кументацији је сачувана молба Мицића Јутрони ћу 
да преведе ову песму. – Ревија 25, реклам на синтеза 
савремене уметности, покренута после конгреса 
футуриста у Милану 1925. године, може се сматрати 
неком врстом отклона од Маринетијевог футури-
зма, како по изгледу и формалним својстви ма 
(будући да је први број часописа био објављен на 
лепенци), тако и по оријентацији према осталим 
правцима и поја вама тадашње Европе: за разлику 
од футуристичке глорификације динамизма и 
апологетике техноло шке цивилизације, часопис 25 
критички се односи према европским вредности-
ма а против је футуристичког начела национали-
зма. Даје предност „повратку реду“; пропагира 
идеје експресионизма у целини и у верзији коју 
је заступао берлински часопис Der Sturm, затим 
идеје дадаизма, надреализма, конструктивизма и 
зенитизма. Програмске концепције, које је засту-

пао у свом часопису 25, приближиле су Ђорђа 
Кармелича тршћанској Групи конструктивиста, 
предвођеној словеначким уметником Августом 
Чернигојем; сарадња међу њима постојала је на пе-
дагошком и уметничком плану. Кармелича су за 
Чернигоја везивали сродан сензибилитет и посебан 
интелектуални став, као одговор на негативне 
представе о стању у тадашњој култури. (Касније ће 
и браћа Мицић успоставити директан контакт са 
Чернигојем и његовим сарадницима.) У ревији 25 
објављују своје радове и М. Жакоб, С. Покарини, 
Ж. Кoкто, Е. Малспин и др. Часопис је рекламирао 
Зенит, уз друге авангардне ревије тога времена, као 
што су Blok из Варшаве, Cоntimporanul и Punсt из 
Букурешта, Les 7 Arts из Брисела, Merz из Хановера, 
Pásmo из Брна, Het Overzicht из Антверпена, Noi и 
Il Futurismo из Рима, Energie Futuriste из Трста, Der 
Sturm из Берлина, Manomètrе из Лиона, Zwrotnica из 
Кракова, Le Mouvement Acсéléré из Париза, Le Théa-
tre Co-оp Ханеса Мајера, Disk из Прага, Artwork из 
Лондона. 

У књизи Европске авангардне књижевности (Li-
teraturas еuropeas de vanguardia, Madrid; прво издање 
1925, друго – 1965) Гиљермо де Торе спомиње зени-
тизам у поглављу „О предисторији надреали зма, по-
водом полемике око назива покрета“, вођене између 
Андреа Бретона, Ивана Гола и Пола Дер меа (Крин ка 
Видаковић-Петров 1996: 336). Детаљно приказују-
ћи антологију светске поезије И. Гола под називом 
Les Cinq Continents, де Торе тридесет страница по-
свећује чехословачким, пољским, ма ђарским и ју-
гословенским песницима – М. Крле жи, М. Црњан ском, 
Љ. Мицићу, чија је песма објављена у тој антологији 
на француском, под називом „Les Mots dans l’Espace“ 
(преузета из књиге Кола за спасавање, фрагмент број 
20; почиње стихом „Сунце је убица“). Када пише о 
Ивану Голу и његовој антологији, де Торе се у првом 
издању књиге углавном ослања на Токинов чланак 
„Европски песник Иван Гол“, штампан у Зениту (а 
преведен и објављен у часопису L’Esprit Nouveau). 
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У приказу ове де Тореове књиге, часопис La Vie 
des Lettres из Париза истиче Мицића као једног од 
најрепрезентативнијих писаца младе југосло венске 
књижевности. 

У румунској недељној ревији Punct. Revista de 
arta constructivista (св. 15, 28. фебруар 1925), објављен 
је први део манифеста Љ. Мицића Zenitosophie oder 
Energetik des schöpferischen Zenitismus, преузет из Зе-
нита (бр. 26–33, 1924). – Овај часопис је у Букуре шту 
уређивао Скарлат Калимачи (од 24. новембра 1924. 
до 7. марта 1925. године); по основном опредеље-
њу, и самоименовању, био је конструктивистички, 
мада је заступао неке од основних тенденција 
авангарде у целини: борбу против пасатизма и 
традиције, нега цију свега постојећег, револуцију у 
књижевности, алогизам на нивоу језика, супротс-
тављен класичним литерарним облицима (у пра-
кси су користили ни зове речи без неког одре-
ђеног смисла). Овај румунски часопис оцењен је 
као један од облика закаснелог дадаизма. Оно што 
би се подразумевало под његовим настојањем да 
прокламује конструктивизам, било би програмско 
начело рада на готовом материјалу у књижевности 
и уметности, у циљу превазилажења симбола и 
сваке референтности на реалност. У часопису су 
сарађивали Јон Винеа, Иларие Воронка, Марсел 
Јанко, Ернест Косма, Штефан Рол, Феликс Адерка, 
Дида Соломон.

Les 7 Arts, недељник за информације и крити-
ку (Брисел, бр. 20, 19. март 1925, и бр. 22, 2. април 
1925) објављује у два наставка манифест Љ. Мицића 
Зенитозофија или енергетика стваралачког зени-
тизма. No made in Serbia (у преводу на француски: 
Zénithosophie ou de l’énergétique du Zénithisme créateur 
I и Réponse Serbe. Le Zénithisme II) са коментаром 
Редакције. 

Мађарски песник Тивадар Рајт у напису „До-
кумент о кризи европске културе“ (авангардни 
часопис Magyar Irás чији је био уредник, св. 10, 
год. V, 1925) осврће се на програме и појаве које 

одражавају духовну кризу Европе (септембарски 
број 1924). Ти програми били су изворни и, мада 
краткотрајни, остављали су утисак да су способни 
да спасу Европу. По његовом мишљењу: „Питање 
обнове европског духа преломиће се у Источној, а не 
у Западној Европи. И то у оној Источној Европи чији 
млади народи древне снаге тек полазе на пут.“ Рајт у 
том коментару констатује да су све те појаве скоро 
нестале са европске позорнице, изолујући неке 
примере, у које убраја и Зенит: његова хуманисти-
чка стремљења, борбу против западноевропских 
изама, засновану на сопственој животној снази, на 
ауторском пројекту барбаризма и на балканизму. 
Аутор поздравља Зенитову петогодишњу истрајну 
борбу која је у знаку нове културе, новога човека и 
синтезе општељудског. Овај текст Тивадара Рајта 
представља у ствари, кратак резиме манифеста 
Бранка Ве Пољанског Шта је зенитизам, објавље-
ног у истом броју Magyar Irás-а на мађарском језику 
(Mi a zenitizmus) у конструктивистичком прело-
му, са хоризонталним и дијагоналним појачаним 
типографским решењима. Следе поезија Мицића и 
Пољанског у преводу самога Рајта. 

Британски часопис Artwork. An International 
Quarterly of Arts (Лондон, уредник Херберт Вотјe, 
мај–август, 1925) наводи „српску ревију“ Зенит са 
седиштем редакције у Београду међу примљеним 
публикацијама и ревијама. Поред тога, помињу се 
и други часописи који су били блиски Зениту и са 
којима је он сарађивао: Pásmo, Contimporanul, L’Effort 
Moderne, Anthologie, Het Overzicht, Les 7 Arts, Der 
Sturm. Зенит је, са своје стране, обавестио у два бро-
ја (36 и 37, 1925) да је примио Artwork. 

Валонске периодичне публикације Anthologie и 
La Wallonie доносе, у изводу, Мицићев протест по-
водом убиства бугарског песника Геа Милева. По-
ред тога, Жорж Линзe у чланку „Убијају песнике“ 
(La Wallonie, 20. новембар 1925) разма тра изолован 
положај радикално оријентисаних научника, пес-
ника и уметника у Европи, што може да доведе до 
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катастрофалних појава већих разме ра. У позитиван 
пример ангажовања против такве ситуације која 
је завладала Европом, Линзе убраја Љубомира 
Мицића и његов политички став у вези са убиством 
Геа Милева. Чланак иначе обилује цитатима из 
Мицићевог протеста.

Још једна румунска ревија за „синтезу модерне 
уметности“ Integral (1925–1928) у тематском броју 
посвећеном Пиранделу (бр. 8, новембар–децембар 
1925) објављује Мицићеву песму „Варварска кајгана“ 
и доноси приказ зенитистичког покрета. О томе 
пише Зенит (бр. 39, 1926). – Integral је имао редакцију 
у Букурешту (Ф. Брунеа, Јон Калугару, М. Х. Макси, 
Иларие Воронка) и представништво у Паризу (Б. 
Фондан и Матис Тојч). Поред уредника – сарадни-
ци су били Тристан Цара, Алексис Ноур, Барбу 
Флоријан, Арманд Паскал, Штефан Рол, Михаил 
Козма, Виктор Браунер, Корнелиу Михаилеску 
и др. Часопис је заступао идеју синтезе модерне 
уметности – отуда назив часописа и целог покрета 
интегрализам. Ограђивао се од надреализма иако 
у то време овај покрет још није био ухватио корена 
у Румунији; давао је предност дадаизму а надреа-
лизам је критиковао јер је сматрао да није у складу са 
савременим животом. У свом програму преузимао 
је неке елементе футуризма, као што су телеграфски 
стил, динамизам, симултанизам, ритам времена, 
одбацивање логике, граматике и сентиментално-
сти – слично програму зенитизма. Инсистирао 
је на дубљој унутрашњој изражајности, насупрот 
материјалности песничке речи. Објављивао је при-
логе француских песника: Макса Жакоба, Пјера 
Ревердија, Блеза Сандрара, симпатисао Маринети-
ја (он је израдио портрет Пирандела у 8. броју, у 
коме сарађује и Љ. Мицић). Integral репродукује 
дела румунских уметника, а од страних Х. Мироа, 
Ж. Брака и др. Константин Бранкуши, Жан Кокто 
и многи други са одушевљењем поздрављају по-
кретање овог часописа.

Холандски De Morgen прештампава 1925. 
године фрагмент из Мицићеве поеме Аероплан без 
мотора уз опширан коментар – белешка у рубрици 
„Макроскоп“, док Bouwkunde из Антверпена обја-
вљује, на немачком језику, текст Љ. Мицића „Бео-
град без архитектуре“ (српска верзија изашла у 37. 
броју Зенита).
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Зенит, бр. 39, 1926.
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Петогодишњи јубилеј. – Историзација 
часописа и покрета: Филм једног 
књижевног покрета и једне духовне 
револуције. – Нови манифести. – 
Нагласак на документарној природи 
прилога. – Метафизичка струја 
зенитизма. – И даље интересовање за 
архитектуру и фотографију. – Изложбе 
у Београду, Загребу и Москви. – 
Политички обојене манифестације у 
Београду и Паризу. – Забрана и прогон
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Зенит је своју петогодишњицу прославио 
јубиларним, 38. бројем, фебруара месеца, за који 
су многи сарадници упутили посебне поздраве, 
честитке, уметничке радове или написе. У тим при-
лозима истичу се велика улога и значај зенитизма 
за нову уметност, за зближавање и обједињава-
ње младих уметника Европе. Мицићева супруга 
Анушка подсећа на то како се Мицић одлучио 
да покрене Зенит: његова визија будућности 
односила се на сарадњу међу народима, сањао је 
братске везе младих целога света. До тога је дошао 
преко субјективних доживљаја космичких појава и 
негативног искуства за време Првог светског рата. 

Бранко Ве Пољански обраћа се брату из Париза 
са „драги друже“ и каже да је зенитистички покрет 
мотивисан магичним позивом на буну и као такав 
он осваја свет; то је сила која се не може зауставити. 
Покренут је у име новог духа, не припада појединцу, 
већ је по свом карактеру интернационалан. Европу 
оцењује негативно, поготово када је у питању њен 

морал, и то зато што она не зна за етос новога човека 
у име чега је Зенит и настао.

Дугогодишњи Зенитов сарадник Франц Рихард 
Беренс 28. децембра 1925. честита, из Берлина, ју-
билеј на три језика (и помиње своју болест).

„Петогодишњица борбе за друго магнетско 
средиште“ назив је прилога Маријана Микца, да-
тираног децембра 1925. из Браиле, у којем он го-
вори о свом мукотрпном индивидуалном путу до 
зенитизма, неразумевање и негирање наставило се 
и касније, када је већ постао зенити ста. Он у сре-
диште текста ставља мотив борбе са си лом теже и 
успостављање нове равнотеже – изван земаљског 
утицаја а на линији Земља–Зенит. Иста идеја о бор-
би са силом теже ликовно је изражена на Клековом 
ра ду Зенит, зенитизам, први пут обја вљеном у 25. 
броју Зенита.

Блез Тизон из Брисела (29. децембра 1925) та-
кође оштро критикује Европу и њен милитаризам, 
изграђен на високо развијеним научним и техни-
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чким достигнућима; позива се на Волта Витмена, 
уз констатацију да је данашња мапа Европе у ствари 
једна огромна карикатура мира. 

Филипо Томазо Маринети на италијанском је-
зику, из Рима, шаље одушевљене братске поздраве, 
честитке и загрљај.

Своју дилему око карактера и природе вар-
варства износи архитекта Корнелис ван Естерен 
(Хаг): обраћа се Мицићу на француском и сматра 
Зенитову битку значајном, а потребу за револуци-
јом нормалном; пита се да ли је варварство исконско 
и да ли је потребно Европи. По његовом мишљењу, 
оно је потребно да би је оснажило. 

Немачки песник Курт Либман, сарадник бер-
линског часописа Der Sturm, поздравља из Десауа 
прославу Зенита са великим уважавањем, и као 
прилог шаље текст под насловом „Feststellung 50“ са 
посветом Зениту (текст је из Либманове исто имене 
књиге која је непосредно након тога изашла из штам-
пе у издању Dion-Verlag-a). Аутор износи претпоставку 
да се његов садржај поклапа са појмовима које Ми-
цић у свом програму именује: ванум, безлични Бар-
барогеније, колективно осећање. Те исте програмске 
крилатице Либман именује појмом ко смос. Иако 
стоји на становишту да је реч космос злоупотребљена, 
он верује да је једини у Нема чкој, међу најмлађом 
генерацијом песника, чије је стваралаштво изграђено 
на објективном космосу. Апелује на Мицића да обја-
ви његов текст уколико успе да успостави било какву 
духовну везу са њим. Захваљује на последњем броју 
Зенита и великој радости коју му је он причинио. 

Ликовни уметник Албер Глез (излагао је на Зе-
нитовој изложби, радови су му објављени у Зениту 
и сачувани у Мицићевој колекцији) са симпатија-
ма гледа на петогодишње напоре часописа, уз кон-
статацију да жали што не може све текстове да чита, 
јер не зна српски језик, али схвата да они садрже 
суштинске ствари, значајне за актуелан тренутак.

Из Мадрида се јавља Гиљермо де Торе – са њим 
је Мицић успоставио контакт преко издавача. Како 

није у могућности да дậ посебан прилог за јубила-
рну свеску због краткоће времена, обећава да ће то 
учинити ускоро, а кроз неколико дана намерава да 
пошаље своју најновију књигу Literaturas europeas 
de vanguardia; овлашћује Мицића да из ње преведе 
и објави оне делове које сматра занимљивим; исто-
времено моли за још један примерак Мицићеве 
поеме Avion sans appareil. 

Рудолф Панвиц пише из Дубровника, на 
немачком језику: он би се и раније јављао Мицићу 
када би имао да саопшти нешто више од онога што 
се налази у његовим делима. Истиче своју издвоје-
ну позицију – не припада ни старијим ни младим 
нараштајима. Усамљен је, он је писац који ствара 
изван група и не уклапа се у програм Зенита; због 
тога не може да шаље своје прилоге. Не прихвата 
антиевропејство, будући да је присталица старе 
европске културе и није му намера да је превазиђе 
него, напротив, жели да је употпуни. Из тих разлога 
је борба против европејства бесциљна. Други раз лог 
због којег не сарађује у Зениту је његова презаузе-
тост – уосталом, сарађивао би тамо где је његова 
помоћ потребна, што значи тамо где не постоји 
чврста програмска оријентација.

За словеначког сликара Вена Пилона – тада 
је боравио у Паризу – Зенит је гласило које води 
„зближењу и подмлађивању интелектуалне Европе“; 
Стеван Живановић из Загреба поистовећује себе 
и свој животни став са зенитизмом, док Мита 
Димитријевић МИД (Београд) подржава Зенитову 
борбу за ново и слободно стварање, независну ми-
сао, нови дух и Барбарогенија.

Жорж Линзе из Лијежа види у Зениту појаву 
новога времена која припрема друштвени поредак и 
интелектуалност будућности.

Другог јануара 1926. Анри Барбис обраћа се 
Мицићу са „Mon cher confrère“: писмо је писано 
након сусрета са Мицићем у Београду; француски 
писац извињава се што није био у могућности да 
због великих обавеза пошаље обећани прилог за 



Летопис Зенита и зенитизма217

јубиларни број Зенита, али се нада будућој сарадњи 
јер би желео да буде у кругу уметника које Мицић 
представља а који се „живо залажу за велику ствар“. 
На крају веома повољно говори о Мицићевим сти-
ховима, пуним „инспирације и енергије“.

Испод Барбисовог писма штампан је пастел 
живих боја Вјере Билер, рађен посебно за петого-
дишњицу Зенита, са два зупчаника који се додиру-
ју и који су у покрету, испуњени ликовима дечака и 
девојчице, речима и бројевима који означавају назив 
часописа и његов јубилеј. 

Из Анверса/Антверпена оглашава се ликовни 
уметник Јозеф Петерс, 11. јануара 1926. године, и ода-
је признање Зениту због тога што „ужива симпати-
је свих авангардних уметника света“ с обзиром на 
борбу, новаторство и афирмацију сопствене култу-
ре. Истог датума јавио се и Раде Драинац. Он је тек 
у Паризу схватио значај зенитистичког покрета 
смештеног „изнад свих површних идеологија“ ко-
је се на Западу пропагирају; тога су свесни чак и 
противници Зенита. Он прихвата концепције зе-
нитизма о позитивним особинама народа, оличе-
ним у фигури Барбарогенија – будућег победника 
Европе.

На Барбарогенија се позива и Андра Јутронић. 
Он у њему види „месију нове културе, проналазача 
новог и слободног борбеног духа“, а у зенитизму – 
„победу новог културног живота свих Јужних Сло-
вена“. Истиче да Зенит карактеришу независност 
духа и слобода стварања; то је једини часопис те 
врсте на Балкану и у Европи. По њему, Мицићев 
циклус Речи у простору превредновао је традицију 
тру бадурске поезије, као и традицију писања песама 
у слободном и римованом стиху. 

Уметник и један од уредника часописа Het Over-
zicht Мишел Сефор обраћа се Мицићу из Ментона, 
на француском језику. Он говори о зенитизму 
као о духовној револуцији, позива се на пројекат 
балканизације Европе, који је потребан Европи ради 
превазилажења послератног хаоса у књижевности 

и уметности. По његовим речима, Европа је саму 
себе балканизовала, док се Балкан европеизовао. 
Подсећа на песника Хорација коме је ова појава већ 
била позната. Сефор ће касније, у својим књигама 
о апстрактној уметности, скоро редовно помињати 
Зенит: L’Art abstrait (Paris 1949), Dictionnaire de la 
peinture abstraite (Paris 1957) и др.

Из Берлина 24. децембра 1925. Херварт Валден 
поздравља храбру борбу против „културе“ и жели 
часопису још једну петогодишњицу, а Конрад Фајт, 
на својој фотографији, честита Нову 1926. годину. 

Ристо Ратковић писао је из Београда, такође 
децембра 1925: сматра да је дошло до великих прео-
крета у Европи за време рата и после њега, да се 
Балкан нашао на раскрсници тако значајних дога-
ђаја као што су Руска револуција, с једне стране, и 
оних збивања на Западу које је Анри Барбис опи-
сао у свом роману Огањ. У исповедном тону говори 
у којим околностима је упознао зенитизам, како 
је он извршио велики утицај на његову еволуцију 
и поздравља јубилеј у време када је већ напустио 
овај покрет будући да је у њему наслутио синтезу 
различитих изама. За њега је зенитизам био пре све-
га револуција, метафизичка и физичка, надреална и 
реална. Одређене захтеве програма, који су могли 
да се схвате као догма, приписивао је колективној 
дисциплини која је била потребна да би се остварио 
револуционарни циљ зенитизма. 

Ханес Мајер 
Позориште Со-оp, Зенит, бр. 39, 1926.
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„Драгога товариша“ поздравља из Париза Иља 
Еренбург, на руском језику, и честита му храбру 
активност коју он предузима на Балкану: Мицић 
се први усудио да земљу у којој је било много белих 
емиграната, упозна са уметношћу револуционарне 
Русије. 

Фортунато Деперо (Париз) обраћа се у футу-
ристичком духу уреднику Мицићу и зени тистима; 
спомиње сусрет са „драгим пријатељем Пољанс-
ким“, са којим планира интензивну бра тску сарадњу 
против „свих старих конвенција и традиција“. С 

оптимизмом гледа на скорашњу по беду футуриста 
и зенитиста, коју сматра победом над „старом 
Европом у агонији“. Завршава ускли ком: „Живела 
нова футуристичка и зенитистичка итало-словенска 
генерација.“

Учесник на демонстрацијама – заједно са По-
љанским и Славенским – против Алфреда Кера у 
Паризу, сликар Мирко Кујачић шаље поздравно 
писмо у име те зенитистичке тројке. 

Тадеуш Пајпер из Кракова истиче своју на-
клоност према Зениту, упоређујући га са летом 
аероплана и капиларним судовима Земље.

Један од уредника холандског часописа De Stijl, 
Тео ван Дузбург (Париз, децембра 1925) напомиње 
у поздраву да је пратио петогодишњи рад Зенита; 
сматра да је он од велике важности за развој нове 
уметности у Србији. Пореди његову борбу са 
борбом De Stijl-а, која је такође била неуморна и 
трајала је од 1916. године. Подржава програмско 
начело зенитистичког покрета усмереног против 
„наглашено женске европске културе која може би-
ти обновљена само снагом мушког, свежег изворног 
‘варварског’ духа“. Ван Дузбург верује да борбу треба 
наставити све дотле док се свим обновљеним снага-
ма не створи један нови свет: „У том смислу боримо 
се са вама.“

Сарадник и пријатељ Зенита Јосип Штолцер 
Славенски из париске средине, у којој се тада на-
лазио, још више цени Зенит и његову борбу; ша-
ље искрене другарске поздраве с вером да ће 
заједничком битком победити „умну беду, реакцију 
и импотенцију Европе“. 

У виду рекапитулације петогодишњег рада, Ју-
биларна свеска истиче главне идеје свога програма: 
Зенит, зенитизам, борбу, барбарство, револуцију; 
тежњу ка „новом и слободном стваралаштву – но-
вом духу и независном мишљењу – барбарогенију и 
хуманијем човечанству“. 

Деветог фебруара 1926. Пољански је у Паризу 
учествовао на предавању Иље Еренбурга „Са брда 

Бранко Ве Пољански, Тумбе, 1926, насловна страна
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Монмартра и са Воробјових гора“, одржаном у пуној 
сали Société Savante, 8, rue Danton. Председавао је 
сликар и мемоариста Јуриј Ањенков; присуствовали 
су, поред осталих, Илијaзд Иља Здањевич, Алек-
сандра Екстер, Борис Поплавски, Миклашевски. 
О томе су писали руски емигрантски часописи и 
листови који су излазили у Паризу и Берлину, Дни и 
Посльднíя новости. Борис Поплавски био је сликар, 
песник, интересовао се за теозофију, посебно за 
радове Блавацке; учествовао је у раду групе Через 
(Кроз) – окупљала је младе руске песнике, прозне 
писце и ликовне уметнике који су почетком 20-их 
година дошли у Париз и ту најпре приређивали своје 
уметничке вечери са читањем поезије и излагањем 
ликовних радова у кафеу Caméléon на Монпарнасу; 
од краја 1924. године, када су променили назив у 
Савез младих руских писаца и песника, добили су 
ве ће просторије у Друштву методиста у ул. Denfert-
Rochereau; групи су припадали и Александар Гин гер, 
Борис Божнев, Владимир Познер, Анатолиј Јулијус, 
И. Рискин, Георгиј Јевангулов, Владимир Кемецки, И. 
Сидерски, Константин Терешкович, Виктор Барт, Л. 
Воловик, С. Карски и др. На тим вечерима учестовали 
су и француски песници: Тристан Цара, Пол Дерме, 
Филип Супо, Пјер Реверди, Пол Елијар, Рибмон-Де-
сењ и др. (стихове је на француски преводио Иља 
Здањевич). Од ликовних уметника срећу се Робер и 
Соња Делоне, Фернан Леже, Леополд Сирваж, Лидија 
Мандел, Ладо Гудијашвили, Александар Ланској. 
Иља Здањевич је најпре припадао руској авангар дној 
скупини 41. степен. Преласком у Па риз приређивао 
је дадаистичке спектакле у жанру Cabaret-а Voltaire; 
дружио се, између осталих, са Сержом Шаршуном и 
Валентином Парнахом – што је значајно за нас јер су 
били сарадници Зенита. 

Париске Посльеднíя новости 11. фебруара 1926 
(бр. 1786, 7. година издавања, иронично приказују 
предавање Еренбурга о смени стилова и праваца, 
при чему он леву уметност критикује због њене 
нефункционалности и неостварених циљева на 

рачун афирмације неоромантизма. Изве штач са 
предавања, потписан иницијалима Н. П., нагласио 
је Еренбургов испразни говор, из којег се није могло 
закључити да ли се он приклања „револуционарној 
романтици Бухарина“ („Црвени Пинкертон“) или 
се враћа „Љермонтову и Гогољу које је поменуо“. 
Имена осталих учесника исти аутор није навео, 
него их је представио као анонимне бројеве. Бројем 
1 је очевидно означио Иљу Здањевича, а бројем 2 – 
Бранка Ве Пољанскoг који је читао „зенитистичку 
декларацију“ у својству представника зенитизма 
у Паризу. У „декларацији“ он је нагласио да је 

Бранко Ве Пољански, Тумбе, 1926, задња страна
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„зенитизам атак на све индивидуалности“ и да му 
је циљ „балканизација Европе, јер је он синтеза 
свих позитивних сила голога човека“. Аутор при-
каза сматра овог младог човека врло симпатичним, 
драгим и насмејаним, а зенитизам – покретом 
анђела, „који личе на мене. До виђења!“

С друге стране, берлински Дни (16. фебруар 
1926) прилазе са више објективности истом пре-
давању, Еренбурговом програмском говору о 
конструктивизму, позитивном приступу романти-
зму; Еренбург претпоставља Москву (која „више 
није жалосна периферија Европе“ и где се, гледајући 
са Воробјoвих гора, препознаје младалачки пркос) 
Паризу (где се може препознати умор). Програм-
ска је и Еренбургова критика све веће тежње ка 
американизму, а та тежња, у ствари, скрива у себи 
празнину Европе. Дадаиста Здањевич обратио 

се публици заумним фразама, упоређујући је 
„са гомилом у паноптикуму“. После Здањевича, 
Бранко Ве Пољански тражио је дозволу да про-
чита Зенитистички манифест, уз извињење што 
не зна добро руски. По њему, зенитизам укљу-
чује балканизацију целе Европе „од Трста до Вла-
дивостока“, подразумевајући под тим њену вар-
варизацију; упућује позив ради спасавања од старе 
европске културе, анимирајући „све варваре да 
створе нови свет у океану“... и да „овај свет утопе у 
други океан“.

Основне идеје и теме Мицићевог Манифеста 
варварима духа и мисли на свим континентима 
(Зенит, бр. 38) су: балканизација Европе, шести 
континент Балкан, Барбарогеније; ове идеје у Па-
ризу пропагира Пољански. Цео манифест је штам-
пан у две верзије – српској и француској; због 
функционалности користи баухаусовску типогра-
фију и опрему: различите величине слова у наслову, 
графичке линије, подвучене редове текста. 

Програмска и полемична збирка поезије Љу-
бомира Мицића Антиевропа објављена је као 9. 
издање у колекцији Зенита 1926. и посвећена др Ду-
шану Поповићу из Загреба. Корице је израдио сам 
аутор, опремајући их беспредметном типографијом, 
по типу сличном ПРОУН-пројектима Ел Лисицког. 

„Филм једног књижевног покрета и једне 
духов не револуције“ (Зенит, бр. 38; иза потписа 
уредништва по свој прилици стоји Љубомир Ми-
цић) мемоарски је текст о зенитизму и часопису 
Зенит, виђен из филмске перспективе. Хроноло шки 
обухвата пери од од 1918. до 1925. године. Ту се почетак 
покретања зенитизма везује за јесен 1920. године и 
у знаку је превредновања уметности – сликарства, 
скулптуре и поезије. У поезији аутор критикује 
симболизам и национални израз. Све процене о 
појавама у уметности и култури у овом мемоарском 
тексту дате су са становишта часописа Зенит. 

Зенит све више прештампава или прерађује 
ра није објављене текстове. Очевидна је криза, како 

Отворено писмо Рабиндранату Тагори, додатак Зениту бр. 43, 1926.
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у материјалном тако и у концепцијском и сарадни-
чком погледу.

Поводом одлуке Првостепеног суда (од 7. 
јануара 1926) Љубомир Мицић се жали на забрану 
своје антиевропске поеме Аероплан без мотора и 
пише текст „Моја поезија и ‘јавни морал’“ (Зенит, бр. 
39). Пошто је претпостављао да је овај текст сувише 
провокативан, он у бр. 40 иронише забрану речи-
ма: „Немојте читати 39. свеску Зенита пошто је од 
полиције забрањена.“ У бр. 40 штампана је у целини 
цензурисана верзија Аероплана без мотора. 

Недовољно схватање и неразумевање руске 
постреволуционарне авангардне књижевности од 
стране руске емиграције и Запада, мотивисало је 
Иљу Еренбурга да да кратак преглед и опише њен 
развојни лук, посматрајући издвојено поезију, 
прозу, идеолошке покрете, песничке групације. 
Песништво, обележено конструктивизмом, амери-
канизмом, култом предмета, синтаксичким ино-
вацијама, „примитивном свежином слика“, репре-
зентују: В. Мајаковски, С. Јесенин, Б. Пастер нак, О. 
Мандељштам и Н. Тихонов. Прагматичка конкре-
тизација крилатице о „новом животу“ и „новим 
људима“ довела је до тога да епоха прозе (Пиљњак, 
Замјатин) замени епоху поезије. Међутим, судар 
програмског оптимизма футуриста са суровостима 
и окрутностима живота, навеле су Еренбурга да 
размишља о претпоставкама новог романтизма 
који ће бити у могућности да унесе промену у 
постојеће односе. Зенит објављује у два наставка, у 
бр. 39 и бр. 40, Еренбургов текст под насловом „Руска 
књижевност после Револуције“.

Зенит (бр. 39) се на сатиричан начин обрачуна-
ва са политиком Николе Пашића, по аналогији са 
по ступцима шпанског диктаторског режима Мигела 
Прима де Ривере, који је прогањао интелектуалце 
и песнике. Симбол такве репресивне политике у 
Шпанији био је Мигел де Унамуно, кога је Ривера 
1924. године депортовао на острво Фуертевентура. 
Мицић поистовећује себе са овим писцем и са су-

дбинама других жртава политике, етике, науке: Гео 
Милевим, Шарлом Бодлером и Ђорданом Бру ном 
(текст „Hasta la vista“). 

Недовољно познати писац Мита Димитријевић 
МИД, песник, мислилац, декларисани зенитиста, 
јавља се у Зениту више пута: најпре је, као што 
је речено, поздравио јубилеј часописа (бр. 38), а у 
бројевима 40 и 41 донета су његова два прилога под 
називом „Форма прождире дух...“, као и прикази 
његових књи га Сексуални екилибр новца или 
Трговинска преписка о валутном питању (Београд 
1925) и Ме тафизика ничега (објављена у издању 
Зенита 1926, са поднасловом Увод). По свој прилици, 
након ове последње требало је да се појави друга 
књига истога назива (Метафизика ничега), али у 
„Билансу књижевне 1929. године“ (Правда, Београд, 1. 
јануар 1930) Раде Драинац закључује да је та „година 

Зенит на изложби Револуционарне уметности Запада,  
Москва, 1926, колаж докумената
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значајна и по томе, што се теорија полова, г. МИД-а, 
није појавила у књизи Метафизика Ничега“.

У Метафизици ничега. Уводу, супротстављање 
полижанровских и тематских сегмената – цитати, 
Бре тонова дефиниција надреализма, политика, бан-
карство, спиритуализам – јавља се као последица 
разматрања метафизике појма и речи ништа у 
њиховој гротескној реализацији. То нарочито долази 
до изражаја у прекомерној употреби речи ништа 
код политичара, песника, филозофа, новинара. 
Књига полази од претпоставке да је савршенство 
форме постало опасно за смисао духа. Значајно 
је истаћи да је МИД био у Русији и о томе оставио 
трага у краткој путној белешци: „Мислио сам да 
ће мене грађанина буржоаске нације, западњака 
са капиталистичким предрасудама, изненадити 
контакт са комунистичком и марксистичком зе-
мљом. Очекивао сам да ћу у Москви наћи нешто 
необично, нечовечно, неку врсту градског и соци-
јалног футуризма. НИШТА од свега тога!“

Насловна страна и прелом одражавају везу са 
баухаусовским функционализмом у опреми, боји, 
типу слова и графичким решењима. Аутор инси-
стира на визуелном читању текстова, испретура-
ним интерпункцијским знацима, хоризонталним 
и вертикалним типографским линијама, поставље-
ним на празним страницама, стављајући нагласак 
на привидно испражњени смисао текста и ликовни 
аспект појма ништа. Једини смисао који писац уно-
си у ту испражњену семантику и белину чисте харти-
је су две рекламе – једна часописа Зенит а друга 
сопственог дела, објављеног годину дана раније под 
називом Сексуални екилибр новца или Трговинска 
преписка о валутном питању. Ристо Ратковић је 
обе књиге Мите Димитријевића МИД-а подвео под 
појам негативизам. О њему пише опширно у књизи 
Ћутања о књижевности (1928). По Ратковићу, МИД 
је филозофски и социјални дуализам свео на борбу 
полова – мушког, негативног, апстрактног, лепог, 
злог, и женског – позитивног, мртвог, доброг, ружног, 

себичног. Други аспект МИД-овог негативизма је 
метафизика ничега. 

О МИД-у и његовим књигама пише и над-
реалиста Ђорђе Костић у књизи До немогућег (1972): 
„Независно од Мицића, али у мојој свести стално 
повезиван са њим, кретао се један човек кога смо 
знали под именом МИД. Тај фантомски ћутљиви 
господин, који је ишао улицама и за кога никада 
нисам сазнао ни шта ради ни где ради (једни су 
говорили да је службеник у Народној банци), ко га 
никада нисам видео ни са једним другим човеком, 
нити сам му икада чуо глас, написао је две књиге: 
‘Метафизика ничега’ и ‘Сексуални еквилибријум 
новца’. Прва је била сачињена од крстова, црвених 
и црних, малих и великих, распоређених према 
неком његовом унутрашњем моделу. Друга је била 
сачињена од цифара. МИД је био сув, изборан, са 
дебелим обрвама, замишљеног и укоченог погледа. 
Увек је носио грао шешир на ‘загребачки’ начин. 
Фантомски неухватљив, остављао је на нас утисак 
чуда које се кретало Теразијама и које је као сан 
постојало и као да не постоји, у исто време, или је 
тек као привиђење у некој фатаморганској тишини 
настало, који је својом глувоћом отварао простор до 
дна. Његове књиге су се могле видети само у једној 
папирници. Ја сам купио обе. Пажљиво сам их 
разгледао. Оне су биле сачињене од знакова, нису 
биле писане. МИД није дао тумачење тих знакова, 
па су остали асоцијални. Комуникација је била зау-
стављена на самом знаку, јер је посредовала само 
између једне и друге ауторове асоцијације, или, да 
кажемо, мисли. Обе књиге, нарочито ‘Метафизика 
ничега’, остављале су утисак значења затвореног 
у себе. Ређањем крстова постављао је подлогу за 
сваку могућу интерпретацију. То је био пејзаж који 
је више припадао сликарству но тексту или поезији. 
Друга књига није за мене имала неког смисла, сем 
што је гомила бројева представљала количину без 
квалитета, која је имала своје простирање, ред, од 
једне стране до друге, као када би неки немушти 
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човек покретањем усана, имитирајући говор, симу-
лирао казивање. МИД је, иза те две књиге, као иза 
стакленог зида, стојао и покретао уснама, намиги-
вао, правио гримасе, али га нико није чуо. Био је нем. 
Он је био дошао одвећ рано“ (стр. 26–27).

Као и у прошлој, тако и у овој години Зенит 
објављује документе о забранама књига и часописа. 
На основу тог материјала може се пратити забра-
на 39. броја: најпре је Одељење опште полиције 
Управе града Београда актом бр. 1644 (11. март 
1926) обавестило Министарство унутрашњих де-
ла – Одељење за државну заштиту, да је решењем бр. 
1160 (28. фебруар 1926) забрањен часопис Зенит бр. 
39 за месец март. Ова забрана оснажена је решењем 
Првостепеног суда за Варош Београд бр. 10147 (1. 
март 1926). Следећег дана (2. март 1926) власник и 
уредник часописа Зенит, Љубомир Мицић оптужен 
је у Суду овог Одељења (актом бр. 1258, са потписом 
Управника вароши Београда – потпис нечитак; 
документ у Архиву Југославије, Београд, у материја-
лу Министарства унутрашњих дела Одељења држа-
вне заштите, р. бр. 489). У овим документима се не 
наводи разлог забране 39. броја Зенита.

Следећег месеца, 16. априла 1926. године, опту-
жени Мицић подноси Првостепеном суду сво-
ју одбрану поводом забране књиге Аероплан без 
мотора из претходне године. Ту одбрану у целини 
преноси бр. 41 Зенита и насловљава је „За слободу 
мисли, за слободу стварања“. У њој Мицић објашња-
ва смисао цензурисаних делова поеме Аероплан без 
мотора и сматра да се они не могу схватити будући 
да су извучени из контекста (на пример: у оптужби 
је стих „ја управљам бољшевичком револуцијом 
метакосмоса“ наведен само као „ја управљам бољ-
шевичком револуцијом“). Уз то Мицић описује, 
у кратким цртама, свој живот и наводи оне пок-
ретачке снаге које су га инспирисале да оснује свој 
часопис: „личне патње у Првом светском рату, које 
су се кретале између смрти и лудила“. (Мисли на 
свој доживљај рата у Галицији; о томе пише у тексту 

„Револуција у граду беломе. 7777. Тражи се човек“, 
Зенит, бр. 10, 1921.) Говори да је разочаран начином 
на који су прихваћени он и часописа Зенит у Београ-
ду, где је очекивао „слободу“ и разумевање а доживео 
– полицијски и судски прогон. Одјеци овог судског 
процеса прате се у београдској дневној штампи: 
Време (17. април 1926, на стр. 4 са фотографијом 
Љ. Мицића) објављује опширан приказ, на пола 
странице новина, под називом „Полиција против 
песника. Један интересантан претрес. Јуче се, у 
Београдском Првостепеном Суду, судило г. Љу-
бомиру Мицићу, уреднику Зенита, туженом за 
повреду јавнога морала“. Према овом новинском 
извештају, донета је ослобађајућа пресуда 16. априла 
а Мицићева одбрана је прокоментарисана као „једно 
мало књижевно дело“: „У почетку своје одбране, 
г. Мицић вели, да се као песник неће бранити, јер 
би тиме признавао своју кривицу, а он стоји на 
гледишту да се за песничка дела песницима не може 
судити људским законима. Као човек може бити 
кривац, али као песник никада.“ То је уједно била и 
прилика да се у извештају представи часопис Зенит, 
његов значај у националним и интернационалним 

Зенит на изложби Револуционарне уметности Запада, Москва, 1926.
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оквирима. Суботички лист Bácsmegyei Napló донео 
је на мађарском језику (18. април 1926) скраћени 
извештај са судског процеса о којем је писало Време: у 
закључку лист наводи да се Мицић захвалио „суду и 
полицији за добру рекламу“. Време поново извешта ва 
(рубрика „Судска кроника“, 14. мај, у чланку „Судови 
још не пуштају уредника Зенита г. Љубомира Ми-
цића“), да је „Апелациони Суд јуче поништио пресу-
ду Варошког Суда, којом је г. Љубомир Мицић, 
уредник Зенита, био пуштен испод суђења“. 

Пољански је у време боравка у Паризу припре-
мио изложбу под називом Савремени париски мај-
стори за Београд и Загреб. Излагана су дела Марка 
Шагала, Робера и Соње Делоне, Цугухаруа Фужите, 
Андреа Лота, Фернана Лежеа, Пабла Пикаса, Осипа 
Задкина, Леополда Сирважа, Aнрија де Варокија. 
Поједина дела са ове изложбе била су откупљена за 
музеје и приватне колекције, а нека су сачувана у 
Мицићевој заоставштини (акварели Соње Делоне, 
графика и фотографија Марка Шагала, снимљена у 
његовом атељеу, фотографија Осипа Задкина, тако-
ђе из атељеа, и портретна фотографија Сирважа, 
све три са посветом Зениту, сада у вл. Народног 
музеја у Београду). Пошто није био у могућности да 
је самостално приреди, Пољански је предложио да 
се изложба одржи под покровитељством Друштва 
пријатеља уметности „Цвијета Зузорић“. Изложба 
је у Београду отворена септембра–октобра 1926, а у 
Загребу јануара–фебруара 1927. године. За разлику 
од Прве међународне изложбе нове уметности 1924, 
ова ликовна манифестација привукла је много већу 
пажњу публике и наишла на бољи одјек у београд-
ској штампи. Мицић жали (у бр. 43 Зенита) што се 
у написима о њој нигде не спомиње име Пољанског 
као организатора. 

Пољански је остварио контакт и са мађарским 
уметником Лајошем Тихањијем, који је од 1923. го-
дине живео у Паризу; он је портретисао Пољанског 
(у неколико варијанти). У заоставштини Љ. Мицића 
налазе се дела овог уметника – литографије са ли-

ковима Ендреа Адија, Тристана Царе и Ивана Гола. 
На портрету Енреа Адија је посвета: A Zenith, L. Tiha-
nyi, Paris 1926, а на портрету Тристана Царе стоји: A 
Poliansky cordialement L. Tihanyi 1926 III 3 Paris.

У Зениту су током 1926. године објављени пе-
снички прилози домаћих (Љ. Мицић, Б. Пољански, 
А. Јутронић, М. Микац, Властимир Т. Петковић) и 
иностраних аутора (Курт Либман и Тивадар Рајт). 
Ваља издвојити љубавну песму Ве Пољанског „У 
тебе су дивне очи Луција“ о песнику-пролетеру, 
и Мицићеве песме „Made in England“, написану 
поводом генералног штрајка енглеских радника у 
Лондону, и „Бим бам бом“, у којој се асоцијативно-
звуковно повезује звук звона са праском бомби.

Методологија програмског и песничког ми-
шљења преноси се код Мицића у прозни текст „Де 
гиди бекјар будала“ (Зенит, бр. 40); блискост између 
прозног и песничког уочљива је на тематском, 
мотивском и језичком плану: балканизми – јужно-
србијански дијалекат, цитати из народне поезије; 
бе рзанска хроника која добија својства литерар-
ности (поступак ће касније користити и београд-
ски надреалисти). Остали аутори прозних прилога 
су: Пољански са текстом „Судар светова“ (Зенит, 
бр. 42), М. Микац са прилозима „Импотенција у 
берберници“ (бр. 40) и „Пожар у Министарству 
женских дела“ (бр. 42). 

Зенит (бр. 40, априла 1926), у тексту под на-
словом „Никола Тесла ‘инжењер’“, критикује пре-
давање одржано фебруара месеца (не наводе се ни 
аутор ни место одржавања), посвећено научнику 
поводом његове седамдесетогодишњице. У тексту 
се износи мишљење да Тесли не доликује звање 
инжењера, него великог проналазача, електрогенија, 
уз ироничан осврт на Нобелову награду и чланство 
у Академији наука. Подсећа такође да је Зенит већ 
1922. године износио своје мишљење и ставове 
француских, енглеских и америчких стручњака о 
Теслином значају за савремену светску науку (Љ. М. 
„О електрогенију Николи Тесли“, Зенит, бр. 15), а да 
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је Мицићева зенитистичка књига поезије Кола за 
спасавање била њему посвећена (1922). 

У истом броју (40), објављена је полемика у 
виду типограма који представља обешеног човека, 
састављеног од графичких ознака за параграфе и 
речи на француском: Lioubomir Mitzitch, Avion sans 
appareil, zenitisme, и др. Напомена на француском 
и српском језику односи се на тужбу београдске 
полиције, подигнуту против Мицићеве поеме 
Аероплан без мотора. Овај мотив обешеног човека 
близак је Швитерсовом раду Lustgalgen (1919) и 
дадаистичком часопису Akasztott Ember (Обешени 
човек), уредника и издавача Шандора Барте. То је 
први наговештај летристичке поезије код нас. 

Исте, 1926. године изашла је и књига зенитисте 
Маријана Микца Под теретом ленгера (издање 
Сирена, Београд): прозне скице разбијају илузију и 
полемички се односе према пловидби, бродовима, 
бродарима и њиховом животу. Аутор помиње нови 
тип бродара-интелектуалца и размишља о стварању 
услова за економски препород и културни про-
грес бродара. Критикује грађанску културу, дајући 
предност примитивном, барбарском – у естетском 
значењу појма: „Наше праисконско, примарно ди-
вљаштво манифестовало се услед елементарне про-
вале инстинката. Можда нисмо далеко од истине 
ако поверујемо да је то барбарство изражавало 
више доброте срца, честитога ума, племенитости 
душе, еластичнога духа, него данашња уфитиљена 
култура“ (стр. 24–25).

Зенит (бр. 40) прати нове појаве у архитекту ри и 
показује и даље посебно интересовање за Баухаус и De 
Stijl. Оснивач Баухауса Валтер Гро пијус је заступљен 
текстом „Интернационална архитектура“, а редакци-
ја ставља до знања да прима више Баухаусових изда-
ња – књиге Валтера Гропију са, Паула Клеа, Пита 
Мондријана, Теа ван Дузбурга и Ласла Мохољ-Нађа, 
доносећи кратке белешке о њима.

У тексту „Интернационална архитектура“ 
Валтер Гропијус „разрађује своју познату тезу да 

архитектура треба да изражава јединствену слику 
света која карактерише наше време. Број [Зенита] 
је илустрован фотографијама макете пројекта Куће 
Розанбер, макете коју су за изложбу у Галерији Ро-
занбер у Паризу припремили Тео ван Дузбург или 
Корнелис ван Естерен, и ван Естереновим конкур-
сним пројектом за ремоделацију авеније Unter den 
Linden у Берлину из 1925. године. За овај пројекат 
аутор је добио прву награду на међународном кон-
курсу“ (Милош Перовић 2003: 72–73). У складу са 
тим репродуковани су радови Ласла Мохољ-Нађа, 
професора на Баухаусу; реч је о радовима излаганим 
на Зенитовој међународној изложби. 

Током 1926. године репродукције руског по-
литичког плаката Виктора Денисова Денија са-
држе ироничне поруке о Друштву народа, капи-

Зенит, бр. 43, 1926.
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The Next Call, бр. 9, 1926, посвећен Љ. Мицићу
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талу и капиталистима; неке од њих пародирају 
комунистичке слогане. Из 1920. године потиче 
Денисовљева карикатура Капитал-Паук (постоји 
и друга верзија истог дела, на чијем је доњем делу 
исписана песма Демјана Бедног). Друга карикату-
ра-плакат Денисова, са сатиричном парафразом 
совјетског политичког слогана Капиталисты всех 
стран соединяйтесь, из 1919. године, тематски се 
односи на Друштво народа, на шта упућује легенда 
на српском и француском језику (подаци добијени 
од Јелене Кусовац). Карикатуралност ових радова 
потцртавају мотиви и ликови преузети из басана. 

Истој групи сатиричних репродукција припада 
и акварел Георга Гроса без назива, заправо акварел 
Човек је добар (Der Mensch ist gut), репродукован 
у немачком часопису Der Ararat 1920 (свеска за 
април и мај). Од осталих ликовних уметника у 1926. 

години заступљени су и даље излагачи са Зенитове 
изложбе из 1924: Вјера Билер, Ласло Мохољ-Нађ и 
Осип Задкин. 

Мицић у чланку „Мој сусрет с Анри Барбисом“ 
(Зенит, бр. 41, 1926) најпре укратко описује изглед 
и понашање Барбиса (његово интензивно пуше-
ње, темпераментни говор и гестикулацију). Тема 
разговора били су позориште, уметност, а највише 
књижевност. Барбис је Мицићу саопштио да је 
напустио часопис Clarté јер се „у њега увукла поли-
тика“, а његови циљеви су изнад тога. Сложио се са 
Мицићем да ће надреалисти („префарбани дадаи-
сти“) упропастити Clarté, будући да су они „после-
дњи изданак једне преживеле и старе буржоа ске 
културе, односно европске дегенерације“. За разли-
ку од Зенита и Мицића, који напуштају традицију, 
Барбис сматра да се он у свом стваралаштву не може 
ње лишити, нити се може оријентисати искључиво 
на писање поезије, као најизразитијег представника 
авангардизма. По његовом мишљењу, „немогуће је 
написати роман у стилу нове поезије, пошто га ни ко 
не би читао, а ја желим да се моје књиге читају“. Ипак, 
у својој последњој књизи под називом Les Enchaine-
ments, Барбис није остао доследан себи: по кушава да 
одбаци традицију. 

Зенит рекламира нову књигу Б. Ве Пољанског 
Тумбе, са репродукцијом насловне странице коју 
је израдио сам аутор. Књига говори о хаотичном 
песничком свету, окренутом наглавачке. Објављена 
је као 10. свеска у колекцији часописа Зенит; 
носи посвету „брату моме и другу зенитистичком 
Љубомиру Мицићу“. Предње корице стилизоване су 
на конструктивистичко-баухаусовски начин, упо-
требом хоризонталних и вертикалних паралелних 
црних линија на црвеној подлози (у појединим 
издањима та подлога је светла). Задње корице 
варирају тему зенита: троугаоне форме у каденци 
од којих једна пробија црни круг, најсродније 
супрематистичком плакату Ел Лисицког Црвеним 
клином удри беле, поступак већ коришћен у ранијим 

Лајош Тихањи 
Портрет Бранка Ве Пољанског, 1926.
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зенитистичким издањима. На идеју о свету окре-
нутом наопачке асоцира сам назив збирке песама 
и два пута поновљен наслов Тумбе – једном као 
реч преломљена у огледалу, а други пут као обрну-
ти одраз у огледалу. На унутрашњој страни је 
репродукован профил Б. Ве Пољанског, цртеж ја-
панског уметника Цугухаруа Фужите из 1926. го-
дине, члана Париске школе. (О Фужитином атељеу 
тога времена пише Александар Илић у роману 
Глувне чини.) Постојало је више нацрта за насловну 
страницу књиге Тумбе, што се може закључити на 
основу реклама у часопису Зенит те године. У књи-
зи Тумбе најављују се два нова романа Пољанског: 
Разинор, роман разбојничке интернационалне орга-
низације и Судар светова; они, међутим, никада 
ни су штампани. Пољански у књизи слови као 
„уредник“, а као места издања наведени су Париз и 
Београд. Три пута поновљен префикс Ré у импресуму 
књиге („Сopyright by Ré, Belgrade – Serbie“ на задњим 
корицама књиге) служи за ознаку „зенитистичке 
револуције, реконструкције, ревизије“. 

Употреба префикса Ré у наведеним речима под-
сећа на пројекат Revon Курта Швитерса, створен са-
жимањем речи REVO[lutio]n; овај префикс се први 
пут користи на дадаистичкој турнeји Швитерса 
и Раула Хаусмана по Чешкој 1921, са којом је, по 
свој прилици, био упознат Бранко Ве Пољански, 
будући да се тада, заједно са Драганом Алексићем, 
налазио у Прагу. Пoљански на сличан начин ко-
ристи РЕВО-слоган у песми „У тебе су дивне очи Лу-
ција“, алудирајући истовремено и на револуцију и на 
француску реч rêver (сневати). 

Зенит се током 1926. године бави штампом, 
књижевношћу, спортом и Европом, за коју каже да 
се налази у агонији; критиком су обухваћени ча-
сописи Мисао и Вијенац, као и књиге приповедака 
Милана Кашанина Јутрења и Бдења, Сибета Ми-
личића Бо рови и Маслине, и књиге песама Јована 
Поповића, Тина Ујевића, Љубе Визнера, Божида-
ра Ковачевића и Станка Томашића. По Зениту, 

збирка стихова Хаџија вечности (1926) Јована По-
повића „пуна је литерату ре и препуна ‘поетичне’ 
патетичности“. Зато је далеко од живота, далеко од 
уметности и еклектична. О Плесу над празнином, 
истог аутора, Зенит говори похвално: у тој књизи 
има традиционалних песама, али је, заправо, сва у 
знаку поезије зенитизма и његове школе, мада се у 
предговору „Оправдања“, Поповић на њега не по-
зива. Зенит тај став илуструје неким Поповићевим 
стиховима. 

Колајну Тина Ујевића (издање Цвијановића, 
1926) Зенит представља као збирку пасатисти-
чких стихова; исто мишљење изречено је поводом 
Ујевићеве збирке Лелек себра: Ујевићу се припису-
је боемство претпостављено поезији, слаби сти-

Вјера Билер, Пет година Зенита (1921–1926), пастел, 1926.
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хови, састављени на основу лексиконског знања 
и песничке традиције 19. века; његова поезија је 
версификаторска и њој су страни експресионизмом 
обојени крикови једне антилитерарне епохе. 

Од страних песника у Зениту налазимо Курта 
Либмана из Десауа. Њему су, као уосталом и дру-
гим сарадницима, биле познате идеје зенитистичке 
поетике, на пример појам Барбарогенија, о чему он 
говори поводом јубилеја Зенита.

Сви противници Зенита обједињени су у тек-
сту „Легенда о ‘мртвом покрету’ или између зени-
тизма и антизенитизма“ (Зенит, бр. 43). Тај метод 
прилагођавања свих уметничких струја и праваца 
сопственим идејама био је типичан за италијанске 
футуристе, а Мицић је у том погледу био недоследан: 
футуристе је подвргао критици у радио-филму 
„Шими на гробљу Латинске четврти“ (1922) због 
њиховог екстремног национализма, али је применио 
њихов поступак уопштавања. 

Репродукована је фотографија-колаж (Зенит, 
бр. 43) поводом учешћа Зенита на међународној 
изложби Револуционарне уметности Запада (Выс-
тавка революционного искусства Запада) маја–јуна 
месеца, одржаној у организацији Државне акаде-
мије науке о уметности и Свесавезног друштва за  
културне везе са иностранством у Москви. Један 
од организатора био је Јанош Маца, припадник 
активистичке, касније конструктивистичко-дадаи-
стички оријентисане групе Ма; он је у то време 
живео у Москви. У више наврата писао је о Зениту, 
најпре у Мађарској а потом у Русији. На московској 
изложби биле су представљене књиге Љ. Мицића, 
Аероплан без мотора и Кола за спасавање; М. Микца 
Ефект на дефекту и Феномен мајмун, и Бранка Ве 
Пољанског 77 самоубица и Паника под сунцем, као и 
његов портрет-цртеж Михаила С. Петрова. Били су 
изложени поједини бројеви часописа Зенит (3, 10, 14, 
17–18, 23, од 34. до 40) и то управо они који су пру-
жали увид у целокупан период његовог излажења 
– од 1921. до 1926. године. Остали експонати су: 

плакат за Прву међународну изложбу Зенита, рад 
Јо Клека, фотопортрети Пољанског и Мицића, 
затим Мицићев текст „О никоме ништа или моја 
аутобиографија“ (насловом подсећа на Маљевичеву 
беспредметност), затим леци и друга зенитистичка 
издања. 

Поменути фотоколаж начињен је накнадно. 
Састоји се од фотографије поставке зенитистичких 
експоната на паноима и у витринама, коверте по-
зивног писма упућеног из Русије Мицићу сеп тембра 
1926. године, корица руског каталога и унутрашње 
странице на којима су наведени изложени зени-
тистички радови. Секција Југословенски зенитизам 
наведена је под каталошким бројевима од 1247 до 
1257. Предговор каталогу московске изложбе на-
писао је П. С. Коган. Чланови председништва Орга-
низационог комитета су били О. Д. Камењева, П. С. 
Коган, М. Д. Ејхенголц, В. Е. Мориц, А. М. Ефрос и Б. 
В. Горнунг; Ј. Л. Маца био је један од консултаната у 
експертском тиму, заједно са В. М. Бељајевим, Г. М. 
Болтјанским, К. А. Кузњецовим, Ј. А. Тугенхољдом, 
П. Д. Етингером и др. Комитет захваљује на сарад-
њи Библиотеци СССР-а им. Лењина, Комунисти-
чкој академији, Институту Маркса и Енгелса, 
Биб ли отеци Коминтерне, Музеју Револуције, и 
многим другим установама и појединцима у земљи 
и иностранству. Изложбом је било обухваћено око 
3.000 експоната – револуционарних дела из области 
књижевности, музике, ликовних и примењених 
уметности и теорије. Поред Русије и Југославије, 
били су заступљени уметници из Аустрије, Енглеске, 
Белгије, Бугарске, Мађарске, Немачке, Холандије, 
Норвешке, Сједињених Америчких Држава, Фран-
цуске, Чехословачке. Према предговору каталогу, 
сакупљена је „цела међународна уметничка Интер-
национала“ (стр. 6), укључујући уметнике као што су 
Г. Грос, К. Колвиц, О. Дикс, К. Феликсмилер, Б. Уиц, 
Ш. Бортњик, Ф. Мазерел, и књижевници – Р. Ролан, 
А. Барбис, Х. Ман, Е. Толер, Ј. Бехер и многи други. 
По речима П. С. Когана, циљ изложбе био је да се 
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уједине револуционарни уметнички правци, групе 
и поједини уметници, да се установи какав је утицај 
извршила Октобарска револуција и руска напредна 
мисао на стваралаштво Европе. Организатори су 
желели да обједине све радикалне снаге и то на тај 
начин што би се централна улога поверила Мо-
скви. Ова изложба била је готово непозната нашој 
јавности. 

На предавању индијског филозофа и песника 
Рабиндраната Тагоре зенитисти су, 15. новембра 
1926. године, бацали са галерије Свечане сале Уни-
верзитета у Београду отворено писмо, штампано 
као летак. Према запису Љ. Мицића, ти леци су се 
„пуштали да – као бели голубови лете...“ Летак је 
касније био придодат последњем, 43. броју Зенита. 
Ове зенитистичке демонстрације биле су приређе-
не против Тагоре, оптуженог да званично предста-
вља савремену културу и савремену цивилизацију 
– супротно учењима Махатме Гандија чије су идеје 
зенитисти прихватали. Писмо су потписали Б. Ве 
Пољански и Љ. Мицић, који је касније записао да је 
он искључиви аутор, будући да се Пољански са њим 
није сагласио. Према Јовану Пејчићу, Рабиндранат 
Тагора одржао је у Београду два предавања: једно  
„О савременој цивилизацији“ а друго „О значењу 
уметности“ (Културе Истока, Београд, бр. 15, 
1988). Допутовао је у недељу 14. новембра 1926. 
године после 22 часа возом из Загреба; у Београду 
се задржао два дана – до уторка 16. новембра, када 
је са својом пратњом продужио пут према Софији. 
Поред тога што помиње дочек и сусрете индијског 
песника, Пејчић описује његова предавања, по-
сету Хришћанској заједници младих људи, где 
га је беседом дочекао охридски епископ Николај 
Велимировић, затим сусрет Тагориних ћерки са 
представницама Кола српских сестара. Предавање 
„О савременој цивилизацији“ одржано је у дупке 
пуној сали; предавача је слушаоцима представио 
професор Павле Поповић. Када се Тагора попео на 
трибину, дочекали су га бурни аплаузи и клицање, 

али – како тврди Пејчић – само што је почео да 
говори, „са галерије су се зачули звиждуци и 
одјекнули пови ци ‘Доле Тагоре!’, ‘Живео Ганди!’ 
Полетели су међу публику ‘многобројни леци у 
којима се на енглеском и српском, под потписом 
Љубомира Мицића и Бранка Ве Пољанског, Тагоре 
назива најпогрднијим именом... и оштро му се замера 
што није у своје време пришао Гандију.“ Београдски 
листови Политика, Правда и Време различито су 
коментарисали ову манифестацију зенитиста. Како 
се чини, „догађаји на галерији видно су узрујали 
Тагору, али то га ипак није омело да предавање 
настави“. После предавања прочитане су четири 
Тагорине песме у препеву Давида Пијаде а одмах 
затим њих је у изворном облику, на бенгалском 
језику, рецитовао сам песник. 

И на другом Тагорином предавању „Значење 
уметности“, одржаном на молбу Удружења прија-
теља уметности „Цвијета Зузорић“ и Српског 
ПЕН-а, дворана је била препуна. Али, за разлику од 
сли чних Тагориних предавања у Паризу, Лондону, 
Бечу, Будимпешти и Загребу, он овом приликом 
није говорио о цивилизацијским тековинама света 
и о односу између Истока и Запада, већ о естетским 
темама, вероватно под утиском који је на њега 
оставио протест зенитиста на претходној вечери – 
сматра Пејчић. 

Децембра 1926 (бр. 43) Зенит објављује текст 
„Зенитизам кроз призму марксизма“ потписан 
псеудонимом др М. Расинов. У њему је зенитизам 
назван „сином марксизма“, што га је идејно и 
тематски поново приближило надреализму. Варва-
ри се поистовећују са светским пролетаријатом, а 
борац-пролетер који „скапава на париској калдрми“ 
је Бранко Ве Пољански. Због овог текста часопис је 
забрањен а главни уредник је због оптужбе да шири 
комунистичку пропаганду, по Закону о заштити 
државе и услед прогона полиције, морао да напу-
сти Бео град и бежи из земље. Решење о хапшењу 
Мицића би ло је потписано и извршно. Зграда у којој 
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су он и Ану шка становали налазила се у близини 
Калемегдана, имала је два улаза – један из Грачаничке 
улице број 15, а други из улице Цара Лазара. Мицић 
је побегао у правцу улице Цара Лазара, док је 
истовремено Анушка Мицић осветлила агентима 
и чуварима „Грауеру и Монтанију“, који су дошли 
да хапсе Љу бомира, цео спрат и улаз са стране 
Грачаничке улице (подаци на основу сачуване 
документације). 

Текст др М. Расинова, за који се претпоставља-
ло да му је аутор Љубомир Мицић – иако је Мицић 
то касније одбијао да призна не желећи да открије 
прави идентитет – донео је дефинитивну забрану ча-
сописа 15. децембра 1926. године: Одељење Опште 
полиције Управе града Београда послало је решење 
бр. 7064 Министарству унутрашњих дела – Одеље-
њу за државну заштиту, којим се 14. децембра забра-
њује 43. број због чланка „Зенитизам кроз призму 
марксизма“; њим „се посредно позивају грађани 
да путем револуције мењају постојећи друштвени 
поредак ујемчен позитивним законима по угледу 
на руску револуцију. Ово је решење оснажено 
Одлуком Првостепеног Суда за варош Београд бр. 
61841 од 14. децембра 1926“ – Управник вароши 
Београда (потпис нечитак; документ у Архиву 
Југославије, Београд). Министарство унутрашњих 
дела Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Одељење 
за државну заштиту упутило је 11. јануара 1927. го-
дине, Управи града Београда – Одељењу јавне без-
бедности, допис са захтевом да се испита да ли је 
нешто предузето „против уредника часописа Зенит 
Љубомира Мицића који се, по информацијама које 
има ово Министарство, налази у Ријеци (Фиуме). По 
наредби Министра унутрашњих дела – Начелник“ 
(потпис нечитак; документ у Архиву Југославије, 
Београд). Одговор није сачуван.

Касније, Министарство пошта и телеграфа Кра-
љевине Срба, Хрвата и Словенаца, актом бр. 14849 
од 11. априла 1927. године, по питању предмета: 
Бро шура Зенит која излази у Паризу (sic!), а на ко-

јој је назначено Interdit en Serbie (ради се о броју 
43 Зенита), моли за обавештење Министарство 
унутрашњих дела – Одељење за државну заштиту, 
да ли се брошура, која је послата као прилог овој 
молби, „има сматрати као забрањена“. У потпису – 
Начелник Поштанског одељења (потпис нечитак 
– документ у Архиву Југославије, Београд). Мини-
старство унутрашњих дела Краљевине Срба, Хрва-
та и Словенаца – Одељење за државну заштиту, 
актом бр. 3068 од 20. априла 1927. године одговара 
Министарству пошта и телеграфа да је Зенит бр. 
43, од децембра 1926. године, забрањен, као и бр. 
39 за исту годину. Забрану је изрекла Управа града 
Београда а потврдио ју је Првостепени суд за град 
Београд, уз информацију да се уредник и оснивач 
Зенита налази у емиграцији. По наредби министра 

Љубомир Мицић, Типограм, Зенит, бр. 40, 1926.
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унутрашњих дела – потписао начелник (потпис не-
читак. – Документ у Архиву Југославије, Београд). 

Након забране часописа и покушаја хапшења, 
Мицић је преко Ријеке побегао у Италију; у Ријеци 
је био затворен јер није поседовао личне доку-
менте. Сачуван је акт, издат 13. јануара 1927. године 
у Ријеци, Amministrazione di Sigurezza Pubblica, Pro-
vincia dal Carnaro, бр. 530, са печатом Regia Questura, 
Fiume, и Мицићевим потписом, где се наводи да 
је стар 31 годину, рођен у Сошицама, СХС, од оца 
Петра, и да је по занимању књижевник. Налаже му 
се да у року од четири дана напусти Ријеку преко 
Домодосоле (нечитак потпис комесара). У својој 
књизи Барбарогеније децивилизатор (објављеној у 
Паризу 1938; изд. „Филип Вишњић“, Београд 1993, 
превод са француског Радмила Јовановић). Мицић 
пише да је ухапшен у кафани хотела „Европа“ „док 
је пио кафу са шлагом и читао париски Журнал“. 
Фашистичка полиција одвела га је у Квестуру, где су 
„на његово велико изненађење сви говорили српски 
исто тако добро као и он“. После тросатног саслушања 
одведен је у затвор Palazzo di Giustizia у Ријеци – 
„код провалника, крупјеа и лопова“ где је провео 
„седам дана и седам ноћи“. Затворска ћелија имала 
је вишеспратне кревете а њени зидови и врата били 
су украшени сликама Мусолинија и Д’Анун ција. 
Док се налазио у тој ћелији, Маринети му је послао 
на поклон своју књигу. Када је пуштен из затвора, 
тражио је од италијанских власти документа, писао 
је и телеграфисао, како каже, „на све четири стране 
света – у Београд, Женеву, Милано, Париз, Лион, 
Рим“, тражећи било какву помоћ, али му нико није 

одговорио „осим једног честитог човека, Маринети-
ја из Рима и песника из Лиона Малспина. Барбис се 
правио глув заборављајући потпуно да ме је грлио 
у Београду у знак ‘братства’.“ Телеграм је Мицић по-
слао Маринетију из Ријеке 25. децембра 1926. године; 
оригинал је сачуван на Универзитету Јејл у Њу 
Хејвену a био је изложен на великој манифестацији 
Futurismo, futurismi 1986. године у венецијанском 
изложбеном простору Palazzo Grassi. 

После месец дана Mицић je, 15. јануара 1927. го-
дине, стигао у Дижон; касније је мукотрпно жи вео 
у Паризу, па је, између осталог, провео „пет месеци 
заточеничког живота“ у соби хотела „Кедар“ (Hotel 
du Cèdre). Ту је временом обнављао стара и стицао 
нова пријатељства, имао галерију уметничких дела 
у Медону, издавао романе на француском језику, 
не желећи годинама да се врати у земљу иако је био 
амнестиран. (О томе сазнајемо из писма Маријана 
Микца од 17. марта 1929.) 

Пошто је Зенит забрањен децембра 1926. го-
дине, Мицић је направио плакат од фотоколажа, 
пре узетог из бр. 43 Зенита; поред приказа поставке 
зенитистичке секције изложбе, на њему су прика за-
не поставке зенитистичких радова на два паноа и у 
витринама на изложби Револуционарне уметности 
Запада у Москви; додати су штампани елементи 
састављени од насловне стране каталога московске 
изложбе, од странице 76, са каталошким подацима 
о излагачима и експонатима, и од позивног писма 
организатора, упућеног Мицићу из Москве у 
Београд 29. септембра 1926. године. У доњи део 
овог фотоколажа, преузетог из Зенита, Мицић је 
унео следеће податке: забрана часописа због текста 
„Зенитизам кроз призму марксизма“ од стране 
Управе града Београда, све судске одлуке о забрани, 
међу којима и одлука Апелационог суда по којој се 
„инкриминисаним изразима шири комунистичка 
пропаганда и посредно позивају грађани да силом, 
путем револуције, мењају постојећи друштвени по-
редак угледом на руску револуцију...“Ратна лирика из Првог светског рата
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Pro et contra – у земљи

Бошко Токин констатује, у загребачкој илу-
строваној ревији Филм (17. фебруара 1926), поводом 
објављивања јубиларне свеске Зенита, да бивши 
Зенитови сарадници из Београда нису честитали 
годишњицу, већ се „појављују тазе побратими“ – 
Раде Драинац и Мирко Кујачић.

Ристо Ратковић у часопису Вечност (бр. 3, 
март 1926) критикује 39. број Зенита и сматра да 
његова револуционарност личи на неку врсту ком-
промиса: нема више смисла љутити се на Српски 
књижевни гласник, нити водити „званичну препи-
ску са представницима морала“. Ратковић тврди да 

је Зенитово тумачење порнографије добило одли ке 
„псеудореволуционарности Мусолинија“.

Београдски лист Политика 29. септембра 1926. 
године обавештава да ће тога дана у 6 часова по 
подне у Палати Академије наука (улаз из Јакшићеве 
улице, мезанин) бити отворена Изложба слика са-
времених париских мајстора у организацији При-
јатеља уметности „Цвијета Зузорић“. Текст, који је 
потписан иницијалима В. Р., прате репродукције 
Фужите, Пикаса и Андреа Лота. – О тој изложби 
писали су: Михаило С. Петров (Летопис Матице 
српске, књ. 310, св. 1–2, 1926), Сретен Стојановић 
(Мисао, 1–16. септембар 1926), Растко Петровић 
(Српски књижевни гласник, 16. октобра 1926), Ми-

Георг Грос 
Volkes Stimme (Глас народа), цртеж израђен за инсценацију Хашекових Доживљаја доброг војника Швејка, Пискаторово позориште, Берлин, рад објављен1928.
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лош Савковић (Мисао, 1–16. октобар 1926) и Тодор 
Манојловић (Савремени преглед, 1. новембар 1926). 

Михаило С. Петров приступа изложби ана-
литички, описујући радове Пабла Пикаса, Андреа 
Лота, Леополда Сирважа, Марка Шагала и Осипа 
Задкина, Фужите, Робера и Соње Делоне. Без обзи-
ра на њен значај, он је сматра преурањеном због не-
довољне рецептивне моћи публике; из тих разлога 
предлаже да се приреди једна друга манифестација 
која би имала васпитни карактер и дала историјски 
пресек развоја модерног сликарства. 

За Сретена Стојановића ова изложба је својим 
радикализмом била велико изненађење за све 
оне домаће уметнике чији су се радови темељили 
на традицији академизма, на „старој, излапелој и 
антистваралачкој школи“; она је истовремено била 
подстицајна за оне ствараоце који прате модерне 
развојне токове. 

Према Растку Петровићу, ова изложба са 53 
експоната – „мали ретроспектив најсмелијега у 
савременоме париском сликарству“ – долази на 
неспремну београдску ликовну сцену: недостатак 
изложбеног простора, неедукована публика, непо-
стојање тржишта уметничким делима. Похваљује 
спремност Удружења пријатеља уметности „Цвије-
та Зузорић“ да прихвати сарадњу једног песника, 
чије име не наводи (о Бранку Ве Пољан ском). Ипак, 
изложба је позитивно утицала на мла де сликаре: 
они су је посећивали више пута, води ли дискусије 
о концепцијама уметника и њиховим резултатима, 
што Растко Петровић приписује заслугама 
приређивача. Изложба је „отворила ипак један мали 
прозор према ономе што се данас збива у уметничкој 
Европи“. Аутор даје кратак преглед развоја модерног 
сликарства и детаљно приказује изложене радове. 

Милош Савковић говори о смислу изложбе, 
доброј посећености београдске публике, констату-
јући да она даје пресек најактуелнијег стваралаштва 
уметника заступљених на изложби Независних у 
Паризу (изузимајући дела Пикаса и Фужите). 

Тодор Манојловић поздравља приређивање 
овакве изложбе „Цвијете Зузорић“ у нашој средини и 
с разумевањем констатује њену изузетну важност за 
подизање образовног нивоа публике. Мада скромна 
по обиму и мада сва дела нису најрепрезентативни-
ја (изостало је уљано сликарство а заступљени су 
„већином свежи, хитри акварели и цртежи“), она 
је драгоцена; у наставку рецензије Манојловић 
анализира експонате. 

У бр. 2 часописа Савремени преглед (15. новем-
бар 1926; у Београду уређивао Велибор Глигорић) 
забележена је појава нове збирке песама Радета Дра-
инца Лирске минијатуре. По свој прилици аутор 
текста је сам Глигорић; он овога пута са симпатијама 
прати појаву Драинчеве књиге и тим поводом пише: 
„Раде Драинац са Мони Булијем и Мицићима држи 
крајњу левицу у нашој поезији остајући упорно у 
бунту израза и стила“ (цитат према: Недељко Јешић, 
„Савремени преглед“, Књижевна историја, VIII/30, 
1975, стр. 310).

Поводом зенитистичких демонстрација, ка-
да су са галерије сале београдског Универзитета 
бацани леци против Рабиндраната Тагоре и узви-
киване пароле „Доле Тагора! Живео Ганди!“, уз 
звиждуке, београдска Правда (16. новембар 1926) 
доноси кратку информативну белешку, за разлику 
од листа Време (17. новембар 1926), које о томе пише 
опширније: Време манифестацију представља као 
нечувени сканадал, сумира поједине идеје из летка 
Мицића и Пољанског, уз напомену да су због тога 
били подједнако узбуђени публика и Тагора, „који 
није могао да схвати у чему је ствар“. 

У Зори, литерарно-педагошком часопису мо-
старске средњошколске омладине (бр. 1, 1926) Са-
лко Назечић даје приказ романа Маријана Микца 
Феномен мајмун, насловљен „Зенитизам и једна зе-
нитистичка књига“, писан у контексту позитивног 
осветљења Зенита и зенитизма у целини, уз додатне 
примесе ироније на крају. Аутор износи преглед 
зенитистичких идеја и ставова; тврди да је то 
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револуционаран покрет општељудског карактера, 
„без икаквих националних и локалних – претензи-
ја“, па се као такав „он шири по целој земљи“. 

„Бурлеска о човеку са Балкана“ Стевана Галога-
же, објављена у листу Вијенац (Загреб, бр. 4–5, 1926) 
карикира песнички свет Бранка Ве Пољанског.

У једном од последњих фрагмената своје књи ге 
Излет у Русију (1926), насловљеним „Неколико ри-
јечи о Лењину“, Мирослав Крлежа помиње Зенит 
поводом питања о европској уметничкој авангарди 
и проблема „деструкције форме од парнасоваца до 
експресионизма“: „‘Барбарогеније’ – Мицић, зове 
Да нтеа неспособним да би сарађивао у Зениту и та-
ко су сензације и Арапска глазба, Црначка пласти-
ка, Црначки плесови, Шими, Фокстрот, Ragtime, 
са ксофони, омиљела глазба грађанских Европејаца, 
послије Bacha и Mozarta и Beethovena. Пут Африке, 
Индије, Јаве“ (стр. 137).

Pro et contra – у свету

Почетком 1926. године (8–9. јануара, стр. 
3), италијански лист L’Impero из Рима објавио је 
дијалог између Ф. Т. Маринетија и Б. Ве Пољанског 
под насловом „Италијански футуристи и српски 
зенитисти“ (потписан иницијалима P. D.). Он је 
вођен дан после Маринетијевог контрадикторног 
предавања, одржаног 28. октобра у Tribune libre des 
femmes у Паризу, и тематски везаног за футуризам 
или пасатизам, и фашизам или антифашизам. Раз-
говору у хотелу „Гранд“ присуствовали су и ита-
лијански футуристи Фортунато Деперо и Енри-
ко Прамполини; Пољански је говорио српски и 
немачки, а Маринети – италијански и француски, а 
била је и једна жена која је покушавала да преузме 
улогу преводиоца. Исти дијалог представљен је у 
Зениту (бр. 37, новембар–децембар 1925), али се 
може констатовати да се београдска и римска верзија 
разликују. Према Зениту, Маринети овако одређује 

свој позитиван став према фашизму: „Футуризам 
је био претходница фашизма“, излажући укратко 
главне тачке футуристичког програма. Што се 
Пољанског тиче, он одбија спој футуризма са фаши-
змом, илуструјући то примером фашистичког па-
љења Словеначког народног дома у Трсту, терором 
над Хрватима у Истри и затварањем југословенске 
школе. По Маринетију, у римској верзији ту се ра-
дило о антииталијанима и о Истри која је тада била 
у саставу Италије, што се разликовало од Зенитове 
верзије где је речено да се радило о комунисти-
ма. Пољански је говорио о темељима футуризма у 
зенитизму: штампање футуристичких дела, одржа-
вање предавања и зенитистичких вечерњи, где се 
славио и бранио футуризам од непријатељских 
напада. Насупрот томе, он је нагласио слабо при-
суство зенитизма у футуризму. Маринети је то 
правдао непознавањем језика али је истакао да су 
у његовом последњем манифесту светског футури-
зма поменута имена Мицића и Пољанског. Римска 
верзија спомиње Маринетијев исказ да су зенитисти 
– српски футуристи и да их као такве позива у бор-
бу против заједничког непријатеља – пасатизма свих 
облика. Пољански то одбацује тврдњом да у земљи 
постоје само зенитисти али исказује спремност за 
борбу против заједничког непријатеља – Европе 
и старе културе. У верзији објављеној у Зениту 
спо миње се учешће Депера и Прамполинија у 
разговору, чега нема у римској верзији. Пољански, 
према Зениту, исказује афирмативан став према 
барбарству, о чему говори и Маринети тврдећи да 
су и они пре петнаест година заступали исте ставове 
о барбарству и примитивизму, у име ослобађања и 
преображаја уморне божанске силе. Он предлаже 
да се у футуристичким часописима и ревијама 
представе зенитисти, и позива их да учествују на 
Међународном конгресу футуриста, који ће се 
одржати у Риму следеће јесени. Маринети, у обе 
верзије, даје могућност свим уметничким правцима 
да представе своје аутентичке поетике, што По-
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љански са задовољством поздравља. У Зениту се 
спомиње Пољансковљево питање финансирања 
учешћа на том конгресу али оно остаје без одгово-
ра. Дијалог је – у обема публикацијама – завршен 
Маринетијевим поздравом Мицићу, према коме он 
изражава своје симпатије. 

Првог јануара 1926. у берлинском дневнику Der 
Deutsche Љ. Мицић и Б. Ве Пољански учествовали су 
у међународној анкети „Који је филм оставио на Вас  
најја чи утисак у 1925. години“. Мицић конста тује 
да нема више добрих филмова и да „нас само наша 
стара љубав гони да идемо у кино“. Он помиње 
мистичне разлоге који спречавају филм да се вине 
„ка зениту“. Ипак, издваја Багдадског лопова са 
Дагласом Фербанксом у главној улози, и филм о 
псу Рин тин тин уз циничну напомену да су му 
„пси дражи него људи, зато што су пси бољи од 
људи“. С друге стране, Пољански се опредељује за 
Златну грозницу Чарлија Чаплина, али признаје да 
је у недоумици да ли да изабере „трагично-коми-
чног Шарлоа или комично-трагичног Фајта“. Ипак 
сматра да је најбољи филм његов зенитистички 
роман 77 самоубица који ће вероватно ускоро бити 
екранизован. Занимљиво је да је резултат анкете 

показао да је на врху листе био управо Чаплинов 
филм Златна грозница, а да је филм Багдадски ло пов, 
у избору Љубомира Мицића, заузео седмо место.

Познати немачки позоришни критичар Ber-
liner Tagblatt-a Алфред Кер позван је да одржи два 
предавања – на париској Сорбони и у сали Société 
Savante, јануара 1926. године, у организацији Лиге 
за права човека и грађана, у циљу француско-
немачког зближавања после Првог светског рата. 
Након уводног представљања и поздравног говора 
И. Делоса, председника овог удружења и бившег 
француског министра просвете, који је изразио наду 
да ће доћи до „пацификације духова“, на говорницу 
је изашао „један млади господин и замоли(о), да му се 
дозволи поздравит у име једне групе интелектуалаца 
г. Кера“. Пошто је председник Делос дозволио наступ, 
млади човек је представљен као Valtch одн. Валчић? 
(Обзор, Загреб, 26. јануар 1926, стр. 2–3; могуће је да 
се ради о Вацлаву Влчеку, балетском играчу и корео-
графу, који се у Паризу двадесетих година дружио, 
са Веном Пилоном). Према Зениту (бр. 39), у тексту 
„Зенитистичке демонстрације у Паризу“, овом пре-
давању присуствовали су Бранко Ве Пољанским, 
Јо сип Штолцер Славенски и Мирко Кујачић. Тај мла-
ди човек, кога помиње Обзор, изјавио је да познаје 
Керове новинске и књижевне радове из периода ра-
та, непријатељски расположене према Словенима 
и Французима. Да би то поткрепио, он је позвао 
Бра нка Ве Пољанског да прочита Керове стихове. 
Пољански је рецитовао пропагандни куплет који се 
пред рат певао – према Зениту – на улицама Берлина, 
Беча и Загреба. Ти стихови гласе: 

„Jeder Schuss ein Russ
Jeder Stoss ein Franzos
Alle Serben müssen sterben“. 
Кер је негирао да је он аутор тих стихова, али 

је у париском листу Le Petit Journal (20. јануар 1926), 
изјавио да су они одиста били врло популарни у 
Немачкој. Полемика око Керовог париског наступа 
наставила се и у аустријском дневнику Neues Wie-

Август Чернигој  
Скица за сценографију, акварел, око 1926.
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ner Journal (податак из Зенита бр. 40) и у Зениту. 
У ту полемику укључили су се многи европски 
интелектуалци. И поред звиждања публике, Кер 
је одржао предавање, али се није дуго задржао у 
посети главном граду Француске: првим јутарњим 
возом отпутовао је у Берлин. 

Сергије Глумац, ликовни уметник, истакнути 
графичар и касније познати сценограф, у више на-
врата боравио је у париској уметничкој средини 
(први пут 1925–1926. године), студирао у приватној 
школи Андреа Лота и слушао предавања из исто-
рије уметности на Сорбони. У Паризу је успоста-
вио контакт са композитором Јосипом Штолцером 
Славенским и Бранком Ве Пољанским, тадашњим 
представником Зенита у Паризу. Захваљујући По-
љанском и његовом посредовању, Глумац је упо-
знао Иљу Еренбурга, успоставио везу са Пика сом, 
Шагалом и Робером Делонеом (Maleković, Vladi-
mir. „Avangardna oprema scene Sergija Glumca“: 
http://:www.matica.hr/Kolo0401.n).

Руски емигрантски дневни лист Дни (уређивао 
га је А. Ф. Керенски; излазио од октобра 1922. до ју-
на 1933. године најпре у Берлину, а потом у Паризу), 
као и дневне новине Посльеднія новости (Париз; 
уредништво: М. Л. Голдштајн, касније П. Н. Миљу-
ков, април 1920 – јуни 1940) објављују извештаје о 
предавању Иље Еренбурга, одржаном 9. фебруара 
1926. у сали Société Savante; у њима се спомиње да је 
Бранко Ве Пољански читао Манифест зенитизма. 
О извештајима са предавања писано је опширније у 
поглављу посвећеном 1926. години (бр. 38–43). 

Маја 1926. новине L’Antenna, Giornale univer-
sale d’arte duemila (Милано; оснивач и уредник 
Ђузепе Фабри) објављују цитате под насловом „Ре-
волуционари“; уз Пола Гогена, Константина Бран-
кушија, Теа ван Дузбурга и других личности, на шао 
се и цитат Љубомира Мицића о смрти европске 
културе и потреби да се о томе гласно говори.

Јанош Маца, један од чланова Комитета за 
организацију изложбе Револуционарна уметност 

Запада (отворене у Москви маја–јуна 1926; на 
њој је био заступљен Зенит), објављује, у Москви 
и Лењинграду 1926. године, књигу Исскуство 
современой Эвропы (Уметност савремене Европе). 
У њој пише да је зенитизам близак активизму по 
„патосу идеализма, истој метафизици и ‘религио-
зности’“ и прави разлику између Зенитовог и не-
мачког активизма, оба обојена космизмом: „Док 
немачки активисти желе да спасу човечанство и 
свет путем ‘космичке љубави’, зенитисти настоје 
да свакоме ‘укажу на његов зенит’“; ту зенит има 
дуалистички карактер – поред љубави, уноси и на-
чело мржње. У томе се може видети одјек идеја из 
зенитистичког манифеста Ивана Гола. По Јано-
шу Маци, активистичку фазу замењује, 1922. го-
дине, дадаистичка, и да би то илустровао, он ци-
тира песму Драгана Алексића „Таба циклон“, која 
у ствари и није објављена у Зениту, него у часо-
пису Мa, са напоменом да песма нема никакво 
значење, али да „обележава звук“. Дадаизам је 
довео до укидања зенитистичког компаса, раније 
дефинисаног као „метакосмички експресионизам“. 
Кратку дадаистичку фазу Маца сматра прелазном 
ка панбалканизму – „романтичном духовном 
империјализму“, чији је представник у Русији 
Блок са поемом Скити (објављена је у Зениту 1921. 
године). Маца скреће пажњу на Мицићеву критику 
Головог надреализма у једном од бројева из 1924. 
године, да би у први план истакао „балканизацију 
(зенитизацију) Европе“. У регистру појмова, аутор 
дефинише Зенит као „максималну интензивност 
живота“, а зенитизам – као књижевни правац 
сро дан активизму, који жели преуређење целога 
света на основу „снажног схватања“ индивидуе. У 
том циљу зенитисти теже да створе међународну 
организацију револуционарно расположене инте-
лектуалне младежи. Он истиче да зенитизам кори-
сти уметничке облике експресионизма.

И у својој другој књизи, Литература и проле-
таријат на Западу (Литература и пролетерият 
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на Западе, Москва 1927), која је на известан на-
чин наставак претходне, Маца такође говори о 
зенитизму и цитира Мицићеву песму која почиње 
стихом „Електричне бомбе падају из облака“ (из 
зби рке Кола за спасавање, 1922). Према њему, 
Мицић „симултанистичким начином захтева и 
предсказује пропаст европске цивилизације и 
почетак свемирске револуције у виду ‘балканског 
варваризма’“. Мацине књиге Исскуство современой 
Эвропы и Литература и пролетерият на Запа-
де рецензира Ј. Матејка у часопису Вестник 
иностраной литературы (бр. 4, 1928). У тумачењу 

Мациног схватања зенитизма, он му пребацује 
што се „ултранаучно“ бави Зени том и фазама у 
његовом развоју; цитира заумне стихове Драгана 
Алексића а изоставља да говори о пролетерској 
књижевности – иначе веома јакој у Југославији – са 
којом само поједини зенитисти имају додирне тач-
ке. Уопште узев, Матејка, као пред ставник проле-
терске уметности, критикује Мацин марксистички, 
недовољно радикалан приступ у књигама по-
свећеним уметности Европе и Запада. 

Холандски новинар, сликар и графичар Хен-
дрик Николас Веркман (1882–1945) основао је у 
Гронингену (22. септембар 1923) часопис The Next 
Call који значењем у називу позива иностране 
уметнике на пријатељство и разумевање. Био је 
усмерен ка интернационалној авангарди, посебно 
од четвртог броја; текстови у часопису имали су 
експресионистички и дадаистички карактер; по-
времено, они су представљали социјалне коментаре 
или су садржавали носталгичне лирске пасаже. 
У шестом броју поменута је сарадња са следећим 
авангардним часописима: Het Overzicht, De Stijl, Mé-
cano, Merz, La Zone, Zenit, Blok, Disk. Последњи, 9. 
број The Next Call-а, објављен новембра 1926. године, 
посвећен је у целини Љубомиру Мицићу: Lioubomir 
Mitzitch Belgrade ist dieses heft gewidmet. Штампан 
дрвеном пресом, часопис је излазио на холандском 
и немачком језику, необично издуженог формата, на 
тврдом папиру, скоро картону ручне израде, у веома 
истакнутом типографском решењу, са плакатским 
словима различите величине у црвеној, плавој и 
црној боји. Један од текстова на немачком језику, у 
броју посвећеном Мицићу, говори о изгубљеним 
надама у међународну авангарду. Други текст 
асоцира на митско доба: теме су планета Земља, 
уметност и животиње (мрави), и прошлост (пише о 
себи, својој мајци и времену уопште). Тај текстуални 
део графички се поклапа са средишњим листовима 
часописа, где је поновљено слово а, као почетак 
абецеде и језика уопште, просторно смештено у 

Танк, бр. 1, 1927.
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конструктивистичко-типографске хоризонталне и 
вертикалне линије.

Украјински филмски редитељ, сценариста и тео-
ретичар филма Евгениј Деслав Славченко (1899–1966; 
у литератури познат као Ежен Дело) пише Мицићу 
писмо, на француском и руском језику (20. децембар 
1926), и нуди сарадњу у Зениту, за који је чуо преко 
Вена Пилона и „пана Влчека“; ради се свакако о 
Вацлаву Влчеку (Праг 1895 – Аргентина 1968), играчу 
модерног плеса и кореографу, следбенику Жака 
Далкроза и Мери Вигман; 1918/1919. руководио је 
балетом у љубљанској Опери и основао Балетску 
школу. Вено Пилон израдио је Влчеков портрет 
двадесетих година 20. века. Деслав жели да пише о 
авангардном филму у свету; наглашава да би у Зени-
ту сарађивао и без хонорара. Себе представља као 
истраживача нових појава у филмској уметности, 
уметничког асистента париског студија за филм и 
сарадника на филму о Паризу Алберта Кавалкантија 
Само часови (Rien que les heures). То дело припада 
жанру тзв. чистог филма, негованог 20-их година; 
његове присталице у Француској покушавале су да 
у „документарни филм унесу визуелну динамику, те 
ритмички монтирају детаље из стварности“ (Vladi-
mir Petrić, Razvoj filmskih vrsta, 1970: 94). Деслав 
уз писмо Мицићу прилаже плакат који најављује 
његово предавање о авангардном филму (Cinéma 
d’avant-garde). Предавање је одржано 12. децембра 
1926. године у Université Alexandre Mercereau (au 
Caméléon, 241, Boulevard Raspail, Paris 14e). Годину 
дана пре тога – децембра 1925. године – харковски 
студио ВУФКУ покренуо је филмски месечник Ки-
но, авангардан у естетском и политичком погледу; 
извештавао је о страним филмовима и о филмским 
експериментима у Немачкој и Француској. Евгениј 
Деслав био је његов редовни спољни сарадник из 
Париза (Џеј Лејда, Историја совјетског немог филма, 
Институт за филм, Београд 1979: 127). 

Емил Малспин, уредник Мanomètre-а из Лиона, 
31. децембра 1926. године одговара на Мицићеву 

молбу да му помогне око изласка из затвора у Рије-
ци и сређивања личних докумената. Саветује га да 
оде у неки српски конзулат како би регулисао свој 
статус, а затим затражио француски пасош, буду-
ћи да другог решења нема; у противном, имаће 
проблема са уласком у Француску. Моли Мицића да 
га обавештава о својим намерама и обећава да ће му 
бити на услузи. 

 

Танк, бр. 1 ½–3 (2)
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Љубомир Мицић, Hardi! A la Barbarie, 1928.
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Подаци се односе само на сараднике, учеснике, 
пријатеље и сведоке времена у годинама непосреднo 
по гашењу часописа Зенит. Каснија судбина Мици-
ћа, Пољанског и тумачење целог покрета припадају 
једном сасвим другачијем времену и личностима 
које су углавном са идеолошких и политичких, а не 
естетских позиција вредновале зенитизам. Осим 
тога, и личности које су се њиме бавиле нису биле 
у блиским везама с њима, као оне из претходне 
генерације. 

Одјеци зенитизма у последњим деценијама 
заслужују посебан и целовит приступ, нарочито 
због тога што је он још увек оптерећен претходним 
тумачењима. Критика је данас измењена, уводе се 
научна истраживања која нису политички и идео-
лошки оптерећена; зенитизам постепено добија 
историјско место које заслужује.

1927. 
Из личне преписке Маријана Микца са Ми-

цићем, који је тада био у изгнанству у Паризу, ви-
ди се да нису биле изгубљене све наде у обнову 
часописа Зенит, па било то у Паризу, Београду 
или Љубљани. Мицић је чак помишљао да би 
Микац – који због природе свога посла (радио је 

у бродарској служби) често мења место боравка 
– на линији Браила–Београд, Кладово–Земун, 
Петриња–Карловац – био погодан да „преузме 
дужност у Београду“. У писмима Микац размишља 
о могућностима рада на Зениту а посебно га инте-
ресују Мицићеве активности у Паризу. Жали се 
што на своја питања добија непотпуне одговоре. У 
писму од 26. јануара 1927. године Микац изјављује: 
„Схватио сам, да сте једино Ви били оно лице због 
чега сам увек жудео за Београдом. Ја лично верујем 
у најсветлије дане зенитизма управо због Ваше 
сеобе у Париз“ (В. Голубовић, Љетопис, 2001/6: 
240). „Можете се поуздати у мене, као у старог и 
искреног зенитисту, и с обзиром на моје двоструко 
пријатељство према Вама, јер Вас поштујем и волем 
као писца и као човека.“ Он жели да добије упутства 
о будућој „зенитистичкој работи у Београду“ и у 
том погледу очекује од Мицића савете јер је све-
стан деликатности мисије, с обзиром на београдску 
средину и на материјалне проблеме (писмо од 4. 
фебруара 1927; Љетопис, 2001: 242). У следећем пи-
сму (датовано 17. фебруара 1927) Микац извештава 
о неоствареном контакту са Пољанским будући да 
није имао тачну његову адресу: у то време Пољан-
ски је боравио у Загребу, где се одржавала изложба 
савремених париских уметника (у салону Ullrich од 
29. јануара до 5. фебруара), претходно организована 
у Београду. Иако је и даље била неизвесна ситуација 
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у којој је Микац живео и радио, он се надао (писмо од 
8. марта 1927. године) да ће својим акцијама успети 
да нађе излаз: „...да спасимо наш Зенит, да спасимо 
нашу славну редакцију“ (В. Голубовић, Љетопис, 
2001/6: 245). После прекида у преписци од неколи-
ко месеци, Микац обавештава Мицића о сарадњи у 
београдском часопису Бродар и о наговору Младена 
Ст. Ђуричића, уредника часописа, да поднесе молбу 
за пријем у ПЕН клуб. 

Сачувано је само једно писмо словеначког 
уметника Августа Чернигоја Мицићу, из Трста у 
Париз (марта 1927. године), исписано на дугачком 
пергаменту црвеним мастилом, мешавином слове-
начког, српског и италијанског језика. Из писма 
се може закључити да је међу њима постојала и 
ранија преписка, да су гајили међусобно велико 
поверење и поштовање, као и да су постојали 
планови за покретање заједничких акција у вези 
са Зенитом. У писму Чернигој износи своје идејне 
ставове, упознаје Мицића са групом уметника са 
којом сарађује, пише о свом уметничком раду и о 
кретањима у тадашњој уметности Словеније. Он се 
у потпуности поистоветио са основном програм-

ском оријентацијом зенитизма – примитиви-
змом, декларишући себе као уметника-варварина. 
Сматра да је то права вредност: „Верујем и у 
тврдњу да смо ми Варвари далеко поткованији и 
уметнички талентованији него целокупна фран-
цуско италијанска и германска комерцијална про-
ституција. Откако ми је познат покрет Зенита на 
Балкану, са вама сам једно (иако нисам директно 
сарађивао). Ваш наступ ми се допао, о Вама сам 
много чуо и о вама много говорио. Спреман сам 
борити се и слагати се са Вама, пре свега као јужно-
Словен, а ту своју дужност сматрам прворазредном, 
доказујући то својим предавањима на селу – међу 
мојим сељацима“; за њега, експресионизам није 
погодан за креативно стваралаштво, а његово јасно 
опредељење за конструктивизам поклапа се са 
ставовима словеначког сликара Вена Пилона, који 
напушта експресионистички израз сматрајући себе 
„конструктивним сликарем“. Чернигој мисли да ће 
тај преокрет у стваралаштву Пилона изненадити 
критику, јер се он спрема да постане „одлични 
конструктор – и зенитиста!“ Чернигој је био добро 
упућен у теоријску концепцију Љ. Мицића о односу 
унутрашње / спољашње (проблематика која се јавља 
у преписци између Љ. Мицића и В. Кандинског) и 

Бранко Ве Пољански, Париз

Бранко Ве Пољански, Париз (други с лева)
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стао је на становиште да са том концепцијом треба 
да упозна Вена Пилона. У Паризу је Пилон упо-
знао Бранка Ве Пољанског и одатле послао поздрав 
Зениту поводом његовог јубилеја. 

Чернигој истовремено обавештава Мицића да 
му је, по Владимиру Скерлу, преводиоцу и секре-
тару Зенита, послао своје радове у Париз. Скерл 
је те, 1927. године, боравећи у Трсту, у кругу око 
Чернигоја, пропагирао зенитистичке идеје. Поред 
Вена Пилона, Чернигој је желео да у круг сарадника 
Зенита укључи и „сликара-конструктора“ Лојзија /
Луиђија Спацапана; он је био пријатељ Вена Пило-
на и заједно са Софронијем Покаринијем дело-
вао у групи футуриста Јулијске Крајине у Горици. 
Чернигој своје дугачко писмо завршава речима: 
„Барбаро-креација мора бити хигијенски лек уме-
тности. Живела Балканска акција у иноземству и 
деловању“ (В. Голубовић, „Преписка око часописа 
Танк“, Зборник Матице српске за књижевност и 
језик, 1989/2).

Преписка између Ферда Делака, словеначког 
авангардног уметника који се бавио позориштем, 
драмом, издаваштвом, и Мицића, успостављена 
је захваљујући Августу Чернигоју. Она је трајала, 
са прекидима, од 1927. до 1929. године, у време 
Мицићевог боравка у Паризу. Из ње се види да су 
Делак и Мицић имали заједничке планове и жељу 
за обновом Зенита. Делак је имао велико поверење 
у Мицића. Добро је познавао часопис Зенит и 
зенитистичке идеје, које су биле темељ његових 
издавачких пројеката. Један од њих реализован је у 
часопису Танк. У преписци Делак назива Чернигоја 
„другом“: то је био поуздан знак да се радило о левој 
оријентацији. С друге стране, Чернигој је сматран 
„вођом приморско-словеначке авангарде“, чије је-
згро је – поред Чернигоја и Делака – чинио и Иван 
Чарго. У писму од 15. марта 1927. Делак обавештава 
Мицића о својим неоствареним плановима о који-
ма је раније расправљао са Пољанским: „Као што 
Вам је можда познато преко Вашег брата, још пре 

годину сам говорио са њима (мисли на припаднике 
приморско-словеначке авангарде, прим. приређ.) 
да бих у Љубљани издавао зенитистички часопис 
Gre.“ Из разлога који нису саопштени, Делак је ту 
своју идеју желео да реализује у часопису Младина, 
али је од ње ускоро морао да одустане због цензуре 
која је забрањивала сваку стваралачку аутономност 
и сарадњу сводила на уску, информативно-научну 
димензију. Са Делаковом идејом о покретању ча-
сописа Gre био је упознат Маријан Микац и о 
њој пише у писму Љ. Мицићу (14. децембар 1927. 
године): „Штета што није изашао зенитистички ча-
сопис у Љубљани.“ Делак констатује да је „после 
Чернигојевог одласка (у Трст, прим. приређ.), живот 
у круговима наше младе авангарде прилично замро“. 
Без обзира на то, Делак је намеравао да „опет изнова... 
отпочне са пропагандом зенитизма предавањима о 
истом“. У ту сврху он од Мицића тражи Манифест 
зенитизма и књиге објављене у издању Зенита. 
То би био материјал који би могао да циркулише 
„међу овдашњом омладином, која новом стремљењу 
нипошто није туђа“. Прилог писму – чланак Ферда 

Бранко Ве Пољански, Париз (први с десна)
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Делака о гостовању „Рајнхардових дисидената по 
Балкану“ – наводи на закључак да је био намењен 
објављивању у обновљеном Зениту. Други прилози 
писму су Делаков текст о Чернигоју (о питањима 
модерне уметности и модерног позоришта, објав-
љен у часопису Младина), као и фотоколаж са 
снимком пропагандних радова Ферда Делака, Боже 
Поповића и Ивана Чарга; те радове полиција у 
Љубљани је запленила. Почетком новембра месеца 
1927. године Делак обавештава Мицића да покреће, 
заједно са конструктивистом Августом Чернигојем, 
активистички часопис Танк чија ће се подуредни-
штва налазити у Италији – Софронио Покарини 
(Горица); у Немачкој – Ханес Мајер (Десау) и у 
Швајцарској – Жан Бард (Женева). Двојица послед-
њих – Мајер и Бард сарађивали су у Зениту. Делак 
моли Мицића да преузме редакцију за Француску и 
Србију. У преписци се налазе аутографи две песме 
Маријана Микца „Крик у поноћи“ (објављена у 
Танку) и „Парфим за савест“. У даљем току, препи ска 
се бави проблематиком издавања часописа Танк, 
окупљањем сарадника из Париза: Ђула Зилзер, 
Тристан Цара, Фужита, Барбис, Шаршун. Очевидно, 
реч је о уметницима са којима је Мицић одржавао 

контакте (преписка са Чернигојем, Делаком и 
Шаршуном сачувана је у Мицићевој заоставштини, 
односи се и на часопис Танк). Кореспонденција са 
Делаком садржи и Мицићеве замерке које се тичу 
програмских, уређивачких и техничких питања. 
И поред њих, сарадња са Мицићем је настављена: у 
планираном трећем броју Танка, обима 112 страна, 
требало је да се појави његов уводни чланак о 
„Зениту и зенитистима“. Тек фебруара 1929. године 
Делак обавештава Мицића да је трећи број био 
забрањен и да је одмах после тога он отпутовао 
преко Италије у Немачку, где је шест месеци радио 
у Берлину: држао предавања о новој југословенској 
уметности, радио на припреми тематског броја 
експресионистичког часописа Der Sturm, посвеће-
ног Младој словеначкој уметности (Junge sloweniche 
Kunst, свеска 10, 1928/1929). Концепција часописа 
Танк поклапа се у многим моментима са Зенитом: 
теоријске и практичне инспирације (активизам, 
конструктивизам), прилози, сарадници (Љ. Мицић, 
Б. Ве Пољански, М. Микац, Л. Лозовик, Х. Мајер, 
А. Барбис, Х. Валден), рубрике (Макроскоп), поли-
лингвизам (В. Голубовић, „Преписка око часописа 
‘Танк’“, Зборник Матице српске за књижевност и 
језик, 1989/2). 

Преписка између Владимира Скерлића (како се 
Скерл потписивао у Зениту) и Љубомира Мицића 

Бранко Ве Пољански 
Цртеж, 1928.

Бранко Ве Пољански
Европа, око 1928.
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од 10. априла 1927. године пружа увид о слању дела 
сло веначких авангардних уметника Мицићу у Па-
риз и о деловању Скерла у Трсту. Према Скерлу, 
Август Чернигој – тада живи у Трсту – жели да 
пошаље своје радове за обновљени Зенит али га 
спречавају материјални разлози. Због тога предлаже 
да радове донесе Анушка Мицић, која се спремала 
да преко Трста отпутује у Париз 28. априла 1927. 
године. Скерл похвално говори о Чернигоју и 
његовим предавањима, „дебатама“, „скандалима à 
la zénitiste“ (В. Голубовић, Љетопис, 1998: 208) и о 
његовој конструктивистичкој групи састављеној од 
двадесет и једног уметника – приређивала је састанке 
са читањем поезије Пољанског и Микца; Скерлић је 
био позван да одржи предавање о Зениту. По сећа њу 
Едварда Степанчича – припадника тршћанске Групе 
конструктивиста – Скерл је лепо рецитовао поези-
ју зенитиста и „одржао тајно предавање о зенитизму 
у амбуланти једног зубара у центру Трста“. Радови 
словеначких конструктивиста – акварели, колажи, 
фотомонтаже и нацрти за сценографију Августа 
Чер нигоја, његове супруге Доротеје Теје Чернигој 
и Едварда Степанчича, из двадесетих година, 
нашли су се у Мицићевој збирци захваљујући, по 
свој прили ци, Анушки (сада вл. Народног музеја у 
Београду). 

Будући да је намеравао, као што је поменуто, 
да обнови излажење Зенита, Мицић је у Паризу 
штампао посебан плакат конструктивистичке 
опреме, са текстом на француском језику, под на-
зивом Zenit en émigration и позивом да му се у 
вези са Зенитом пише на париску адресу: 1 bis, 
rue Lacépède, Paris Ve, tel. Gobelins 60-36. У тексту 
плаката Мицић објашњава да је због бруталног на-
сиља српске полиције и целокупне југословенске 
штампе – без изузетка – и због кампање која се 
водила против Зенита и њега лично, као „лу дака 
на слободи“ и „демона југословенске књижев-
ности“, морао да побегне у Париз, који је за њега 
„најнеобичнији и најфаталнији санаторијум“. Под-
сећа да је број 43 Зенита био забрањен у Београ-
ду, а он, према најстрожем закону, оптужен јер је 
тобоже позивао грађане на револуцију по руском 
моделу и ширио комунистичку пропаганду. Водио 
је шестогодишњи рат за револуцију духа, изван 
политике, на барикадама, борећи се поезијом про-
тив „канибала Европе“, за барбарски и хумани дух. 
У Италији су га ухапсили и заточили „кловнови 
фашистичке полиције“. Осећа се као избеглица без 
наде за повратак, и каже да је Србија од некадашње 
мученице – сада и сама постала мучитељ. 

Бранко Ве Пољански
Zénitisme, moi je suis l’esprit, цртеж, 1928.

Бранко Ве Пољански 
Цртеж, 1928.
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Песник и издавач Курт Либман, у писму пи-
саном руком, на немачком језику, на папиру са 
заглављем Dion-Verlag-a (Десау, 6. април; према 
Мицићевој забелешци – примљеном 14. априла 
1927. године), поздравља Мицића у емиграцији 
и изражава велику забринутост због ситуације у 
Немачкој и Европи у целини; напада тадашњу нема-
чку стварност јер „присиљава на гађење. Мој став је 
свакако уз Панвица који жели праву Европу. Иако 
представљамо супротности, заједнички нам је елан. 
Евое.“ Потписао се као Kurt Liebmann Dionysos. 

У недељу, 17. јула 1927. Бранко Ве Пољански је 
разделио у Београду, у центру града – на Теразијама 
и на корзоу – примерке својих зенитистичких књига 
Тумбе и Црвени петао, раскидајући симболично на 
тај начин са књижевношћу. О томе Драган Алексић 
детаљно обавештава у тексту „Песничко разочара-
ње или оригинална американско-зенитистичка 
ре клама у Београду. Јуче је један модерни песник 
бесплатно поделио 2000 својих књига и направио 
праву узбуну на Теразијама и корзоу“ (Време, Бео-
град, 18. јули 1927). Он сматра да је Бранко Ве Поља-
нски то учинио због разочарања и дугогодишњег 
неразумевања од стране публике; преноси изјаве 
Пољанског о узалудности писања поезије пред 
сазнањем да је реципијент којем је поезија упућена 
непознат, или је застарелих назора па није у стању 
да је прихвати. Поезију не могу да прихвате они чије 
је једино настојање да буду морални и испуњени 
жељама без идејног садржаја. Алексић је искористио 
прилику да у истом тексту скрене пажњу и на раније 
и на садашње Пољансковљеве провокативне јавне 
наступе од Прага до Београда.

Црвени петао је зенитистичка књига поезије, 
објављена у Београду као 12. свеска у едицији 
часописа Зенит. Насловна страница је изразито 
супрематистичка: квадрат је супротстављен једној 
динамичној дијагонали која настоји да одржи 
равнотежу. За разлику од осталих песникових зби-
рки, одликује је исповедни лиризам, идеја о томе 
да је поезија „једина истинска стварност у животу“ 
(Александар Петров 1988: 77) и да је још увек могу-
ћа вера у њену моћ. Владан Стојановић Зоровавељ 
налази у њој елементе ничеанизма, а њен лиризам 
сматра онтолошким. Пољански себе представља 
као песника анулиране семантике, у којој су речи 
лишене значења. Поједине песме биле су објављене 
у словеначком часопису Танк. У књизи је денди-
фотопортрет аутора Пољанског у елегантном оделу, 
белој кошуљи и са лептир машном, за радним 
столом. То је последња његова књига са назначеним 

Бранко Ве Пољански 
Црвени петао, 1927, насловна страна
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Бранко Ве Пољански 
Жена са четири главе, цртеж, 1928.

местима издања Париз–Београд. Пољански се након 
манифестације на Теразијама поново враћа у Париз 
и посвећује сликарству. Као што је већ поменуто, 
од југословенских уметника дружио се са Радетом 
Драинцем, Јосипом Штолцером Славенским, Ве-
ном Пилоном и Мирком Кујачићем. Среће, између 
осталих, Шагала, Сирважа, Осипа Задкина, Фужиту, 
Лајоша Тихањија. 

У уторак, 16. августа 1927. године, Артем (Ар) 
Адамов (1908–1970), млади писац (касније проме-
нио име у Артур), шаље Љ. Мицићу писмо куцано 
на машини у којем га моли за сусрет у „суботу, 
између 9 и 10 часова увече“ код Малог Наполитан-
ца, на Монпарнасу, у близини кафане Dôme. Знак 
распознавања ће бити вунени шал и срп и чекић 
у рупици ревера. Даје своју адресу и каже да га по-
знаје преко Зенита и да га цени због његових не-
поколебљивих ставова. Не размишља само о духу, већ 
и о Револуцији, а највише о жељи да лично упо зна 
Мицића. Помиње да је са пријатељима већ долазио 
у Мицићев хотел, доносећи своје песме, али га није 
нашао и није могао да добије његову нову адресу. 
Себе представља као деветнаестогодишњака који 
се бави писањем и с гневом, без икакве филозофије, 
гледа на „опште поживотињење“. (Напомињемо да 
је о Адамову и његовим контактима са Мицићем 
први писао Зоран Маркуш, „Како време пролази. 
Поводом смрти Љубомира Мицића“, Књижевне 
новине, Београд, 16. јуни 1971.) Адамов се још два 
пута обратио Мицићу писмима. Најпре му је послао 
један протест насловљен „Потребно понављање“, 
упућен Андреу Бретону, Пјеру Навилу и Љ. Мици-
ћу а посвећен свим писцима који стварају „уметност 
у буржоаским друштвима“. Друга пошиљка је 
садржавала штампани драмски текст Mort chaude 
са посветом на француском језику у горњем левом 
углу: „Љубомиру Мицићу, за снагу која се шири у 
Зениту, за Зенит“. Адамов је навео своју париску 
адресу (Ar Adamov, 33, rue de Cronstadt, 15ème Paris; 
В. Голубовић, Љетопис, 2003/8). 

У октобарској преписци Маријан Микац ста-
вља до знања Мицићу да је најзад успоставио везу 
са Бранком Пољанским, да се запослио у фабрици 
штофова браће Илић и настанио у Земуну. И даље 
се жали како су информације о Мицићу веома 
непотпуне, иако га оне „највише интересују“. У 
писму истовремено шаље у Париз рукопис својих 
песама из 1926. године „Парфим за савест“ и „Крик 
у ноћи“, намењен неком часопису у Љубљани. Како 
не зна о коме је часопису реч, напомиње Мицићу: 
„Али, Ви сте као и пре у тим стварима мистериозни“ 
(В. Голубовић, Љетопис, 2001/6: 249). (Радило се о 
припреми часописа Таnk Чернигоја и Делака.) Че-
трнаестог децембра 1927. године Микац у дугачком 
писму Мицићу саопштава жељу да би у издању 
Зенита у Београду објавио књигу Имагинарни 
бродолом, заправо драму у којој се централна радња 
одвија на подморници. Жали се како му у приватном 
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животу све теже пада Мицићево одсуство и са но-
сталгијом се сећа ранијих дана када је „по снежној 
и блатној калдрми, подераних ципела, гацао до 
наше славне редакције, где је било тако пријатно и 
топло“ (В. Голубовић, Љетопис, 2001/6: 251). Иако 
није прецизан у својим исказима, Микац и даље се-
бе види као покретача обновљеног зенитистичког 
часописа. 

Главна тема преписке од 27. децембра 1927. 
године је рукопис драме Маријана Микца Имаги-
нарни бродолом. Док се у претходном писму Ми-
кац више интересовао за питања издавања, 
штам пања, дистрибуције овог рукописа, сада се те-
жиште померило према прагматичким питањима 
књижевнога жанра. Према Мицићевом мишљењу, 
драма заснована на бродарској проблематици није 
поседовала довољну изражајну моћ, па је у том 
смислу Мицић Микцу препоручио да ову драму 

прилагоди романескној форми, која је више у стању 
да својим универзалним значењем људског надиђе 
апстракцију. За разлику од ранијих погледа на уме-
тност, Мицићу је сада уметничко дело важно као 
предмет рецепције с обзиром и на издавача и на 
читаоца. О том питању Микац износи свој комен тар: 
„Кад би(х) ја учинио што Ви са много права желите, 
то би значило ПИСАТИ НОВУ КЊИГУ.“ Микац је у 
крајњој линији био спреман да се томе приклони и 
да прихвати све језичке сугестије које му је Мицић 
давао: „Ако Ви ипак устрајете у мишљењу, да треба 
баш Имагинарни бродолом прерадити у роман, ја ћу 
то учинити“ (В. Голубовић, Љетопис, 2001/6: 254). У 
каснијем писму (3. фебруаар 1929) Микац је са жа-
љењем примио саопштење да је Мицић заметнуо 
овај рукопис.

Микац даје оцену првог броја љубљанског 
Таnkа који је у међувремену примио: „Таnk заслужу-
је честитку на храбрости и доброј вољи, али мени се 
чини, да млади људи око Таnka неће успети да даду 
нова дела. Они могу бити сензација за Словенију, 
можда ни то више не. Ја би(х) волео да се варам, 
али такав дојам учинио је на мене први број Таnka, 
иако технички одличан.“ Први број овог часописа је 
изашао новембра 1927. године у Љубљани и у њему је 
објављен аутобиографски текст Љубомира Мицића, 
послат из Париза под насловом „Rien de personne ou 
mon autobiographie“ у преводу на француски језик 
Владимира Скерла (потписаног као Скерлић). Овај 
текст је, према белешци аутора, настао још у Београ ду 
11. марта 1926. У њему Мицић најпре говори о свом 
детињству, љубави према старом оружју (кубурама) 
и причама о хајдуцима, о идеалу да постане атлета 
(„најјачи човек на свету“), о свом одушевљењу за 
варош и вашар, спорт, сентимента лну љубав и 
филм. Године 1914. је, заједно са своја два неиме-
нована гимназијска друга, пошао на Косово као 
до бровољац да би се придружио комитама, али 
их је у току путовања затекла вест о сарајевском 
атентату. Но без обзира на то, они су наставили пу-

Муба, бр. 1, 1928, насловна страна
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товање пешице. Међутим, на граници са Србијом, 
на обали реке Саве, полиција их је вратила под јаком 
пратњом аустријске жандармерије. Из Мициће-
вог романа Зенитон сазнајемо подробније детаље о 
том путу и његовом одушевљењу поезијом Бранка 
Радичевића, Јована Јовановића Змаја и комитском 
песмом о Стојану „који не жали мајку јер му је мајка 
Козјак-планина, љуба пушка мартинка...“ (Михаило 
Павловић, Српске теме у француском роману 20. 
века, 2000: 73). Мицић у аутобиографији из часопи-
са Таnk даље описује свој одлазак у рат: „После 
тог тужног неуспеха, морао сам доцније да будем 
аустријски војник. За све време војниковања био сам 
или у затвору или у болници. А када сам се крио у 
грађанском оделу, певао сам по кафанама бећарске 
и бунтовне песме, предводио демонстрације и тукао 
се с аустријским полицајцима.“ Описао је такође 
епизоду, из времена Брусиловљеве офанзиве јуна 
1916. године, „на сто корака од руских ровова“, када 
је одглумио лудило да не би учествовао у убијању 
српских војника. Истом темом бавио се опширније 
у тексту „Револуција у граду беломе. 7777. Тражи се 
човек“ (Зенит, бр. 10, стр. 4) и у романима Зенитон и 
Etre ou ne pas être (1933). Током 1917. године студирао 
је на Филозофском факултету у Загребу и радио три 
месеца као глумац „једног варошког позоришта“ (у 
Осијеку). У то време чита Достојевског и Стринбер-
га, који су на њега оставили дубоког трага, одуше-
вљава се Октобарском револуцијом и распадом 
Аустро-угарске монархије. По сопственом призна-
њу, цепао је „розете и звезде аустријским генерали-
ма“ и „носио заставе ослобођења“. „Уједињење 
Јуж них Словена збило се преко ноћи“. У наставку 
Мицић се бави Зенитом, зенитизмом и негативном 
рецепцијом у југословенској средини. Тврди да има 
у рукопису припремљено једанаест књига. 

Браћа Мицић водила су из Париза преписку 
са издавачем и књижаром Светиславом Б. Цвија-
новићем (Љубомир Мицић до свог повратка у Бео-
град 1936, а Пољански до 1940). Трећег новембра 

1927. Пољански пише да су, приликом одласка из 
Београда, код Цвијановића остале „неке његове 
ствари“, и моли да му пошаље па кет са прилозима из 
стране периодике (италијанске новине и холандску 
ревију са његовим текстовима до којих му је веома 
стало); жели такође да добије и написе у домаћој 
штампи о њему – уколико их буде било. У писму 
од 24. маја 1931. Пољански саопштава о тешким, 
готово трагичним условима свога живота у Паризу, 
седмомесечном боравку у болници, сла бој продаји 
својих радова мада живи искључиво од сликарства; 
о болести своје жене; шаље на по клон Цвијановићу 
„један од својих најбољих акварела“. Касније, у 
писму писаном 1940. године, он очекује помоћ од 
Кристе Ђорђевић, будући да је она учествовала у 
организацији изложбе париских мајстора у Београду, 
коју је он у Паризу припремио 1926. године. Нема 
података да је Пољанском стигла било каква помоћ.

Са своје стране, Љубомир Мицић у писмима 
захваљује Цвијановићу на послатим публикацијама 
и коментарише издавачке прилике у Југославији то-
га времена, као и незавидан положај српске књиге 
(1928); сматра да Београд још нема своје лице, као 

Коверат писма Фердинанда Делака Љубомиру Мицићу, 1927.
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што га нема ни његова књижевност. О пошиљци, у 
којој су се по свој прилици налазила и надреалисти-
чка издања, Мицић пише: „Те преведене бургије 
извесних пискарала без трунке талента и без мрве 
духа српскога не заслужују пажњу ни Вашег Живка, 
а камоли моју или Вашу пажњу. Најпитомије речено, 
то београдско стовариште – овдашњег надреали-
зма неколицине ветропира без икаквог књижевног 
значаја – ругоба је за Београд и књижевност 
српску. И чудим се, много се чудим, како сте могли 
и помислити да ме то занима, јер то је доиста и 
ван књижевности уопште, а нарочито ван српске 
књижевности. Јер вреднији је један запис Григорија 
Божовића (а ја видим Ваше чуђење!) него целокуп-
на та књижевна онанија којој посветих ово неколико 
редака само зато да се разумемо. Па ако хоћете да ми 
учините истинско задовољство – пошаљите ми коју 
Божовићеву књигу, било у замену за оно што сам 
Вам вратио, било за моје две књиге које Вам послах 
и о којима, изгледа, моја отаџбина не воле да чује 
њихов звук. Чудно је то, да не кажем необјашњиво...“ 
(Радован Поповић, Књига о Цвијановићу, Београд 
1985: 178). 

Током 1927. године Мицић је Паризу сретао 
Сержа / Сергеја Шаршуна, и са њим водио преписку. 
Овај сликар руског порекла започео је своју каријеру 
1912. године на кубистичкој изложби у Галерији Dal-
mau у Барселони. Она је означила почетак модерни-
зма у Шпанији. Излагао је са Хелен Гринхоф (Јеле-
ном Гринговом), вајарком, такође руског порекла, 
чија су два рада била представљена на Међународној 
Зенитовој изложби нове уметности у Београду 1924. 
године (сада у Народном музеју, Београд). Грингова 
је похађала школу А. Архипенка у Паризу; радила 
је портрете С. Шаршуна и В. Парнаха, песника, 
сарадника Зенита. (До података о Х. Гринхоф до-
шли смо захваљујући Рејмону Крезу, париском гале-
ристи.) После кратке дадаистичке фазе у Берлину, 
С. Шаршун се посвећује орнаменталном кубизму 
и из тог периода потичу две слике Орнаментални 

кубизам бр. 30 и Орнаментални кубизам с. н., обе из 
1922. године (заоставштина Љ. Мицића). Сачувана 
су три његова писма Мицићу. У писму 25. маја 1927. 
године описује своја лутања Паризом, Монпарнасом 
и помодним кафеима тога времена – Rotonde, Dôme 
и Select, у којима је у пролазу приметио Мицића; 
покушава да нађе атеље и бави се опремом својих 
слика. Исте године, 18. новембра, преписка ставља 
до знања да је Мицић, у својству заступника љуб-
љанског часописа Танк за Француску, намеравао да 
ангажује Шаршуна за сарадника. Мицић је тражио 
фотографије његових радова, али је Шаршун ту 
сарадњу одбио јер је, прегледајући часопис, у њему 
уочио леву пролеткултовску оријентацију – посебно 
реч товариш и чланак Луначарског. Он од Мици-
ћа захтева: „Хоћете ли ми, дакле, вратити све слике 
које носе мој потпис, Ваш портрет, укључујући и 
чланак о Вама.“ На крају писма саопштава да жели 
да врати часопис Танк и изричито каже: „Забрању-
јем да објављујете било шта што носи мој потпис.“ 
Шаршунов чланак и Мицићев портрет остали су до 
сада непознати.

1927. Одјеци 
Бошко Токин је, текстом под називом „И криза 

и болест и све остало“ (Савремени преглед, Београд, 
бр. 6, 23. јануар 1927), трећи учесник у анкети овог 
часописа о „кризи наше књиге“ – после Светислава 
Стефановића („Не криза но болест наше књиге“ 
– разматра морални аспект тог стања) и Тодора 
Манојловића („Криза наше књиге и књижари“ – 
претежно је реч о кризи у издавачкој делатности). 
Токин посматра проблематику у ширем смислу и 
тврди да су за кризу књиге криви писци старије и 
млађе генерације, мада више мисли на ону другу. 
Указује на разлоге који су проузроковали такву си-
туацију (површност, несолидност и нескромност), 
износећи своје уверење да су многе позитивне 
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замисли и идеје, које је требало да обнове нашу 
књижевност након Првог светског рата, осујећене 
кривицом самих књижевника. У редоследу појава, 
Токин најпре говори о књижевницима окупљеним 
око дневника Прогрес, повезаним заједничком иде-
јом динамизма. Прву кризу у тој групи изазвала је 
појава Винаверовог Манифеста експресионистичке 
школе будући да је писан без доброг познавања овог 
покрета: ту се није радило о програмском тексту, 
већ о некој врсти „вербалног жонглирања“. Група 
писаца из Прогреса приступила је загребачком 
часопису Зенит Љубомира Мицића, који је, по 
Токину, имао профилисан програм и изворну идеју 
о Барбарогенију, „оном расном што се тражило“. 
Прекид сарадње београдских књижевника са Зени-
том настао је „због личних амбиција“ и није био 
сасвим промишљен; с друге стране, Токин криви 
Мицићеву непопустљивост, „његову ћудљивост и 
пророчки став“. Једино је часопис Зенит успевао да 
оствари јединствену целину, али она се не односи 
на зенитистички покрет у свим његовим аспектима. 
Помиње и краткотрајну појаву групе Аlpha у 
загребачком часопису Критика – стајала је у уској 
вези са Албатросом. Ни ту није било толеранције 
нити унутрашњег јединства. У наставку критикује 
„тајни пакт са Српским књижевним гласником“ и 
говори о краткој сарадњи младих писаца у часопису 
Мисао. 

На овај Токинов текст, Владимир (Скерл) 
Скерлић, секретар Зенита и преводилац зенити-
стичких текстова, одговара 27. јануара 1927. годи-
не (Савремени преглед, 15. фебруар 1927) уместо 
Мицића, који је живео у Паризу. Ослања се на гла-
вне зенитистичке идеје: борбу за новога човека, 
одбијање било каквих компромиса, чврст духовни 
и морални став, љубав према човечанству и спрем-
ност на жртву, посвећеност која „нас води у дубине 
самих нас“ и враћа нас самим себи. Ту улогу могу да 
преузму само песници – Скерлић их поистовећује са 
свештеницима; они су вође народа, они настављају 

Христов рад; песници су уједно и пророци и апосто-
ли. Скерлић сматра да је идеја водиља међунаро дних 
авангардних покрета „борба за ослобођење чове ка“, 
при чему зенитизам у ту борбу уноси удео Балкана.

Иван Невистић у тексту „Типови нове лирике“ 
(Лирика на беспућу, издање часописа Вијенац, Загреб 
1927) говори о постулатима на којима се засни-
ва модерна лирика, полазећи од зенитистичких 
принципа: економија речима, одбацивање везника 
и интерпункције, због тога што отежавају и опте-
рећују песнички израз. По њему, у песми су гла-

Фердинанд Делак,
Танк театар, 1927.
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вни „припростост и једноставност“, а да би се они 
постигли, из ње треба уклонити „сваку кићеност, 
патос, реторику, намештену грациозност, лоше епи-
тете и баналне атрибуте“ – све оно што је служило 
старијим песницима да пишу према унапред зада-
тим схемама. Упркос томе, Невистић негативно гово-
ри о зенитистичкој поезији тврдећи да она, и поред 
својих лоших особина, има јак утицај на младе. 

Ристо Ратковић објављује, у радничко-уметни-
чком алманаху Нови Исток (Београд, марта 1927), 
програмски текст „Дух социјалног материјализма“ 
и у њему са становишта класне борбе критикује 
футуристе, дадаисте, зенитисте и надреалисте: 
„Српски зенитисти су на морални терен, који у сми-
слу класноидеолошком није довољно очишћен, 
поставили ‘Барбарогенија’ као израз елементарног 
људског стварања, као антиевропског представника 
нове цивилизације и поклонили му највећу своју 
пажњу. Неоспорно, кроз Зенит је прошло много 
очајних крикова против савремене културе уопште, 
против капиталистичког духа и материјалног 
поретка, али је баш у толико чуднији зенитистички 
став према политичкој идеологији пролетаријата. 
Тај став апстиненције, та конвенционална особина 
извесне надутости уметника није далеко од по-
рицања класне борбе, од порицања да уопште треба 
учествовати у њој“ (стр. 28–29). У фусноти Ратковић, 
на исти начин и са истом мотивацијом критикује 
Иљу Еренбурга, некадашњег Зенитовог сарадника, 
на примеру његове књиге Портрети руских поета, 
сводећи га на ниво једног баналног интелектуалца.

Текст Владимира Мајаковског „Поверх Ва-
ршавы“ (часопис Молодая гвардия, Москва, бр. 7, 
ју ли 1927; цитат према: Владимир Маяковский. По-
лное собрание сочинений, том 8, изд. Художественной 
литературы, Москва 1958: 357), чије су се песме 
први пут код нас појавиле управо у Зениту, садржи 
путописне белешке и утиске са путовања по Пољ-
ској, Чехословачкој, Немачкој и Француској. Маја-
ковски говори о књижевности и даје оцену левих, 

пролетерских писаца тих земаља, сврставајући их у 
три групе: прва група обухвата класно опредељене 
писце, блиске владајућим круговима који помажу 
у клеветању Совјетског Савеза; другу групу чине 
књижевници које Мајаковски такође процењује 
на основу њиховог става према СССР-у а тај став је 
условљен чисто материјалним разлозима; тек трећу 
групу књижевника Мајаковски сматра блиском 
лефовцима, радничким писцима и „левом делу 
европске интелигенције која је поистоветила своју 
борбу са борбом пролетаријата“. У ову последњу 
групу, он сврстава следеће часописе: Stavba – Чехо-
словачка, Dzwignia – Пољска, Четыре ветра – Литва, 
Зенит – Југославија. По њему, „трећи су једини 
одреди на Западу који покрећу последњу борбу 
пролетаријата“. 

Октобра 1927. године објављен је у Паризу 
једини број Documents internatiоnaux de l’Esprit Nou-
veau (уредници Пол Дерме и Мишел Сефор). У том 
издању, поред уредника, сарађују С. Арно, Х. Арп, П. 
Јостенс, Јозеф Атила, Л. Мохољ-Нађ, К. Швитерс, Т. 
Цара. 

У анкети листа Gaceta Literaria, Гиљермо де То-
ре одредио је главне постулате европске авангар-
де – интернационализам и антитрадициона-
лизам. Направио је списак најзначајнијих појава 
и покрета, који је касније проширио и објавио 
у Documents internatiоnaux de l’Esprit Nouveau: 
футуризам, експресионизам, кубизам, ултраизам, 
дадаизам, надреализам, пуризам, конструктиви-
зам, неопластицизам, апстракција, бабелизам, зени-
тизам, симултанизам, супрематизам, примитиви-
зам, панлиризам. 

Новембра 1927. године, Владан Стојановић 
Зоровавељ доноси рецензију песничке књиге 
Црвени петао Бранка Ве Пољанског у Летопису 
Матице српске (св. 2, стр. 304–305). Књига је 
сврстана у категорију књижевне левице, са неким 
моментима доста блиским Ничеовој филозофији 
„одрицања свега“. То је, по аутору, једна од највећих 



Летопис Зенита и зенитизма255

послератних поема, са „најмањом интерпункцијом“, 
и покушај да се онтолошки лиризам изрази „ритмом 
модерног хамлетизма“. Зоровавељ похвално говори 
о песниковом осећању за нови ритам и неологизме.

Devětsil у Брну објавио je 1927. године интер-
национални алманах савремене активности Fron-
ta; уредништво: Ф. Халас, В. Пруша, З. Росман и 
Б. Вацлавек; садржи прилоге преко 150 чешких и 
страних сарадника са репрезентативним прегле-
дом различитих тенденција европске авангарде. 
Може се сматрати панданом зборника Buch neuer 
Künstler Moхољ-Нађа и Кашака, с том разликом 
што се у Fronta-и не налазе само репродукције 
уметничких дела, него и књижевни и теоријски 
текстови. Манифест барбарима духа и мисли на 
свим континентиа Љубомира Мицића (преведен на 
чешки) – преузет је из Зенита бр. 38, 1926, а песма 
Б. Ве Пољанског „sing-sing nous montons himalaja“ 
(на француском) – из Зенита бр. 24, 1923. У истом 
броју налазе се Бретонов текст „Rozpustná ryba“ 
(„Растворљива риба“) и радови веома хетерогеног 
круга других авангардних сарадника који су се, 
попут зенитиста, залагали за превредновање уме-
тности – Теа ван Дузбурга, Пјера Албер-Бироа, 
Викинга Егелинга, Валтера Гропијуса, Ханса Арпа, 
Лајоша Кашака, Франсиса Пикабије, Ханса Рихтера, 
Курта Швитерса, Тристана Царе, Карела Тајгеа, Јо-
зефа Шиме; уз ове текстове донете су репродукције 
Александра Родченка, Паула Клеа, Макса Ернста, 
Ласла Мохољ-Нађа, Ђорђа Де Кирика, А. П. Галијена, 
Мана Реја, Ханса Белмера, Мурајаме, Паскина и 
многих других уметника. Исте те, 1927. године, 
угасио се брнски Devĕtsil (František Šmejkal, Devĕtsil 
– Češka likovna avangarda dvadesetih godina, Galerija 
suvremene umjetnosti, Zagreb 1989: 19).

Септембра 1927. Transition (бр. 6), веома значајан 
амерички часопис (у Паризу су га уређивали Еуген 
Јолас и Пол Елиот) објавио је песму „Барбарогеније“ 
Љ. Мицића (превео са српског на енглески Алексан-
дар Рукавина, стр. 131–132), праћену белешком о 

Мицићу и часопису Зенит: он је по свом основном 
опредељењу оцењен као неконформистички; Ми-
цићева објављена и необјављена дела садрже 
богати фонд субверзивних идеја, а посебно збирка 
Антиевропа. У истом броју Transition доноси при-
логе Бориса Пиљњака, Гертруде Стејн / Штајн, Хан-
са / Жана Арпа, Карла Штернхајма, Џемса Џојса, 
Робера Десноса, Ива Тангија, Рајнера Марије Рилкеа, 
Самјуела Патнама, Мана Реја, Сергеја Јесењина, Пола 
Елијара и др. 

Ђорђе Јовановић даје приказ Црвеног петла 
Бранка Ве Пољанског у Књижевној критици (Бео-
град, 16. децембар 1927 – 2. јануар 1928, стр. 4). 
То је књига чисте поезије, састављена из кратких 
поема, екстатичних лирских доживљаја насталих у 
пределима полусна и на темељу пустоловине духа. 
Својом звуковном страном песме асоцирају на плач 
и синестезијски „укус угушеног бола“: „Овај песник 
одрастао у једној кући крај реке и друма искићеног 
храстовима, живи ‘у сумраку једне културе на ба-
рикадама’, а ванплотска уздизања, исповести, које го-
воре вечне приче и еротско лудило, теку из његових 
редова“. Јовановић је полемичан према предговору 
књиге, али зато хвали песничку снагу неизрецивог 
која лежи у основи Пољансковљевих стихова.

 
1928. 
Преписка између Мицића и Микца наставља 

се и у 1928. и 1929. години (каснија преписка се не 
односи на Зенит и зенитизам). Микац обавештава 
Мицића, 16. фебруара 1928, да је преписао на ма-
шини свој програмски текст „Зенитистичка нова 
уметност“ и послао га редакцији Танка ради прево-
да на словеначки. Истовремено прилаже рукопис 
тек ста „Поздрав са брода“. Повод за Микчево раз-
мишљање о покретању зенитистичког часописа Очи 
циклона било је Мицићево писмо (12. март 1928) са 
израженом жељом за обновом традиције елана и 
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замаха Зенита, ради деловања у правцу изазивања 
револта и „пречишћавања духова“. Микац у писму 
обавештава Мицића да нема никаквих вести о сло-
веначком часопису Танк иако зна да је припреман 
трећи број, који је требало да изађе као четвороброј 
на 112 страна. 

У следећем писму (3. април 1928) Микац излаже 
своју уређивачку концепцију пројекта часописа 
Очи циклона: број страница, формат и сарадници. 
За сараднике из земље предлаже себе и Андру Ју-
тронића, а из иностранства Мицића и Пољанског. 
У писму од 4. јуна 1928. године Микац помиње 
алтернативни назив – Надир – за планирани зени-
тистички часопис; предлаже да у њему сарађују 
Ристо Ратковић (писмо од 7. јула 1928) и књижевни-
ци из Загреба (писмо од 11. августа 1928). Микац (2. 
августа 1928) прецизира идеју о часопису Надир, 
наглашавајући потребу груписања најмлађих сна-
га са којима би се могла повести борба за „наше 
ослобођење од западноевропског утицаја“. Мета 
напада постаје Париз и његова духовна хегемонија, 
врло присутна у политичким круговима Београда, 
посебно с обзиром на западну демократију, културу 
и цивилизацију. По мишљењу Микца, претпоставка 
за овај антиевропски револт било би организовано 
деловање и истицање „оригиналних вредности наше 
најмлађе књижевне генерације“. Преноси мишљење 
београдских интелектуалаца окупљених око кафа не 
„Москва“: они признају „велике заслуге зенитизма, 
који је пробудио најмлађу, као и старије генерације“. 
У писму од 11. септембра 1928. Микац помиње 
Турањ као место детињства Љубомира Мицића и 
мост „преко којег сте као дете у страху прелазили“. 

Током 1928. године Мицић води преписку са 
По лом Дермеом, бившим сарадником Зенита и уре-
дником L’Esprit Nouveau-a. Из преписке се сазнаје да 
су они oдржавали личне контакте: Дерме поздравља 
Мицића: „Avec mes vives amitiés zenitistes.“

Код париског издавача Jouve et Cie. Љубомир 
Мицић објавио је свој роман (заправо – поему у 

прози) Hardi! A la Barbarie. Paroles zénitistes d’un bar-
bare européen са илустрацијама Бранка Ве Пољан-
ског. Дело је програмско – ослања се на основне 
зенитистичке идеје (естетика варварства у поезији и 
на плану хронотопа, револуционарност, Балкан као 
шести континент, народна поезија, музика Стевана 
Мокрањца); његов карактер је и аутобиографски 
(везаност за просторе младости, судбина српског 
народа за време ратова сагледана из личне визуре – 
Михаило Павловић, „Српске теме Љубомира Мици-
ћа у његовим француским романима“. У: Српске те-
ме у француском роману XX века, 2000). Илустрације 
Пољанског пуне су симбола и алузија, понављања 
тема и садржаја, вратоломија облика и варирања 
сродних форми, успомена и асоцијација. Оне су 
ауторефлексивне (сопствени ликови и донкихот  
ски ликови његовог брата Љубомира); подсећају на 
зенитистички програм револуционарности, аго-
низма и емоционалних сећања на прошлост (мета-
фора Европе као немани, цивилизације која игра 
по лобањама и др.). Виртуозно су изведене оловком, 
пером, тушем, понекад блиске аутоматском вођењу 
руке. Негују дводимензионалност и повремено се 
приближавају наивности дечјег виђења света. 

Из Париза Тео ван Дузбург на заглављу De Stijl-а 
(редакција је била у Лајдену) пише, 10. октобра 1928, 
кратко писмо Мицићу из Виле Corot (2, rue d’Arcu-
eil). Писано је у духу нове типографије – употреба 
са мо малих слова и јасан геометризовани поредак. 
У њему стоји: „драги господине мицићу, много су 
ми причали о вашој књизи, коју је недавно објавио 
јоuve у паризу (ради се о књизи Hardi! A la Barbarie, 
прим. приређ.). да ли могу да вас замолим за један 
примерак да прикажем у једном од наредних броје-
ва de stijla? био бих врло захвалан да ми пошаљете 
једну књигу. унапред вам захваљујем и молим вас, 
драги господине, да примите изразе мог особитог 
поштовања. тео ван дузбург.“

Сачувано је још једно писмо Курта Либмана, 
овога пута писано на машини, 16. новембра 1928. 
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године: Либман захваљује Мицићу на књизи (ве-
роватно се такође ради о роману Hardi! A la Barba-
rie). Њена виталност га радује. Обавештава Мицића 
да завршава велико прозно дело изграђено на 
конкретним примерима „једне нове дионизијске 
стварности Европе“. По њему, речи „дионизијски и 
варварски су сродне а њихов спој означава Евроази-
ју“. Нада се да ће стећи велики углед уколико његово 
дело успе да се пробије у јавност. Највише би волео 
да се одмах преведе и појави на француском језику, 
што није лако остварити. Шаље своју нову адресу, а 
у наставку писма каже да се после напуштања свог 
посла, са женом потпуно повукао у самоћу плани-
на. Намеравали су да се преселе у Париз, али им ма-
теријалне прилике то нису дозвољавале. Оскудна 
финансијска средства којима располажу морају да 
планирају за дуже време, јер ако и њих не би било – 
„остали би без игде ичега“. Резигнирано пише о томе 
да се његове књиге не продају, нема га у новинама и 
часописима, и са жаљењем констатује да ни Зенит 
више не излази. Тврди да у Немачкој нема више 
ниједног „живог часописа у духу новог времена“.

Недатованим писмом Лајош Кашак обавешта-
ва Мицића о промени назива и места редакције 
часописа Ма, након његовог седмогодишњег изла-
жења у Бечу. Часопис ће убудуће бити штампан у 
Будимпешти под измењеним називом Dokumen-
tum; његови путеви, програм и циљеви остаће 
непромењени. Кашак жели да настави сарадњу са 
Мицићем у виду размене часописа и представљања 
зенитистичких дела. Преписку треба слати на адре-
су: Louis Kassák, Budapest V. Sziget-utca 16.

1928. Одјеци
Ристо Ратковић, сарадник Зенита у 1925. го-

дини (бр. 36 и 37), доноси текст „Зенитизам“ у књи-
зи Ћутање о књижевности (јануар 1928; прештам-
пан у Савременику, август–септембар 1931, под 

насловом „О зенитизму“) и процењује зенити-
стички покрет на основу песничке књиге Љ. Ми-
цића Кола за спасавање (она је пре забране 1922. 
но сила назив Стотину вам богова). Ратковић твр-
ди да Мицићев покрет „дише псовком на Европу“, 
а да верује у њену материјалну цивилизацију. Он 
је не само песнички него и друштвено оријенти-
сан, а програмски и просторно постављен на „рас-
крсници Истока и Запада“. Од Истока он прима 
елементарност духа, а од Запада „апарат против 
слепила Природе“. Зенитистички поглед на свет је 
„паралелан историјском материјализму Запада, с 
једне, и метафизици Истока, с друге стране“. Љу-
бомир Мицић се сматра оснивачем, идеологом и 
пропагатором покрета, уз констатацију да његова 
искључивост није довољно мотивисана. Мицић 

Љ. Мицић, Zéniton, 1930.
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као једини вођа, „без којег зенитизам не би имао 
филозофске основе“, ставио је себи у задатак да по-
моћу принципа примитивног авангардизма „збри-
ше паучину снова“ и да здере „културну маску бо-
гоносаца лакираног Запада и гњилог Оријента“. У 
том смислу, Ристо Ратковић критикује тумачење 
Истока у радовима Владимира Дворниковића. Сво ју 
слику света зенитизам конституише у катахрет ском 
простору новога Балкана изолованог од азијског и 
европског континента, и смештеног у посебни, ше-
сти континент. У целини гледано, Кола за спасавање 
пуна су „ванартистичког и ванестетског лиризма“. 
Први део Кола за спасавање – озлоглашени Мицићев 
манифест Категорички императив зенитистичке 
песничке школе – Ратковић сматра ближим прози 

него манифесту, и додељује му епитет „најгвозденије 
прозе на српско-хрватском језику“, архитектонске 
стилизације. У том духу Ратковић каже: „Неумољиво 
праве линије и језиво оштри углови нису мртви но 
лете брзином и елеганцијом, час бедуинском час 
аеропланском.“ Од осталих зенитиста, Ратковић 
пред ставља стваралаштво Маријана Микца и Бран-
ка Ве Пољанског. Стихове (Ефект на дефекту) и 
прозу (Феномен мајмун) Маријана Микца посматра 
као појавне облике „подсмеха, гађења и револта“, 
а за Бранка Ве Пољанског каже да има „сложен 
песнички дух“, да је „велики лирик и патнички 
мрзилац“. Основни моменти његове прозне и поет-
ске продукције су оригинална фантазија и мисао 
која покушава да објасни суштину живота. Појава 
„самоузвишења“ у стваралаштву Пољанског дубоко 
је мотивисана. 

У мемоарском тексту „Седам послератних 
го дина наше књижевности“ (Летопис Матице 
српске, децембар 1928) Бошко Токин даје преглед 
појава и струјања тих година. По њему, то раздобље 
почиње ујесен 1920, будући да је пре тога било са-
мо појединачних манифестација. Било је часописа 
и ревија, покренутих за време рата и непосредно 
после њега, али обележених одсуством идеја о било 
каквом групном деловању писаца. Промену уно-
си лист Прогрес (сарадници: Станислав Винавер, 
који је се тада вратио из Русије, Ратко Парежанин, 
Растко Петровић, Светислав Стефановић, Тин 
Ујевић, Бошко Токин, који је дошао из Француске); 
у фељтонима Прогреса објављивани су чланци о 
динамизму и експресионизму. Ту је издат Винаве-
ров Манифест експресионистичке школе; у њему је 
Винавер у експресионисте убрајао и оне писце који 
са овим покретом нису имали никакве везе. Љу-
бомир Мицић је, по Токину, успоставио односе са 
Прогресом тиме што је послао на приказ своју драму 
Источни грех са посветом „бучним манифестанти-
ма југословенског експресионизма“. Од њега је кре-
нула и иницијатива да писце, окупљене око Про-

Љ. Мицић, Les Chevaliers de Montparnasse, 1932.
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греса, позове на сарадњу у тек основаном часопи су 
Зенит у Загребу; од Београђана у његовом листу 
сарађују С. Винавер, Мих. С. Петров, Д. Матић, М. 
Црњански, Р. Петровић, С. Краков, Алексис Браун, 
тада лектор енглеског језика на Универзитету, који је 
„на српском написао за Зенит једну одличну ствар“.
Токин сматра да подстрек за покретање Зенита ни-
је потекао искључиво од Прогреса, али да је прела-
зак сарадника Прогреса у Зенит био драгоцен у том 
смислу што је остварио континуитет развоја срп ске 
књижевности, односно допринео „тражењу нових 
могућности“ под називом зенитизам. По Токино-
вом мишљењу, Зенит је, после разлаза са писцима 
из Београда, постао чисто програмски часопис. 
После књижевне продукције младих, окупљених 
у групи Аlpha и око часописа Мисао, Токин сматра 
да не постоји стварно јединство идеја и делања и да 
њего ва замисао о оснивању експресионистичког по-
крета у Југославији није остварена. Он једноставно 
закључује: „Југословенског експресионизма нема.“ 
На глобалном плану, аутор текста из футуристичке 
визуре тврди да се током целокупног раздобља 
„провлачи идеја о балканизму, нејасно изражена 
жеља за естетизовањем динамизма који би имао расне 
подлоге, нешто што је специфично наше, балканско. 
У зенитизму се ова идеја нарочито на глашава, али 
је има и у хипнизму“... па и код оних писаца који су 
писали „о судбини песника у овом добу“. Можда је 
на крају важно нагласити и то да Савремени преглед 
Велибора Глигорића, покренут при крају ове 
епохе (1926–1927) окупља – по Токину – „скоро све 
сараднике ранијих група“ и када наво ди имена и дела 
ове епохе, он се присећа гротескне драме Марионете 
траже смрт Драгана Алексића – делa које је имао 
прилике да упозна у рукописној верзији. 

У тексту Николе Мирковића „Савремена срп-
ско-хрватска поезија“, објављеном у бугарском часо-
пису Златорог (год. 9, 1928, стр. 291–249), зе нити зам 
се спомиње у експресионистичком кључу, заједно са 
часописима Раскрсница, Путеви и Ми сао.

Muba, Revue Internationale, литвански часопис 
(излазио у Паризу на језицима балтичких народа, 
са прилозима на пољском, српском, енглеском, не-
мачком, румунском, мађарском, италијанском и 
на многим другим језицима; покретач и главни 
уред ник Јуозас Тисљава) у бр. 1, 1928. године, обја-
вљује на француском фрагмент поеме Црвени пе-
тао Бранка Ве Пољанског и Љ. Мицићев текст 
„Bal-bal-can-tique“ (на литванском). У истом броју 
сарађују: Х. Стажевски, С. Арно, Ж. Кокто, П. Дерме, 
В. Уидобро, К. Маљевич, Ж. Липшиц, П. Мондријан, 
М. Сефор, Л. Русоло и др. Литвански књижевник 
Јуозас Тисљава (1902–1961) писао је радио-песме о 
Берлину и Паризу, неку врсту звучне стилизаци је 
првих радио-репортажа; у свом стваралаштву про-
пагирао је оптимизам, ентузијазам према урбаној 
тематици оријентисаној ка модерној цивилизацији 
– аеропланима, градским улицама, фабрикама, ра-
дио-филму. Одласком у Париз, 1925. године при-
кључује се интернационалној авангарди – пари ском 
кругу дадаиста око Пола Дермеа. Дружио се са И. 
Еренбургом, Бруном Јасиењским, В. Мајаковским, 
М. Сефором, пољским уметницима и др. Muba је 
штампала дела Жана Коктоа, Метјуа Арнолда, Бруна 
Јасиењског и др. (извор: Vytautas Kubilius, Algis Sam-
ulionis, Albertas Zalatorius, Vytautas Vanagas, Lithu-
anian Literature, Vaga, Vilnius 1997: 204–205. Податак 
добијен од Ирене Лукшић).

Шарл Омеса („Zénitisme“, La Liberté, 30. сеп-
тембар 1928) у свом тексту даје приказ Мицићеве 
књиге Hardi! A la Barbarie осветљавајући је са ста-
новишта зенитистичких идеја.

И Владан Стојановић Зоровавељ приказује 
париску књигу Љубомира Мицића Hardi! A la Bar-
barie (1928) у Летопису Матице српске децембра 
1928. године (св. 3, стр. 461–462). Оно што најпре 
аутору приказа пада у очи јесу цртежи Бранка Ве 
Пољанског рађени у духу Шагала и Клеа. У књизи 
доминира револт, као панично средство борбе за 
један програм, за један покрет: Зоровавељ сматра 
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да је Мицићева књига још увек чврсто утемељена 
у прагматици програма зенитизма, али да још увек 
није успела да постигне естетске квалитете.

1929. 

Бранко Ве Пољански приредио је изложбу сво-
јих слика, гвашева и цртежа у париској Галерији Tau-
reau (52, rue d’Assas, на Монпарнасу) од 17. јуна до 5. 
јула 1929. године. Предговор каталогу малог фор-
мата написао је угледни критичар Валдемар Жорж, 
један од првих теоретичара Париске шко ле: он по-
миње да Пољански спада у покретаче зенитизма (по 
њему „сродног надреализму“) и да је он „страстан 
визионар“; своје халуцинације прета че у ликовни 
језик, „што превазилази границе визуелног сазна-
ња“, повезује сензације, мисли, сновиђења и тај „ма-
гични амалгам рађа фантазмагорије, маштарије, 

уобразиље, забележене руком у служби демонског 
духа“. 

Готово истовремено – јула 1929. године – Пољан-
ски је учествовао и на великој изложби Париске шко-
ле у Галерији La Renaissance, у непосредној близини 
цркве Мадлен. Била је то прилика да се на једном 
месту представи карактeристично стваралаштво 
то  га времена по главним правцима и тенденцијама, 
почев од кубиста до надреалиста, као у неком ма-
лом музеју модерне уметности. Били су обједиње ни 
Пикасо, Брак, Леже, Пикабија, Де Кирико, Сутин, 
Бонар, Вијар, Руо, Дерен, Шагал, Фужита – који је 
нацртао портрет Пољанског пером – затим Ма ри 
Лорансен, Макс Жакоб, Вламенк, Јаковљев, ваја-
ри Бурдел, Задкин, Хана Орлоф и многи други. 
Париска критика забележила је оба наступа Бранка 
Ве Пољанског.

1929. Одјеци 
Ристо Ратковић у тексту „Дух нове поезије и 

њена техника“ (Српски књижевни гласник, 1. фебруар 
1929) описује процес револуционисања модерног 
песништва, у чије зачетнике убраја А. Рембоа и Ф. Т. 
Маринетија. Пратећи ту развојну линију он говори 
о појму конкретности, односно о потреби да се задр-
жи „само буквално значење речи и реченица“ а да се 
одбаце „сва остала преносна значења“. Другим речи-
ма, ради се о настојању да се одстрани психологи зам 
из поезије, чиме је коначно завршен симболизам, 
како то сматра дадаиста Тристан Цара. Насупрот 
њему, Ратковић тврди да се тај психологизам по-
ново враћа у поезију са надреализмом, под утица-
јем психоанализе Сигмунда Фројда и афирмације 
подсвести у песничком стваралаштву. У наставку, 
Ратковић се задржава на модерним покретима 
као што су експресионизам, карактеристричан 
по томе што је „објавио рат ‘материјалистичком’ 
импресионизму, што је прекинуо са подражавањем 

Каталог изложбе Бранка Ве Пољанског, Галерија Taureau, Париз, 1929.
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природе и одбацио њену објективну истину“. За 
разлику од експресионизма, футуризам велича 
индустријску технику, а то ће оставити знатног 
трага на књижевну форму. Из ових модерних 
покрета и струјања у поезији, Ратковић издваја зе-
нитизам који је изворно балкански по одликама 
темперамента, мада са нешто подстицајних импул-
са који су дошли од футуризма и дадаизма – овај 
други, по њему, за Зенит је био инспиративан 
дадаистичким алеаторичким колажом и поетиком 
случаја. Ратковић наводи пример Цариног начела 
случајности: он је речи стављао у шешир, затим их 
је бацао на кабаретски сто „препуштајући пуком 
случају да од њиховог реда, односно нереда, састави 
значење“. На крају, Ратковић се бави дефиницијом 
надреалистичких текстова и њиховим односом 
према стварности. Стао је на становиште да су 
надреалисти у праву када тврде: друштвена критика 
функционална је и самим својим изразом. 

Марко Ристић у чланку „Кроз новију српску 
књижевност“ (Нова литература, бр. 7–8, 1929) пи-
ше да се авангардно стваралаштво двадесетих го-
дина у Србији може свести под заједнички назив 
експресионизам. Поред осталог, он ту исказује свој 
однос према зенитизму и каже да је Љ. Мицић имао 
добру намеру када је покретао Зенит и позвао на 
сарадњу београдске писце, али је тај покушај брзо 
онемогућила његова „тврдоглавост и ограниченост“. 
Мицић је, по Ристићу, „своје ванредне способности 
упорности и енергије ставио у службу својој амби-
цији да од тзв. ‘зенитизма’ начини читаву идеоло-
гију која би имала да преобрази, да ‘балканизира’ 
Евро пу!“ Касније (Књижевна политика. Чланци и 
памфлети, Просвета, Београд 1952), Ристић је свој 
став незнатно изменио: „Као још ранији покушај 
удру жене акције на преображењу и обнављању 
књи жевности, може се споменути и покушај сарадње 
у Зениту, покушај брзо онемогућен тврдоглавошћу 
и ограниченошћу Љубомира Мицића, директора 
Зенита, који је, нажалост, сву своју огромну, управо, 

магарећу упо рност и енергију ставио у службу 
својој амбицији да од тзв. ‘зенитизма’ начини чи-
таву идеологију која би имала да преобрази, да 
‘балканизира’ Европу!“ (стр. 101). На крају, у индексу 
књиге, Марко Ристић је Мицића окарактерисао на 
следећи начин: „Српски списатељ, антиталент и ми-
стификатор, уредник Зе нита, оснивач зенитизма, 
идеолог Барбарогенија, и ето тако: ништа“ (стр. 274). 

Поводом самосталних изложби Бранка Ве По-
љанског у париским галеријама најпре Taureau, а по-
том Zborowski следеће (1930) године, као и поводом 
групног наступа Париске школе, где су била изложе-
на и дела Пољанског, критика их с интересовањем 
оцењује: Валдемар Жорж у предговору каталога 
изложбе у Галерији Taureau пише, у надреалисти-
чком кључу, да је он „весник уметности која је пре 
свега чист креативан импулс, чиста субјективност“, 
да је његова изложба сасвим посебна, допадљива, 
јер уметник плови неистраженим пределима. С 
друге стране, Гастон Пулен у париском листу Co-
moedia (јуни–јули 1929) најпре констатује да је 
Пољански много учинио да се Југославија упозна са 
францу ском уметношћу; да остварује неочекиване 
концепције које нас наводе да мењамо своје 
ставове; засићује наше видно поље истоветним 
пределима, визијама нове оштрине, што су за нас 
још неоткривени пластички проблеми. Пулен пише 
да Пољански, као и надреалисти и многи закаснели 
кубисти, не даје називе својим делима, што показује 
његову јасну намеру да не нарушава основне зако-
не који владају у савременој уметности и филму, 
а односе се на визуелну сензацију. Аутор сматра 
да је дело Пољанског непризнато, као уосталом и 
„великог Модиљанија“; оно упорно уноси елеменат 
носталгичне узнемирености и тајновитости у нашу 
површност и у потпуности припада нашој епохи; 
поједина својства ове уметности ће свакако остави-
ти трага. 

Робер Гајар, са своје стране, цитира, у листу La 
Presse (2. јули 1929), Валдемара Жоржа, који је писао 
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о Пољанском као једном од покретача зенитизма, 
„сличног надреализму“. Каже да је Пољански по-
тражио азил у Француској пошто је био жртва ре-
жима своје земље; описује га као страсног визиона-
ра који у ликовни језик смело транспонује своје 
халуцинације, сновиђења, маштарије, фикције; 
његова рука је у служби „демонског духа.“ За 
изложбу Робер Гајар каже да је „изванредна“ и да 
платна показују изузетну личност уметника – да он 
има фантастичну визију нестварног и да провејава 
његова сензибилност песника: „На једном гвашу 
је распети песник што симболише сав бол његовог 

срца. Пољански је добар сликар и претпостављам 
сјајан песник.“ Он препоручује да се свакако посети 
ова изложба с образложењем да су такве манифеста-
ције права реткост.

И Пјер Флуке у Le Monde-у пише о халуци-
нацијама, сновима и сензацијама у Пољанско-
вљевом сликарству, пуном снаге и здравља, док L’ In-
transigeant наглашава живу имагинацију и бриткост 
уметниковог израза.

Поводом учешћа Пољанског (јула 1929. године) 
на великој изложби Париске школе у Галерији La 
Renaissance, критичар Андре Варно издваја један 
његов гваш и једну слику: они својим „чудесним 
темпераментом“ привлаче нашу пажњу (Comoedia, 
Париз, јули 1929). 

Загребачки часопис Cinema пренео је, почетком 
1929. године, под насловом „Оd predsjednika Masa-
ryka do Ljubomira Micića“ редовну филмску анкету 
берлинског часописа Der Deutsche (уређивао Франц 
Рихард Беренс) у којој је, поред многих угледних 
европских личности (маршал Пилсудски, принц 
од Велса, енглеска краљица Мери, Жорж Клемансо, 
Бенито Мусолини, Аста Нилсен, Конрад Фајт, Чарли 
Чаплин, Селма Лагерлеф, Луиђи Пирандело и др.), 
учествовао и Љубомир Мицић, „зенитиста, Париз“. 

Клабунд (псеудоним Алфреда Хеншкеа) је у 
својој Историји књижевности, објављеној у Бе чу 
1929. године, дао, у кратким цртама, преглед мо-
дерне хрватске лирике и том приликом поменуо 
радикални часопис Зенит и његовог уредника 
Љубомира Мицића.

1930..

Бранко Ве Пољански поново излаже само-
стално, овога пута у још престижнијој париској 
Галерији Zborowski (26, rue de Seine, од 18. јануара 
до 3. фебруара 1930; отварање је било 18. јануара у 
16 часова). Власник ове галерије, Пољак Леополд 

Љ. Мицић, Être ou ne pas être, 1933.
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Зборовски подржавао је младе, још непризнате 
уметнике окупљене под неформалним називом 
Париска школа; најистакнутији међу њима били 
су Амедео Модиљани, Хаим Сутин, Дијего Ривера 
и многи други. Поводом ове изложбе Пољански 
је издао две мале публикације истих димензија и 
дизајна: каталог са четрнаест изложених радова; на 
последњој, осмој страници штампани су изводи из 
дотадашњих париских осврта на његова излагања – 
самостално у Галерији Taureau, и групно са Париском 
школом. Друга публикација била је његов Мани-
фест панреализма (Manifeste du panréalisme par Po-
lianski). Ако би се излагање Пољанског са Париском 
школом могло протумачити као приклањање сти-
шаној атмосфери времена, у односу на бурне аван-
гардне године – његов Манифест панреализма има 
одређених релација, колико негативних толико и 
позитивних, према надреализму, који је у то време 
преовладао француском уметничком сценом. О то-
ме ускоро пише Драган Алексић, његов некадашњи 
саборац („Панреализам г. Виргилија Пољанског у 
сред Париза“, Време, Београд, 2. март 1930).

Сам чин писања манифеста је начин понаша-
ња уметника авангардног периода, и у том смислу 
Пољански не изневерава себе. Промењени су, ипак, 
однос према канонима сликарства, против којег је 
он био изричит у својој књизи Тумбе, 1926. године, 
и оптика друштвеног контекста. Пољански није, 
као Радојица Живановић Ное, напустио авангарди-
зам: Живановић се удаљио од надреалистичке гру-
пе и, следствено томе, од надреалистичког ликовног 
проседеа, да би се посветио политички и социјално 
ангажованој проблематици, коју је спроводио више 
кроз ликовну критику него кроз своје сликарско 
деловање. У трагању за панреалношћу, Пољански 
се на известан начин приближава надреалистичкој 
надстварности, у којој нестају разграничења изме-
ђу живота и уметности. Он је очевидно дубоко 
осетио простор и време свог новог живота. Боравећи 
на немилосрдно разуђеној уметничкој сцени, шири-

на париског окружења (конкретно, излагање на 
поменутој манифестацији Париске школе) по свој 
прилици му је отворила перспективе различитих 
истовремених догађаја и испунила га осећањем да су 
сви они део исте епохе. 

Слике изложене код Зборовског 1930. године 
сасвим су приближене идејама из Манифеста пан-
реализма: Пољански се залаже за вредности при-
роде, за опстанак разнородних, равномерно вре-
днованих поетика, утриловски модел, грађанску 
тематику, и даје конвенционалне називе сликама 
(осим композицији Fleurs tragiques, која упућује да 
се ради о вангоговској идентификацији предмета 
са живим бићима, а можда управо са самим со-
бом). И ту се, на известан начин, чита један од 
надреалистичких проседеа – „спајања неспојивог“, 
али без хумора, ироније и субверзивног. Остале 
композиције су привидно неутралне, мада и оне, у 
ствари, преносе исповедне, крајње субјективне до-
живљаје отуђености у великом граду који уметник 
слика без репрезентативних мотива. Слике, као и 
цртежи Пољанског, могу се читати у надреалисти-
чком кључу, тада актуелном у Паризу и свим 
европским круговима: Фројдов метод откривања 
„тајног језика“ снова, несвесног и подсвесног, скри-
вених жеља, маштарија, алузија, омашки, фантаза-
ма, нагонског а пре свега потиснутог емоционал-
ног, омогућује да дело Пољанског добије шире 
тумачење и да се посматра као резултат његовог 
целокупног животног пута, а посебно његовог му-
котрпног боравка у Паризу. Пољански је схватао ре-
волуционарност као неминовност, и у том погледу 
остао је веран свом праву на слободу уметничког 
чина и понашања. Чак и када је манифестовао свој 
промењен став у односу на пређени авангардни пут, 
он је експлицитно одбијао сликарске каноне, али 
није одагнао од себе утицај епохе, и то га квалифи-
кује за значајног – ма колико маргинализованог – 
савременика надреализма. Његова уметност тако 
носи обележја надреалистичке ере – опсесивност, 
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трансгресију, свет забрањених жеља, примитиви-
зам, одн. наивизам, изразиту индивидуалност, бо-
лест, снове, халуцинације, иронију, игре речима, 
излазак уметности у живот и улазак живота у 
свет уметности, високу сензибилност, случајност, 
нарацију, и све то у јукстапозицији са рецидиви-
ма његовог претходног, зенитистичког ангажмана. 
С друге стране, та широка париска сцена му је го-
тово угрозила егзистенцију, натерала га у изолацију, 
подстакла алијенацију, незадовољство, сиромаштво 
до крајње беде и бола. Та отуђеност ускоро ће добити 
драматичне размере, када буде депортован у азил у 
Воклизу, на југу Француске, где ће месецима бити 
подвргнут лечењу – по свој прилици од алкохолизма 
(Ирина Суботић, „Бранко Ве Пољански и његов 
надреалистички поступак“. Надреализам у свом и 
нашем времену 2007: 199 –205).

У заоставштини Љубомира Мицића пронађе-
на је преписка између браће Мицић на францу-
ском језику. Временски оквир њеног трајања је не-
колико месеци, година настанка – 1930. Нашавши 
се у болници у Воклизу, усамљен и болестан, Бранко 
пише брату из жеље за успостављањем контакта, 
дијалога, са тачке гледишта своје реално постојеће 
изоловане позиције. Као рефрен из неке елегичне 
песме одзвањају речи: „Ако неко случајно тражи 
моју адресу“ које остају без одјека. Природа исказа 
аутора преписке је различита и припада неколиким 
нивоима и плановима: од информација о болести и 
постепеном оздрављењу, потреби контакта, било у 
тренутно ужој околини (када се ради о лекару, или 
у пролазу сусрет са сликаром Ђулом Зилзером), 
или са братом, до описа несносних околности 
у изолацији. За Пољанског излазак из болести 
и улазак у стање здравља иде преко потребе за 
уметничким стварањем. Отуда код њега жеља за 
радом, за сликањем, али он је сликар и цртач који 
нема ни оловке. Седмог августа 1930. он тражи од 
брата материјал за цртање; очевидно га је добио, 
тако да је у Мицићевој заоставштини сачувано ви-

ше цртежа, гвашева, акварела, насталих у Воклизу, 
о чему сведоче печати болнице (вл. Народни музеј, 
Београд). Ти радови говоре о другачијем менталном 
стању и психичкој диспозицији, по свој прилици, 
због дејства лекова, вероватно умирујућих, који су 
доводили до много сталоженијих, лирских предста-
ва, идиличних ликова, топлијих погледа и блажих 
боја. Портрети Пољанског су готово анђеоски, све-
тли, насмејани – сасвим супротни од грубих жена 
које су га касније опседале (Irina Subotić, Likovni krog 
revije „Zenit“ (1921–1926), Ljubljana 1995: 75).

Неки делови преписке добро осветљавају 
интимну страну односа међу браћом. Искази типа 
гледати на „све што је наше без лажи, без сумњи“, 
имплицитно упућује на то да се Љубомир и Бранко 
нису довољно познавали ни разумели. У тим пре-
ломним тренуцима свога живота, Пољански као да 
се једино преко преписке усуђује да, и поред своје, 
како са иронијом констатује „каријере умоболника“, 
себе и своје поступке објасни брату, отворено при-
зна како чезне да га види и са надом очекује његову 
помоћ. 

Занимљив је однос Пољанског према теми 
љубави, као веома честом предмету преписке са 
братом (иста тема јавља се и у његовом ликовном 
стваралаштву тога периода). За Љубомира је при-
ступ љубави литераризован, утемељен на модерни-
стичком и декадентном тумачењу (Стриндберг, 
Ниче, Вајнингер). Он, најпре, у својој супрузи 
Анушки налази инспирацију, било да уноси еле-
менте еротизма или да је дивинизује, посвећује јој 
сво ја дела и у њима репродукује њене фотографи-
је, било да се понаша посесивно (када на полеђини 
њеног портрета – рад Вилка Гецана, забележи: 
Анушка Љубомира Мицића или када нигде не истиче 
њену стварну улогу и њен допринос у уређивању 
Зенита). У књизи Антиевропа Мицић истиче љубав 
према својој жени, а у опозицији са тим изражава 
мржњу према Европи – која је код њега женски 
лик, персонификован на подлози античког мита. У 
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својим писмима Бранко Ве Пољански брани право 
на истинску љубав према вољеној особи, мада се 
осећа да у том погледу има неких неразјашњених 
момената. Он сматра да се питање односа између 
жене и човека може поистоветити са односом 
„Сунца (Он = Сунце) и Земље (Она = Земља)“, слично 
древној митологији, фолклору или митопоетској 
поезији и стварању. Пољански подсећа на своју 
песничку збирку, писану у Паризу, Црвени петао, 
и на братовљеву рану поему Источни грех, у којима 
долази до изражаја релација мушкарац–жена (В. 
Голубовић, „Из париске преписке браће Мицић“, 
Љетопис 1996/1). 

Према поштанском печату Каприја, Маринети 
је 14. јуна 1930. године послао Мицићу у Медон 
(на адресу 65, rue des Galons, Villa Zenit; руком пре-
прављено: 1 bis, Rue Lacépède, Paris) пошиљку са 
футуристичким манифестом у облику плаката Fu-
turismo. Marciare non marcire. На њему је посвета: 
„Cher Confrère, merci pour votre livre. Toute ma sympa-
thie, F. T. Marinetti“. У том манифесту Маринети изно-
си идеологију футуризма и наводи покрете за које 
сма тра да су проистекли из њега: „орфизам, књиже-
вни кубизам, дадаизам, симултанизам, креационизам, 
пу ризам, надреализам, рејонизам или кубофутури зам, 
вортицизам, експресионизам, конструктивизам, су-
прематизам, имажинизам, ултраизам“. Зенитизам је, 
по овом манифесту, „југословенски књижевни бар-
барски антиевропски футуризам“, смештен између 
пуризма и надреализма. 

Током 1930. и 1931. године сликар Мирко Ку-
јачић био је у интензивној пријатељској преписци са 
Љубомиром Мицићем у Паризу, а повремено je пи-
сао и Пољанском. У писмима Кујачић говори о свом 
раду, тешком животу, боравку у затвору (писмо од 
15. јуна 1930); саучествује у бригама поводом боле сти 
Пољанског и његовог лечења у азилу у Воклизу на ју-
гу Француске. Писмо Пољанском (од 20. маја) – када 
још није знао да је он болестан – односи се на напис 
Крешимира Ковачића „Југославенска умјетничка 

репрезентација у Паризу“ (Новости, Загреб, 9. маја 
1930, стр. 9), на који му је пажњу скренуо Отон 
Крстановић. Према реаговању Кујачића, види се да 
је текст приказао браћу Мицић у веома негативном 
осветљењу: „Добар део тог кретенског чланка носи 
једну инфамну увреду и клевету на Вас и г. Мицића“. 
Крешимир Ковачић објавио је напис поводом изло-
жбе Бранка Пољанског и поводом његове књиге пе-

Љ. Мицић, Кан, 1934.
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сама Црвени петао, за коју каже да је издата у Паризу, 
у критичком, ироничном и потцењивачком тону, 
не помињући нигде име Пољанског. Он Пољанског 
назива самозваним сликарем који је то постао 
такорећи преко ноћи. Ковачић, при том, не узима 
у обзир позитиван предговор париског критичара 
у каталогу, нити успех уметникове изложбе, као 
ни продају неколико дела. Он успех Пољанског 
оправдава необавештеношћу француских инте-
лектуалаца и њиховом сентименталношћу према 
ње му као политичком прогнанику и великом борцу 
за слободоумне политичке идеје. Ковачић то назива 
„подвалом“, не водећи нимало рачуна о уметности 
Пољанског. За књигу Црвени петао, објављену 
непосредно после париске изложбе, каже да је 
„сулуда“ и закључује да Пољански није достојан да 
представља „нашу умјетност“ у Паризу, већ то треба 
да чине они ствараоци за које би се определила 
држава.

Пошто је зарадио извесну суму новца, Куја-
чић обавештава да одлази у Далмацију где ће 
наставити с радом. У писму Љубомиру Мицићу, 
датованом истог дана када и Пољанском (20. маја 
1930), не спомиње чланак Ковачића, већ говори о 
томе да је примио „епохалну“ Мицићеву књигу Zé-
niton; изјашњава се с уважавањем, иако га Мицић 
својевремено није примио у свој круг сарадника: „То 
ми није сметало да се овде и против својих интереса 
борим за Ваш престиж.“ 

У писму од 4. јуна 1930. године обраћа се поново 
Мицићу: „Скамених се од ужаса и бола прочитавши 
Ваше писмо. За име Бога има ли му спаса. Знам ка-
ко Вам је. Не могу, не смем Вас мучити питањима. 
Реците могу ли помоћи ако дођем? Готов сам за 
таквог пријатеља као што је Бранко, да све учиним.“ 
У наставку писма предлаже Мицићу да Пољански, 
ради опоравка, дође на имање Кујачићевог оца, 
смештеног „далеко у херцеговачким брдима. Знам 
колико је он то желео. То би га можда освежило и 
повратило нама и акцији коју Бог зна (х)оћемо ли и 

ми дочекати.“ С носталгијом пише (писмо од 23. јуна 
1930) о времену када је боравио и сликао у Медону: 
„Сећам се увек оне две три слике које сам правио у 
Вили Zenit и сад ме је стид како вас нисам разумевао 
онда. Ваша нада у Бранково оздрављење храбри и 
моју наду.“ У истом писму моли Мицића да му каже 
своје мишљење о надреалистима.

Из Комиже на Вису Кујачић пише Мицићу, 6. 
августа 1930. године, да је свој примерак Zéniton-а 
оставио Тину Ујевићу у Сплиту, зато што он наме-
рава да о том Мицићевом роману напише чланак. 
Писмом 28. новембра 1930. Кујачић изражава своје 
велико задовољство што је Пољански оздравио и што 
се опет појавио у друштву монпарнасоваца; то је чуо 
од „Стожана Аралике“ (француско читање Стојана 
Аралице за којег се зна да је финансијски помагао 
Пољанском, прим. приређ.). Кујачић шаље Мицићу 
исечак са лошом репродукцијом „из плаката“, како 
би га упознао са својом тадашњом развојном фазом, 
надовезаном на његове почетке у Медону; очекује 
Мицићево мишљење. Обавештава га да је на мору 
направио неколико слика са темом из рибарског 
живота и продао их „за мале новце“. Сада ради на 
једној великој композицији „неког фантастичног 
бића кога рибари зову Мацић а који им ждере рибу; 
‘па ако се кад коме јави мора му дати пола ловине 
јер иначе неће никад више уловити’. Мацић је нека 
мешавина рибе и човека. Разуме се да га нико никад 
није видео. Постоји ето, у њиховим фантазијама и 
постојаће на мом платну (ако успе).“ (По Вуковом 
Рјечнику, мацић је некрштено дете које је после 
смрти постало вампир. прим. приређ.) Кујачић у пи-
сму изражава сумњу да ће та визија интересовати 
Мицића и да би је због тога могао прихватити као 
обичну вест у новинама. Обавештава га да је Раде 
Драинац објавио „један оштар напад на београдске 
надреалисте под насловом: Сумрак надреализма“, 
„да су га надреалисти напали тројица-четворица 
(јуначки – џентлеменски!) и изударали“. И поред 
тога, Драинац не одустаје – припрема други напад. 
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Описује књижевну атмосферу Београда: „Нигде 
књи ге, нигде покрета, нигде поштеног става те се све 
више осећа да Вас нема. Зато ја правим острва у сред 
Београда.“ У прилогу писму послао је репродукцију 
свога рада, где се уочава мотив описане морске не-
мани и рад Бродоломац потписан са: Мир К Барбар. 

Мицић је издао роман Zéniton. L’Amant de Fata 
Morgana – „‘заштитни знак’ целе Мицићеве лично-
сти и свег његовог књижевног рада“. И у овом роману 
појављују се аутобиографски елементи (мајка, брат, 
Зенитонов живот, маштања, снови), испреплетени 
са описима реалних и конкретних догађаја, па се 
тако стварност мешала са песничким доживљајем. 
Михаило Павловић примећује да у Zéniton-у „има 
лотреамоновских елемената, чудних визија које 
подсећају на Малдоророве песме, а Зенитонова 
страдања, патње обожаваног па напуштеног (и 
несхваћеног) генија, подсећају на Аполинеровог 
Убијеног песника“ (Михаило Павловић, „Српске 
теме Љубомира Мицића у његовим француским 
романима“, 2000: 69). 

Мицић је у Паризу обновио многе контакте, 
успостављене за време зенитистичког периода у За-
гребу и Београду. Сачувано је неколико докумената 
о његовим везама са Анријем Барбисом, познатим 
француским књижевником, припадником европске 
интелектуалне левице. После Првог светског рата 
Барбис је постао је пацифиста, затим се изјашња-
вао за социјализам, а 1923. године приступио је 
Комунистичкој партији Француске. Основао је, за-
једно са Анатолом Франсом, 1919, напредну групу 
Clarté, која касније покреће истоимени часопис, као 
одговор на организовање антибољшевичке лиге 
(СОС). Група Clarté давала је моралну подршку 
пролетерској револуцији, посебно у Русији, и 
створила међународни центар револуционарне 
активности интелектуалаца Запада. Пропагирала 
је идеје духовног интернационализма и братства. 
Поред Барбиса, у групи су били Анатол Франс, 
Георг Брандес, Паул Ко лин, Жорж Дијамел, Шарл 

Жид, Андреас Лацко, Аптон  Синклер, Х. Џ. Велс 
и др. Године 1927. Барбис суделује на прослави 
десетогодишњице Октобарске револу ције у Москви 
где се „састаје Прва међународна конференција 
револуционарних писаца“ (А. Флакер, Поетика 
оспоравања, 1982: 204). У кратком писму од 7. 
септембра 1930. са заглављем Le Monde-а, у чијој 
редакцији је Барбис радио, француски књижевник 
пише Љубомиру Мицићу да је одмах прочитао 
његову књигу (вероватно Zéniton) и сматра да она, 
као и све друго што Мицић ствара, „има изузетан 
квалитет виртуозног изражавања и узвишене мисли. 
Читати ту књигу било је као путовати у области 
најплеменитијих размишљања/мисли. Верујте ми да 
сам врло срећан што сам обновио познанство с Ва-
ма и молим Вас да примите изразе мог поштовања и 
пријатељских осећања.“

У дугачком писму (Париз, 8. децембра 1930. 
године, сачуваном у прекуцаној верзији), Мицић 
се Барбису обраћа као старом познанику „кога 
је једном загрлио у Београду“ и срео претходне 
вечери у Паризу: „Музика Вашег синоћног говора 
још ми одзвања у ушима. Желим да Вам кажем да је 
то ремек-дело. Али, авај! На том месту су се десиле 
чудне ствари које, по мом скромном мишљењу, не 
би требало толерисати управо у име слободе о којој 
цео свет говори а при томе је или не жели или не 
зна да поштује. Најболније од свега, међутим, нису 
биле те бучне провокације незналица или живих 
аутомата, већ то што се видело да Ви патите. Да, Ви 
сте патили, јер су Вас бестидно вређали они, којима 
сте Ви оставили као наслеђе свој целокупни геније. 
Ах! Како то боли... Одиста, човек није сам на овоме 
свету једино када поседује дух, али он и тада због 
тога пати. Повезујући неке своје мисли, сетио сам 
се јуче једне земље у којој је зачет њен највећи ре-
волуционарни покрет. Мислио сам исто тако и на 
све оне – песнике – писце-уметнике – који су након 
мог изгнанства били заточени у својим родним 
местима или били на разне начине прогањани, и 
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чије стваралаштво никада неће имати одјека, чак се 
неће појавити ни у три ретка на стубцима Le Mon-
de-a. При томе, и деца у тој земљи знају да је то била 
револуција која је променила лице књижевности и 
мисли у тој средини, да су зенитистички покрет и 
часопис Зенит били забрањени, јер су се ставили у 
службу најплеменитијих људских задатака нашега 
доба. Претпостављам да сте и Ви лично често били 
жртва ниских страсти. Иначе се не бих усудио да 
Вам кажем да су Ваши ‘стручњаци’ подлаци према 
нашој земљи, лишени сваке савести и људског 
достојанства. Знам једног таквог који има статус 
дописника Оbzora (нека врста загребачког Le Figa-
ro-a) и који ради у својству аташеа за штампу Послан-

ства монархистичке диктатуре а коју рекламира 
и подржава хрватска буржоазија: он није ништа 
друго до доушник борнираног духа, али обдарен за 
шпијуна. Он Вам се приближава, драги брате, док 
у исти мах, како сам обавештен, редакција Le Mon-
de-a стално одбија једног великог револуционарног 
песника и истовремено сликара, Пољанског, који је 
проживео најболнију драму, пошто је пет месеци 
био интерниран у једном азилу. А због чега... због 
то га што је у својој земљи страсно, с великим пес-
ничким даром, служио истом идеалу као и Ви. Када 
је дошао у Париз, денунциран је и прогањан од стра-
не полиције током целе године; последице су биле 
фаталне: азил за умоболне... Ово је прилика да Вам 
све то кажем и тако олакшам свој велики душевни 
бол или свој револт, ако више волите“ – завршава 
Мицић своје писмо Барбису.

1930. Одјеци 
Првог јануара 1930. године, у „Билансу књи-

жевне 1929. године“ (Правда, Београд), Раде Драинац 
са задовољством констатује да књига Метафизика 
Ничега Мите Димитријевића МИД-а није изашла из 
штампе. 

Поводом издавања Манифеста панреализма 
Бранка Ве Пољанског у париској галерији Зборовски, 
Драган Алексић пише, у листу Време (Београд, 2. 
март 1930), чланак „Панреализам г. Виргилија Пољан-
ског у сред Париза“. Постоје две верзије овога чланка: 
оне се разликују по томе што је у једној штампана 
фотографија Анушке Мицић, потписана у легенди 
као „Виргилије Пољански“, док је у другој верзији 
дат профил Ве Пољанског у цртежу, са легендом 
која одговара његовом књижевном псеудониму. 
У рубрици „Шах“ дат је исти профил Бранка По-
љанског, сада потписан као „Гђа Мицић“. (Није јас-
но ко је аутор ове две верзије цртежа са погрешно 
исписаним легендама, очевидно намерно.) Текст 

Љубомир Мицић 
Барбарогеније децивилизатор, превод са француског, Београд, 1993.
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Драгана Алексића говори о афирмацији уметника у 
париској средини, позитивним критикама, и о Ма-
нифесту панреализма, за који каже да је написан 
у опозицији према надреализму, тада веома акту-
елном у Француској. Алексић проглашава слике 
Пољанског панреалистичким и говори о њиховом 
афирмативном пријему код париске критике и 
публике.

Ристо Ратковић је у париском листу L’Esprit 
Français (16. мај 1930. године), у рубрици „Hors de 
France. Lettres serbes“ објавио чланак „Lioubomir 
Mitsitch et le zénithisme“ – неку врсту скраћене 
верзије свог текста о зенитизму, објављеног у књизи 
Ћутања у књижевности (Београд, 1928). Из ове 
француске верзије избачени су они делови који се 
односе на стваралаштво Маријана Микца и Бранка 
Ве Пољанског. Исти Ратковићев текст о зенитизму 
објавио је, у знатно измењеној верзији, загребачки 
часопис Савременик (двоброј 14–15, 1931): у њој је 
изнето мишљење и о Мицићевом роману Zéniton. 

И Тин Ујевић пише о Мицићевом роману 
Zéniton, у сарајевској Јадранској пошти (6. август 
1930). Књигу је добио од Мирка Кујачића, који је на 
путу за Комижу прошао кроз Сплит где је Ујевић 
живео. У уводу, Ујевић подсећа на прве књижевне 
контакте са Мицићем у Загребу 1919. године, када је 
у Казалишној кафани написао предговор Мициће-
вој књизи стихова Спас душе. Упркос томе, Ујевић се 
сећа да је Мицић у Зениту напао његов Лелек себра 
само пет месеци након изласка књиге из штампе, 
оптужујући аутора за реторство, декоративност, 
испразну фразеологију, асоцијалност. Међутим, 
Ујевић не заборавља да је Зенит мењао став према 
њему – хвалио га и протестовао против неправде 
која му је чињена. Ујевић помиње демонстрације 
Пољанског против Алфреда Кера у Паризу, наводе-
ћи да је Мицићев брат цитирао познате стихове про-
тив „Срба, Румуна и Руса“, преузете из бечке ревије 
Карла Крауса Die Fackel (Бакља). О Мицићевој књи-
зи не говори нарочито похвално, али зато наводи 

мишљења Анрија Барбиса, Макса Жакоба и Филеа-
са Лебека о њој.

1931.
Љубомир Мицић је поводом десетогодишњи-

це зенитизма објавио текст „Ce que fut le Zé-
nithisme“ у париском листу L’Intransigeant (16. април 
1931). Текст илуструје Мицићева фотографија, 
снимљена у редакцији листа. Њега је сажето пре-
нео Десимир Благојевић у београдској Правди (16. 
мај 1931), износећи главне упоришне тачке овог 
покрета: зенитизам је био први покушај духовне 
еманципације Балкана и уједињења свих снага 
Европе, обе Америке, Јапана и Мадагаскара ради 
постизања крајњег циља оличеног у зениту духа. 
Глав но оружје покрета је поезија у знаку оспоравања 
чистог лиризма, а његова основна девиза – хероизам 
духа. Мицић у L’Intransigeant-у наводи француске 
сараднике – Андреа Салмона, Макса Жакоба, Жа-
на Епстена, Марсела Соважа, Пјера Албер-Бироа, 
Ивана Гола, Клер Гол, Флорана Фелса и сараднике 
из области ликовне уметности: Пикаса, Сирважа, 
Глеза, Модиљанија, Делонеа; истиче да је Зенит у 
различитим срединама био неједнако прихваћен: 
у Загребу је сматран антихрватским, у Љубљани – 
антиклерикалним, у Београду – бољшевичким. За 
иностранство он је представљао „смесу“ састављену 
од футуризма, дадаизма и експресионизма. Прав да 
преноси заслуге Пољанског за организовање изло-
жбе радова уметника Париске школе у Београду 
и Загребу, када су излагали познати уметници, 
и закључује: „Ова изложба, која је приређена 
заузимањем песника Пољанског (данас се и он бави 
сликарством) била је уметнички догађај. На крају, 
коликим часописима је Зенит служио као модел!“

Правда, међутим, из L’Intransigeant-а не доноси 
оне делове Мицићевог текста који се односе на ње-
гову упорну борбу за остварење пројекта нове бал-
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канске цивилизације, упркос нападима, забрана-
ма, судским процесима и нетачном представљању 
у јавности. Благојевић изоставља чињеницу да је 
децембра 1926. Зениту задат смртни ударац, како 
Ми цић пише у L’Intransigeant-у, подразумевајући под 
тим забрану часописа. После тога, уредник је морао 
да оде у изгнанство; успут је доспео у италијански 
затвор у Ријеци, одакле је, захваљујући Маринетију, 
стигао до „луке спаса“ – Париза. 

Из интензивне кореспонденције са Мaрселом 
Премселом, уредником Het Fransche Boek из Амстер-
дама, сазнајемо о Мицићевој намери да се из Париза 
пресели у Холандију: Премсела је тражио рукописе 

Мицићевих књига да би их штампао у Холандији. 
До овога, међутим, није дошло.

У 1931. години наставља се преписка између 
Мирка Кујачића и Љубомира Мицића. Осмог фе-
бруара (вероватно 1931. године), Кујачић с чежњом 
говори о Паризу; у мислима прати Мицићево 
кретање кроз овај град: „Али, ви сад идете у Louvre, 
у Сafé de la Rotonde, na autobus AE, place de l’Opéra 
итд. итд.“ То размишљање прераста у ликовну има-
гинацију и подстиче уметника да наслика његов 
портрет који би био „уграђен“ у просторе Париза: 
„Драги господине Мицићу, ја сам вас помешао 
сасвим у Париз и Париз у вас. Тако, неизоставно, 
ваш портрет у мојој глави је чудо невиђено: кроз 
вашу лепу браду видим обелиск; на Place de l’Opera 
као аути севају ваше очи; на вашем црном капуту је 
цео Montparnasse, a црвена кравата покрива avenue 
Champs Elysée, и све тако некако чудно. Ух, кад бих 
умео тако нешто и да насликам...“

Започето у Сарајеву, писмо Кујачића Мицићу, 
од 24. октобра 1931, изражава сликареву наду да 
ће нешто од својих радова продати; обавештава га 
да припрема изложбу јануара у Београду и да због 
тога не зна које би му слике послао у Париз – до 
Мицићевог мишљења му је веома стало. Како каже, 
„од ‘Манифеста бр. II о Балканској култури’, нема 
још ништа. Изгледа потежи порођајни побачај.“ У 
Сарајеву му је изложбу отворио Тин Ујевић, „још 
увек исти – прљав. Али је постао нешто активнији. 
Пише. Преводи. Његов напад на младе подигао 
је велику прашину. Ако Вас занима послаћу Вам. 
Зове се ‘Недјела малолетних’“. На крају, Кујачић, уз 
поздраве Мицићу и Анушки, пита: „Молим Вас са-
ветујте ме: зар није смртно потребно оставити ову 
средину.“

Четири дана касније (28. октобра), Кујачић 
се јавља, такође из Сарајева, али даје београдску 
адресу (улица Хаџи Проданова број 3). Очевидно 
му је Мицић писао о тешком париском животу, што 
је Кујачића одвратило од поновног одласка, јер би 

Фотографија Архипенкове скулптослике Две жене из Мицићеве документације
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то представљао „бесмисленост једне нове авантуре 
гладовања у Паризу, не због стомака колико због 
нерада, неминовне последице гладовања. Јер обу-
зет бити бригом и борбом за одржање живота и 
здравља, а радити је немогуће. А баш тамо где се 
тако грозничаво ради, седети немоћан у каквој 
очајној Rotonde-и или Dôme-у, је очајније, луђе и 
бесмисленије.“ Како није била реализована његова 
изложба у Сплиту, Кујачић се враћа у Београд где 
намерава да организује сликарске снаге „које стоје 
разбацане, усамљене те немогуће за неку ефикасни-
ју борбу. Позваћу их на сарадњу за једну изложбу“ 
и моли Мицића да му пошаље адресу Пољанског 
ради заједничког излагања. Било би десет сликара 
у целом Уметничком павиљону током десет дана ја-
нуара или фебруара (ради се о 1932. години). Пише 
да би, уколико заради нешто новца, ипак дошао у 
Париз где би се упознао са тадашњом уметничком 
праксом, усавршавао се, нешто научио и покушао 
да одреди своје место. Уместо одласка у Париз, где 
би имао више користи, он мора да се ослони на 
сопствене снаге и остане у Београду, „празном, без 
живота, а особито уметничког и где немамо шта од 
кога да научимо“. Срећан је што се до сада сачувао 
рђавог утицаја „maîtres de Belgrade-а“. 

Писмом од 3. новембра 1931. извештава Мицића 
да није задовољан успехом свог наступа у Сарајеву; 
и даље размишља о организовању једне изложбе 
„која не би била у знаку ‘стилизовања и враћања 
добрим старим путевима’, како бестидно подваљују 
публици и уметници и критичари. Ја то називам 
‘трбух и црева у мозгу и срцу’.“ Поново моли адресу 
Пољанског ради укључења у групу уметника, за које 
каже да су „најбољи и најмлађи, труба бораца који 
још носе заставе“. 

Кујачић пише Мицићу и 24. новембра 1931. го-
дине обраћајући му се са „поштовани пријатељу“; 
обавештава га о припремама за велику колективну 
изложбу; изгубио је наду да је могуће да сам наступа 
у Паризу. Пише о формирању Задруге југословенских 

ликовних уметника на „једној доста практичној 
основи, која би кад се развије и разради могла доне-
ти лепих плодова“. У писму помиње имена Петко-
вића (вероватно бившег зенитисту Властимира) 
и госпођу Кристу (по свој прилици – Ђорђевић). 
Мицићу говори о појединостима из ликовног 
живота тадашњег Београда у време припрема за 
изложбу и о поделама међу уметницима: „Не знам 
у колико ћу моћи организовати пројектовану 
изложбу само са Србима, јер је већина младих Срба 
већ корумпирана чланством у групи Облик. Мени 
је стало да окупим младе првокласних квалитета. 
Већ сада могу Вам рећи да је већина ипак наша. А 
и они други су нама по свему ближи, него ‘онамо’.“ 
Да би имао довољан број излагача, намерава да 
прошири списак сликарима из Париза. Он рачуна на 
Пољанског и Лубарду, као на „еминентне Балканце“, 
затим на вајара Михаила Томића, сликаре Бору 
Стевановића, Драгана Бераковића, можда Саву 
Шумановића, Винка Форетића, Вукотића (очевидно 
– Михаила) и евентуално још двојицу уметника. 
Пише и о књижевним збивањима у Београду, по-
миње Феноменологију Марка Ристића (мисли на 
Нацрт за једну феноменологију ирационалног), а за 
Радета Драинца (назива га „Раком“) каже да је њего ва 
стваралачка активност пресахла, посебно с обзиром 
на писање манифеста; она је без икаквог садржаја и 
као таква не може се даље развијати. 

Априла 1932. године у београдском Уметничком 
павиљону „Цвијета Зузорић“ Мирко Кујачић је изла-
гао заједно са Сташом Беложанским; на отварању је 
прочитао програмски текст Мој Манифест – први 
такве врсте у српској ликовној уметности. Ту је изнео 
свој стваралачки и људски кредо – израз бунта про-
тив дотадашње друштвене праксе, посебно везане 
за стваралаштво, желећи да успостави „колективну 
уметност правде, пожртвовања и братства“. Изложио 
је своју инсталацију замишњену као готов пред мет 
са социјалним садржајем и поруком, о чему пише 
Растко Петровић (Политика, 26. април 1932): „За 
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публику је била претерана сензација једна урамљена 
права цокула и један струк младога лука. У ове што 
и поред понављања остаје свеже и храбро, Кујачић је 
унео оригиналан акценат тиме што није било израз 
креаторскога, тражење нових сликарских ефеката, 
већ социјалног расположења самога сликара. Више 
но сликарске колаже имало је да значи персифлажу. 
Цокула са својим шупљинама и сенкама стајала је у 
сваком случају и тонски изврсно на сивоме платну“. 
Узимајући за узор ову изложбу, нешто касније (1934) 
формирана је друштвено ангажована, илегална гру-
па Живот, која је била под непосредним утицајем 
Комунистичке партије. Међу оснивачима су били 
Мирко Кујачић, Ђорђе Андрејевић Кун, Радојица 
Живановић Ное, Владета Пиперски, Драган Баја 
Бераковић, Ђурђе Теодоровић, а блиски су им били 
Моша Пијаде, Пиво Караматијевић, Винко Грдан, 
Стеван Боднаров, Јосип Бенковић и други. 

Током новембра 1931. Микац је наставио да во-
ди преписку са Љубомиром Мицићем, прекинуту 
1929. године. За разлику од Мицића, Микац у том 
раздобљу замењује књижевни свет писца филмским 
светом; то је период када започиње његово дуже 
бављење филмом, било пословима који покривају 
област драматургије, било радом у Прес-бироу, а за 
потребе америчких филмских компанија, чија су 
се представништва налазила у Загребу и Берлину. 
У круг тема везаних за Зенит и зенитизам спада 
сећа ње на дане Микчеве сарадње у Београду, дожи-
вљене из перспективе призора са београдских ули-
ца, обојених локалним језичким колоритом. Друга 
везивна спона је песник и бивши сарадник Зенита 
Франц Рихард Беренс. Преко Микца Мицић је желео 
да се обавести о месту и улози Беренса у филмском 
животу Берлина тога времена, где је наступао под 
псеудонимом Ервин Гепард. Преписка, најзад, доти-
че „жалосну судбину“ Мицићевог брата Пољанског, 
изазвану уплитањем неке неименоване жене у њу, 
али преписка не саопштава више о појединостима и 
механизмима који су до тога довели.

1931. Одјеци
Мемоарски текст „Водник дадаистичке чете“ 

Драгана Алексића (Време, Божићни број / додатак, 
јануар 1931) даје опширне описе редакције Зенита 
у Загребу од фебруара 1921. до маја 1923, када је 
Мицић прешао у Београд. Драган Алексић пише да 
су се сарадници (или, како он каже, „главни штаб“) 
окупљали на Пејачићевом тргу у кафани „Корзо“ 
послеподне а преподне у „Казалишној“. Редакци-
ја Зенита налазила се преко пута стана писца 
Пеције Петровића, „канцеларија отета од спаваће 
собе и претсобља пуна хартија, Аршипенкових 
копија, Клеових слика, једног Срђе Злопоглеђе, 
идеала Љубомира Мицића, рукописа Херварта 
Валдена, уредника Der Sturm-a, пророчанства о 
успеху Зенита, просутог мастила и гумиарабике, 
Липшицових фигура, Суполовог аутограма, једне 
панораме Вргинмоста, родног места Мицићевог, 
неколико штамбиља којима је преко штампаног 
повеза Зенита Мицић стрпљиво ударао ‘мур’ који 
је обележавао нумеру листа. Један клио вршио је 
улогу администратора а гђа Мицић књиговође и 
преводиоца са свих језика, пошто Љ. Мицић ни је 
знао ниједан, а Пољански је одлично говорио слове-
начки.“ Алексић даље даје психолошки портрет Љу-
бомира Мицића који је комбиновао у себи особине 
„глумца и дидактичара, оперског корепетитора и 
политичког идеалисте“. Тврди да су Густав Крклец, 
Милан Беговић и Антун Бранко Шимић говорили 
о Мицићу, „намрштеном Кордунашу“, „са разноли-
ким осећањима одвратности“, у чији смисао Алек-
сић није могао да продре, али наговештава да се није 
радило само о неким „непречишћеним рачунима“ 
него о нечему много сложенијем. Према Алексићу, 
„у Загребу, који је тек настајао као слободна варош... 
интернационализам Мицића, ни комунистички 
ни социјалистички, био је нејасна шимера од које 
се плашило“. Хрватски писци су Зенит различито 
тумачили: за А. Б. Шимића то је био „наш Sturm“, 
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за Крешимира Ковачића „блеф“, за Милана Бего-
вића „лудост и ограниченост“, за Мирослава Крле-
жу – „пубертет“. Алексић искривљује податке 
у дадаистичком маниру: вероватно се радило о 
Архипенковим цртежима и графикама, Клековим 
радовима, Задкиновим скулптурама; Супо (Алек-
сић га назива – Супол) није сарађивао са Зенитом, а 
Вргинмост није родно место Мицићевих.

Текст „Црвено мастило“, у француском сати-
ричном листу Aux Ecoutes (2. мај 1931) смешта Ми-
цића између традиције декадентизма и авангарде, 
а поводом његовог негованог манира да пише по-
свете својим изабраним француским пријатељи ма 
црвеним мастилом; за углед му је послужио екстра-
вагантни писац декаденције Жил Барбе д’Орви ји. 
Аутор иронично констатује да то у ствари и није 
мастило „већ крв коју песник црпи златним пе-
ром из мале ране намерно направљене на песници“. 
Мицић је Србин који пише на благом француском 
језику; он је вођа зенитистичке школе и као такав 
задавао је приличне муке загребачкој полицији; зе-
нитизам је покрет према коме је „дадаистичка школа 
– обданиште“. 

Новембра 1931. Ремон Варније, лектор загре-
бачког Свеучилишта, доноси опширан приказ Ми-
цићевог романа Zéniton, штампаног у Паризу: по 
идејном опредељењу зенитистички, по жанровском 
– аутобиографски, у блиској вези са надреализмом, 
са којим дели „амбицију књижевности скандала“: 
„уношење у приповедање личних успомена, ђачких 
индискреција, дрскости које обезоружају“. Друга 
сличност са надреализмом, по Варнијеу, јесте 
увођење снова и фантазије у приповедне токове, 
у чијем окружењу су рат и послератно доба: „Јунак 
износи своје амбиције и своје поразе, и свој полет са 
овог земаљског варљивог свијета к утјешном свијету 
Фата Моргане, прогреса.“

Године 1931. Јован Поповић је овако предста-
вио најзначајније токове и представнике послера-
тне књижевности у Југославији: „Крвава песница 

протеста се диже претећи из људског понижења и му-
чења (Крлежа, Цесарец, Васић). Трагично цинична 
афирмација убијања зацерека се у лице раскринка-
ног хуманизма (Црњански). Револт против лажне 
цивилизације избије у егзалтацији ‘барбарства’ 
као праве човечности, младе и динамичне, чији је 
представник ‘Барбарогеније’ (Зенитизам: Мицић, 
Пољански“, цитат према: Василије Калезић, Покрет 
социјалне литературе, 1975: 211).

Љ. Мицић, Rien sans amour (Ништа без љубави), 1935. 
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1932. 
И након две године Мицић наставља да се 

дописује са Анријем Барбисом: у писму датованом 
20. јануара 1932 (са адресом: Henri Barbusse, Sylvie, 
Aumon par Senlis /Oise), Барбис Мицића ословља ва 
интимно са „Mon cher confrère“ (а у писму од 7. сеп-
тембра га назива још и „пријатељем“). Објашњава 
да због болести касни са радом и одговором. Пише 
да је почаствован и захвалан на речима које му је 
Мицић упутио и да се он и његови саборци труде 
да што боље усмере своје револуционарне и хумане 
ставове на књижевни (као и на сваки други) план. 

„Ви критикујете, пише Барбис, Le Monde у вези са 
појединим балканским питањима. Можда ми одиста 
понекад сувише пажње поклањамо личностима 
које то не заслужују. Као и већини наших западних 
колега, и нама често недостају тачне информације. 
Због тога нам је често тешко да разликујемо оно што 
заслужује наше поверење од онога што није вредно 
пажње. Наводите ми пример Пољанског. Le Monde 
би о томе радо писао кад би имао тачну документа-
цију и неоспорне чињенице, јер свакако се не 
могу толерисати догађаји које Ви наводите а који се 
дешавају у земљи која себе сматра цивилизованом, 
па чак и са либералним претензијама.“ Уз потпис 
Барбиса стоји: „Верујте у моја најсрдачнија осећања 
оданости“.

Витезови с Монпарнаса (Les Chevaliers de Mont-
parnasse) Љубомира Мицића појавили су се 1932. го-
дине; они су, заједно са књигом Ништа без љубави 
(Rien sans Amour), најмање везани за српску тради-
цију и културу. Радња романа смештена је у Фран-
цуску, главни јунак је песник и сликар Сава Јоцић, 
а целокупна слика боемског живота на Монпарнасу 
тридесетих година представљена је позитивним и 
негативним, ироничним, чак и горким бојама. 

1932. Одјеци 
Маријан Микац, писмом од 12. маја 1932. годи-

не, обавештава Мицића у Париз да је, посредова-
њем Саве Штедимлије, Милан Беговић у часопи-
су Савременик (август–септембар 1931) штампао 
чланак Риста Ратковића „О зенитизму“ поводом 
његове десетегодишњице (В. Голубовић, Љетопис, 
2005/10: 374). Ратковићев текст је заправо измењена 
и проширена верзија његовог написа о зенити-
зму, објављеног у књизи Ћутање о књижевности 
(Београд, 1928). Разлике у ова два Ратковићева 
текста су вишеструке и тичу се језичке, смисаоне, 
тематске и вредносне сфере. У односу на изворни, 

Анушка и Љубомир Мицић, Кан,1934.
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други текст је тематски проширен разматрањем 
Мицићевог романа Зенитон, објављеног у Паризу, 
спољних утицаја на покрет, у којима сада доминира-
ју футуризам и дадаизам, али не више експресиони-
зам. Покрет се вреднује из оптике књижевне леви це: 
„У конструкцији зенитистичке идеологије усвајају 
се неколике главне тежње. Реално посматрање со-
цијалних односа са материјалистичким назорима 
о друштву... Зенитизам ипак остаје нова и засебна 
струја данашњих уметничких стремљења. Ново 
је примењивање савремене уметничке технике на 
социјално литерарну тенденцију.“ Из те перспек-
тиве посматра се лирика у зенитизму и лик бар-
барогенијског демијурга. На лексичком нивоу изо-
стављени су екстремно негативни искази о Европи 
(уместо „Дух овог покрета дише псовком на Евро-
пу“, што је алузија на Мицићеву књигу Стотину 
вам богова, код Ратковића стоји: „Зенитизам ди-
ше противу Европе“); изостали су и позитивни 
ставови о изворно програмском пројекту „Новог 
Балкана“. Jош некe разликe су: „филозофске основе“ 
зенитизма замењују „идеолошке подлоге“; уместо 
„болно примитивни гест“ написано је „одлучни 
гест“; Мицић није „једини вођа“, него „један вођа“; 
„револуционарну синтезу“ смењује „опречна си-
нтеза“. У овој верзији из 1931. године недостаје 
и реченица: Зенит је „једини интернационални 
часопис за нову уметност“, која постоји у књизи 
Ћутање о књижевности (1928). 

Чланак Саве Штедимлије „Brezbrižnost do ku-
lture. Od guslarske epike k socialni liriki“ (Modra 
ptica, Ljubljana, III, 1931/1932) о модерној српској 
поезији, износи позитиван став према ауторитету 
француске културе и одбацује контекст изворно сти 
у српској поезији; то Штедимлију води према по-
једностављеном тумачењу балкански грубог и ин-
стинктивног начина прихватања иностраних ути-
цаја и разумевања њихових уметничких импулса. 
У околностима таквог развоја, и зенитистичка идеја 
о балканизацији Европе није естетска него спа-

да, по Штедимлији, у домен прагматичке научно-
историјске спознаје збиље. На том нивоу обраде ван-
естетског материјала, Штедимлија уводи естетску 
крилатицу о романтичарском заносу, однегованом 
на традицији народне поезије. Тек у фусноти Ште-
димлија, признајући његову револуционарност, 
исказује позитиван став о зенитизму, који је условно 
ликвидиран одласком Мицића и Пољанског у Париз. 
Исто се односи и на књижевну каријеру Маријана 
Микца, који је постао стручњак за дистрибуцију 
филмова. Негативни су искази Штедимлије и о Ми-
цићевом роману Зенитон, објављеном у Францу ској 
– негира га у погледу стила и језика. 

У писму од 17. јуна 1932. године Маријан Микац 
се правда Мицићу због чланка Саве Штедимлије 
„Brezbrižnost do kulture“ о новој српској поезији, и 
поводом тога износи тврдњу да су Штедимлијине 
формулације у овом тексту последица не знања 
а не зле намере. (В. Голубовић, Љетопис, 2005/10: 
377–378).

Јуна 1932. у часопису Надреализам данас и 
овде (бр. 3, стр. 52–53) Ђорђе Јовановић у тексту 
„Потемкинова села – од модернизма до реакције“ 
констатује: „Мицићев зенитизам је несумњиво био 
најорганизованији, са најтврдоглавијим и донекле 
самониклим паролама, чак и најдоследнији у 
односу према осталој безглавој и безногој сабраћи. 
Зенитисти су били заиста књижевни хитлеровци 
оног доба. Али оно што је заједничко свима њима, 
то је очигледна непрецизност у класном погледу, 
која је каткада била само апсурдна, а често отворено 
реакционарна. То реакционарство се потпуно 
осведочава ако се баци ма и најповршнији поглед 
на појединце који су почели као модернисти у доба 
тог превирања, а који су, са малим изузецима, већ 
завршили, или завршавају као реакционари.“

У истом тону се о реакционарности зенитизма 
расправља и у периоду после Другог рата: Вице За-
ниновић је у своју књигу Примјери из књижевно-
сти за осми разред гимназије (Школско и педагошко 
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издање Накладног завода Хрватске, Загреб, 1947) 
уврстио текст „Књижевност југославенских наро да 
на крају XIX и у првој половици XX стољећа“ Јосипа 
Шкавића. У њега је, приликом говора о експре-
сионизму као књижевној струји која се јави ла за 
време Првог светског рата и непосредно по сле њега, 
Шкавић укључио читав низ књижевних часописа и 
листова, па су се тако на истој линији развоја нашли 
Кокот (1916) У. Донадинија, Вијавица (1917) и Јуриш 
(1919) А. Б. Шимића, Пламен (1919) М. Крлеже и 
А. Цесарца, Зенит (наведена је непрецизно 1920. 
година, прим. приређ.) Љ. Мицића, Мисао (1922) Р. 
Младеновића и Светокрет (1921) В. Пољанског. Та 
линија експресионизма завршава се око 1925. годи-
не. На овај Шкавићев преглед развоја југослове-
нских књижевности бурно и грубо је реаговао иде-
олог социјалистичког реализма Радован Зоговић 
у листу Борба, уочи дана победе над фашизмом – 8. 
маја 1947. године, текстом под насловом „Примјер 
како не треба правити ‘Примјере књижевности’“. 
Исти чланак Зоговић је објавио у својој књизи На 
попришту (Култура, Београд, 1947). Аутор оспорава 
Шкавићев став о томе да се експресионизам убраја 
у револуционарну књижевност будући да је овај пок-
рет „израз труљења буржоаске културе и распадања 
реализма у умјетности“; то је, по њему, правац „ко-
ји карактеришу анархична расположења, естетско 
одри цање стварности, мистика, унакаживање фор-
ми предмета и унакаживање умјетничке слике“. У 
наставку Зоговић посебно оштро критикује Шка-
вића што је у исти ред ставио часописе Пламен, Зе-
нит, односно Светокрет а то, како тврди Зого вић, 
„није ни правилно ни безазлено. Јосип Шкавић не 
узима у обзир основну ствар за оцјену савреме них 
књижевних праваца, ревија, дела: њихов однос пре ма 
комунизму у најширем смислу те ријечи. А онај ко 
заборавља или негира ту основну ствар, он не пам-
ти или неће да зна да је за Пламен, за А. Цесарца и М. 
Крлежу, још у првој фази њихове дјелатности, упр-
кос овим или оним њиховим погрешкама, – битно то 

што су стали на страну комунизма и што су се бори-
ли за њега. И само онај ко не памти или неће да зна 
за ту чињеницу, може мијешати Пламен са Зенитом, 
Цесарца са Мицићем, Крлежу с Пољанским итд. – 
борце с циркусантима, књижевнике с протувама! 
Но то још није све... И најзад, – помињући у свом 
прегледу књижевности југословенских народа 
на крају XIX и у првој половини XX стољећа 
зенитизам, дадаизам, надреализам итд., њихове 
‘часописе’, њихове ‘представнике’, приказујући све 
то блато, ту гњилеж, епилептични ‘аутоматизам’, по-
етизацију полног разврата, све те изразе и видове 
расула буржоазије и буржоаске културе, као дио 
културне и књижевне историје наших народа, – 
састављачи Примјера бацили су се блатом на чи-
таву нашу културу, понизили су нашу омладину 
којој су намијенили свој зборник, прошверцовали 
су у наше школе гњило црноберзијанско месо бур-
жоаске декаденте. И у томе нијесу криви само они 
него и састављачи Наставног плана и програма Ми-
нистарства просвјете Хрватске“, пише Зоговић.

Септембра 1948. Чедомир Миндеровић је обја-
вио приказ, у часопису Књижевност, поводом поја-
ве збирке песама Десет година (Загреб, 1947) Анте 
Р. Боглића. У уводном делу текста Миндеровић се 
жестоко обара на формално изражајна својства 
Боглићеве поезије, писане непосредно после Првог 
светског рата, због њене блискости са модерним 
и авангардним песничким поступцима, почев од 
експресионизма, импресионизма, симболизма, све 
до зенитизма и надреализма. У том смислу он каже: 
„А. Р. Боглић појавио се са својим првим стихови ма 
у првим годинама после Првог светског рата, у годи-
нама пуног, некритичног, врло гласног размаха на-
ше модернистичке поезије – по идејном ставу уско 
индивидуалистичке, малограђанске, декадентне, 
а по формално изражајним концепцијама експре-
сионистичке, импресионистичке, симболистичке, 
изнакажене до апсурдних зенитистичких и касније 
надреалистичких форми.“ 
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1933.
Роман Après Saraïevo. L’Expédition punitive (После 

Сарајева. Казнена експедиција) Љубомира Мицића 
из 1933. године (издавач: Аux Arènes de Lutèce, Париз) 
опи сује догађаје које је проживео двадесетогоди шњи 
младић. Писан је у жанру ауто биографске и историјске 
прозе; то је нека врста хро нике, дневни ка или можда 
прецизније – мемоара. Роман угла вном обухвата вре-
ме пред Први светски рат (лето 1914), па све до пораза 
Србије (позна јесен 1915). И овде се срећу опсесивне 
Мицићеве теме: „лажна цивилизација, страхоте 
Првог светског рата (и рата као таквог уопште), 
тежак положај и страдање Срба у Аустро-Угарској и 
међу Хрватима, трагика утапа ња Срба у Југославију“ 
(Михаило Павловић, „Српске теме Љубомира Мицића 
у његовим француским романима“, 2000: 79). Као и у 
Зениту, Мицић и у овом роману користи званичне 
документе – ратне извештаје војске, информације о 
стању у којем се налазила војска, о ратним дејствима и 
покретима трупа.

Исте године Мицић је објавио, код истог изда-
вача, и књигу Бити или не бити (Etrе ou ne pas être), 
најављивану као део трилогије: трећи део, Ослобође-
ње, никада није штампан (први део је роман После 
Сарајева). Хамлетовско питање је у основи назива 
романа и односи се на сву српску омладину са којом 
се писац поистовећује. То је роман-хроника, писан 
у жанру аутобиографије у првом лицу, временски 
везан такође за Први светски рат, одређеније за крај 
1915. и 1916. годину. Теме су типичне за Мицићеве 
личне доживљаје из тог периода: љубав, помоћ мајци, 
припреме за одлазак на фронт – путовање возом 
преко Карпата, пешице, кроз Галицију; мукотрпан 
живот војника, што га не спречава да пише песме и 
драме; дописивање са својим најближима – мајком, 
братом и полубратом. Ту се јавља мотив симулирања 
лудила, већ раније описан у неким делима у Зениту. 
У овом роману аутобиографски моменти спајају се 
са историографским. 

Преписка Маријана Микца са Љубомиром 
Мицићем била је у прекиду од новембра 1932. до 
марта 1933. године (траје до децембра исте године), 
па се могао стећи утисак да се она лагано гаси. То, 
ипак, није уследило захваљујући Микчевим насто-
јањима да она поново оживи. О томе говори прва 
реченица првог Микчевог писма: „Послије дуго 
времена покушавам други пут да успоставим везу 
с Вама, јер сте ми једном приликом писали да се у 
Паризу ‘адресе не губе’.“ Сва досадашња преписка 
била је, у целини гледано, углавном тематски окре-
нута Зениту и зенитизму, актуализованим раз-
личитим мотивацијама, побудама, усмерењима. 

Анушка и Љубомир Мицић, Кан, 1934.
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Њих сада надраста и потпуно превладава филмска 
тематика, мада Мицић настоји да реагује на ту про-
мену изношењем оних постулата зенитистичког 
програма који се тичу односа према европском За-
паду и његовој машинској цивилизацији.

Мицићев кореспондент сада одаје стабилнију 
и пословно самоуверену личност којој више није 
неопходна подршка и пажња, мада и даље долази до 
изражаја нескривена упућеност на Мицића. То се 
може видети према начину комуникације и жељи да 
Мицића уврсти у круг својих сарадника на филму. 
Преписка је углавном вођена на линији Берлин, 
Загреб, Сент Мориц и Париз, места за која је Микац 

био пословно везан, и Кан, где је Мицић провео 
неколико летњих месеци. У међувремену, Анушка 
је марта месеца 1933. изненадно посетила Загреб и 
у њему затекла изненађеног Микца, који је то испо-
љио исказима о свом планираном путу у Париз. Овај 
сусрет Анушке и Микца у Загребу не спомиње се у 
писму Мицићу, а важан је због нерешених питања 
везаних за судбину „неког материјала“, повереног 
Микцу на чување по Мицићевом бекству из земље. 
У Микчевом писму од 5. јула 1933, руком је додата 
белешка плавом бојом: „потера за сандуцима 
Зенита“ (В. Голубовић, Љетопис 2006: 378). 

Средишњи део преписке има несумњиву вред-
ност зато што у њему налазимо доказе о јед ном 
измењеном Мицићу, чија је улога не само ослабљена, 
него и апсолутно подређена дојучерашњем верном 
сараднику. Остаје нејасно за што Микац истрајава 
на томе да Мицића укључи у рад америчке фил мске 
компаније. Поводом тога, он у писму 8. септембра 
1933, вели: „По мом мишљењу, нипошто није лоше 
да сте у било каквој вези са Paramountom“ (исто: 
375). Погодан моменат за укључивање настао је ка-
да је Мицић прихватио да обавља посао преводи-
оца Paramount-ових тон филмских журнала. Део 
кореспонденције који се ба ви овом тематиком 
првенствено употпуњују пред ставе о механизму 
настанка филмских жу рнала и о начину превођења 
текстова на линији Париз–Загреб. Преписка такође 
наговештава обри се сложеног сплета односа између 
Мицића и Микца, што се посебно заоштрава на 
проблематици језика превода будући да се Микац 
залагао за доследну употребу ијекавице и латинице, 
које су се некако баш у то време почеле чешће 
примењивати у преводи ма наслова филмских жур-
нала на територији целе Југославије. Микац даје кри-
тичку опаску, на при мер, у писму од 14. новембра: 
„И још једна ситница: ‘послије’ а не ‘посље’. Иначе 
уживам како вјешто избјегавате ијекавицу.“

Бавећи се филмом Микац је показивао инте-
ресовање и за екранизацију романа; при том је имао 

Анушка Мицић, Париз, 1932/1933.
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на уму Мицићеве Витезове с Монпарнаса и свој 
Феномен мајмун. Занимљиво је да је он очекивао 
да му Мицић у Паризу може помоћи у вези са 
екранизацијом будући да је у међувремену Мицић 
својим радом и преводима у париском Paramount-
овом представништву стекао завидан углед. 

Преписка говори и о Пољанском и о његовој 
тешкој животној, здравственој и материјалној си-
туацији. Очигледни су Мицићеви напори да брату 
помогне било непосредно било посредно, у овом 
случају преко Маријана Микца, али ни то није дало 
никакве резултате. Постојала је чак и Мицићева 
идеја да се он врати у земљу, али без обезбеђеног 
посла био би приморан да живи „на терету свог 
старог оца у провинцији“ (исто: 377). 

Помињање Braunbuch-a или Смеђе књиге у Ми-
кчевом писму од 14. новембра дотиче политичку 
стварност тадашње Немачке, или, тачније, асоцира 
на читав комплекс догађаја концентрисаних око 
доласка националсоцијалиста на власт, паљење 
Рајхстага 27. фебруара 1933, и покретање судског 
процеса против окривљених за подметање пожара 
(Лајпцишки процес).

Током априла и маја 1933. године вођена је по-
лемика између Тина Ујевића, Бранислава С. Попо-
вића и Љ. Мицића на страницама београдског ли-
ста Правда, поводом Мицићевог романа Витезови 
с Монпарнаса, објављеног у Француској, и поводом 
његовог некадашњег глумачког рада у Осијечком 
позоришту. У одговору на ову полемику Мицић је 
у Правди (20. мај) приказао развој своје глумачко-
позоришне каријере. Сећа се да је одрастао уз наро-
дну поезију, у коју га је упутила мајка („Она је знала 
наизуст можда целу ‘Певанију’ и многе песме Бранка 
Радичевића“). Помиње доцније своје ангажовање 
у српском омладинском удружењу Полет у Кар-
ловцу. Године 1913/14, у својству секретара Српског 
средњошколског удружења у Загребу, основао је 
Српско позориште; представе су даване у великој 
дворани Српског Сокола; био је тада управник, дра-

матург, редитељ, творац кулиса и глумац. Мицић 
по бија наводе полемике да је премијера (15. септем-
бар 1917) Хасанагинице у Осијечком позоришту била 
фијаско због његовог наступа; тврди да је предста-
ва извођена чак осам пута и да се у том позоришту 
задржао све до 17. јануара 1918. године, када га је 
напустио због неслагања са тадашњим управником 
Емилом Надворником. После тога Мицић се враћа 
у Загреб, учествује на збору словенских народа у 
Прагу, дружи се са Пецијом Петровићем – везује 
их заједничка идеја оснивању сталних српских 
позоришта у Самобору, Дубровнику и Сплиту. 

Љубомир Мицић, Париз, 1932/1933.
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1933–1934. Одјеци 
Аутор потписан иницијалима С. Г., у руској пу-

бликацији Иностранная книга (1932, бр. 8 (12), стр. 
71–72), рецензира, са јасним антизападним ставом, 
Ми цићев роман Les Chevaliers de Montparnasse (Па-
риз 1932). Мицића представља као српског емигран-
та у Паризу без чврстих социјално-политичких уве-
рења, аутора неколико аутобиографских романа. Ни 
Мицића, ни његовог главног јунака, емигрантског 
сликара Саву Јоцића (по свој прилици за литерарни 
предложак послужио је песник и сликар Бранко 

Ве Пољански) у париску средину није довела рево-
луционарна идеологија, развијана у друштвеном и 
политичком окружењу Југославије, већ лични кон-
фликти са администрацијом. Рецензент сматра да 
Мицићу не недостаје таленат, али – иако се задржава 
на опису ликова – он није добар портретиста, јер је 
портретисање одлика прозног жанра а не новин-
ске репортаже. Из истих разлога аутор конста-
тује Мицићево помањкање осећања мере. Живо 
дочарава уметничку атмосферу Монпарнаса, са 
бројним кафеима у којима се окупља боемски свет, 
интелектуалци, уметници и проституција оба пола, 
надајући се успеху и благостању. Али, у исти мах, 
Монпарнас – „простор међународне шпијунаже 
против француских и иностраних комуниста“ – 
поистоветио је са „црном берзом“ на којој људски 
животи немају никакву вредност. Жртва тога је и 
главни јунак Сава Јоцић. Идеја романа није била у 
томе да заштити комунизам и разобличи париски 
Société Générale, већ да прикаже како се Париз, 
некадашња престоница „европске“ цивилизације, 
претворио у непроходну, прљаву клоаку, сматра 
аутор С. Г. 

Тин Ујевић користи прилику да се и у никшић-
ким Ваљцима (бр. 1, јун 1933, стр. 30–36) обрачу-
на са Мицићем, представљајући његове париске 
романе. У тексту „Три погледа на вријеме духовне 
кризе“ и с поднасловом „Мицић: спиритократија 
против машинизма и култ грађанских врлина“, 
Ујевић пoмиње романе Hardi! A la Вarbarie! и Zéni-
ton, а поводом тек објавњене књиге Les Chevaliers de 
Montparnasse; цитира негативне ставове Мицића о 
Иљи Еренбургу, Мирославу Крлежи, оспорава му 
да је он једини писац о боемским четвртима Париза 
– Монмартру и Монпарнасу, којима није склон 
будући да више цени радничке делове јер му се 
чине хуманијим. Исмева Мицићев „индивидуални 
егоизам духа“, а оцену шта је „револуционарно“ и 
„реакционарно“ у његовом делу препушта чита-
оцима. 

Анушка Мицић, Кан, 1934.
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Милан Богдановић, у полемичко-памфлетском 
обрачуну са модернизмом („Слом послератног 
мо дернизма“, Данас, 00, 1. III 1934), спомиње, уз 
Сиба Миличића, Милоша Црњанског, Тодора 
Манојловића, Драгана Алексића, Риста Ратковића, 
Љубомира Мицића и његов зенитизам, који је 
„последња консеквенца, али ништа мање речита, 
оне по четне и тако унисоне интонације поезије у 
заносу, у трансценденталној егзалтацији“. Према 
Богдановићу, „у границама одређивања неког 
вазнесеног стања поезије, сви модернисти и ста-
рији и млађи, и главни и споредни, и признати 
и непризнати, говоре истим језиком“ (стр. 303). 
На страни 310 аутор оцењује стваралаштво ових 
песника, присталица „космизма, футуризма и ми-
стицизма“, са становишта политичке и књижевне 
левице, оспоравајући им способност да естетски 
реализују „мотив људског ослобођења у поезији“. Из 
тога следи да су они „социјалисти“, али да нису сим-
патизери социјализма. Иако се диве Октобарској 
револуцији, предвиђају „крах материјалистичкога 
комунизма и победу мистицизма који се зове – 
Дух!“ У том смислу, ти песници, укључујући и 
Љубомира Мицића, „поздрављају Руску револуци-
ју само као покрет мистичнога Истока против 
рационалистичкога Запада и Лењина називају ‘ве-
ликим барбарином’ “.

1935.
Психолошки љубавни роман и роман нарави 

Ништа без љубави (Rien sans Аmour) Љ. Мицића 
(написан 1932, а штампан 1935. године у Паризу) по 
структури је сличан позоришном комаду – цела ра-
дња одиграва се током једне седмице; за разлику од 
осталих Мицићевих дела, овде је у средишту збива-
ња женски лик. Мицић напушта раније доминантне 
српске теме зарад француских. Њега карактерише 
следеће: „Писац овде третира француску средину 

са изненађујућим познавањем француског живота. 
...Исто то важи, и то у још већој мери, за језик којим 
је дело написано, који је много бољи (коректнији) 
и богатији него у другим Мицићевим француским 
књигама. Нека места, неки описи одликују се чак 
класичном лепотом стила“ (М. Павловић. „Српске 
теме Љубомира Мицића у његовим француским 
романима“, 2000: 96). 

1936.
Љубомир Мицић се са Анушком враћа у Бео-

град, после десет година боравка у Француској. Ста-
новали су у Његошевој улици број 69, а касније у 
улици Проте Матеје 18. 

1937.
Сатирични роман Маријана Микца Доживљаји 

Морица Шварца у Хитлеровој Немачкој, појавио се 
1937. године (издање Слово): доживљаји и збивања 
везани су за живот у Њујорку и Немачкој. Роман 
својом техником нарације подсећа на амерички 
међуратни филм, а документарном страном, уте-
мељеном на фељтону и репортажи, близак је Иљи 
Еренбургу и његовим делима Необични доживљаји 
Хулија Хуренита и др. (Branimir Donat 1993: 718). 

1937. Одјеци 
Крајем тридесетих година поново се јавља 

интересовање за Мицића и објављују опширни 
написи у загребачкој и београдској штампи, и то о 
Зениту, о његовој судбини у Загребу и Београду, као 
и о животним недаћама које су пратиле уредника 
после забране часописа: „Непознати детаљи из 
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пустоловног живота загребачког футуристе Љубо-
мира Мицића. Пустоловни Мицићев бијег од Бео-
града до Париза. Како је талијански књижевник и 
футуриста Маринети посредовао код Мусолинија, 
да се Загрепчанина Љубомира Мицића, гласовитог 
‘Зенитисту’, пусти из ријечког затвора и како су ‘ка-
рабињери’ Мицићу због тога приредили ‘шпалир’, 
ка да је излазио из затвора. – Љубомир Мицић се још 
увијек није смирио, него издаје књиге у Паризу, гдје 
живи већ неколико година“ (Јутарњи лист, Загреб, 
19. фебруар 1937, стр. 18). 

Полемика око порекла модерне уметности 
вођена је у париском листу Le Temps током 1937. 
године, и у том контексту спомињан је зенитизам, 
када је његов идеолог већ био у Београду. Аутор 
текста Lo Duca, дописник из Рима и Париза, ликовни 
критичар листова Rassegna, Emporium, Meridiano di 
Roma и Sapere, објавио је текст под називом „Sur les 
origines de l’art moderne“ (Le Temps, 5. август 1937) у 
којем, међу покрете који су настали из футуризма, 
помиње и југословенски зенитизам Љ. Мицића. На 
тај текст одговара Мицић у истом листу 22. августа: 
„Les origines du mouvement ‘zénithiste’“ и одбија 
све аргументе који би доказали његово порекло из 
италијанског футуризма. Између осталог, Мицић 
пише да је футуризам уништио самог себе и да га 
је упропастио његов нељудски дух, као и његова 
жеља за тоталном деструкцијом. Футуризам је, по 
њему, превише брзо јурио у сусрет великој европској 
драми и био чак њен гласноговорник; Мицић пре-
поручује футуристима да се о томе обавесте у ње-
говом роману, објављеном у Француској Зенитон, 
љубавник Фатаморгане. На то одговара критичар Lo 
Duca (26. септембaр 1937) одбијајући, са своје стра-
не, скоро све Мицићеве наводе о деструктивном 
карактеру футуризма, тврдњом да овај италија-
нски покрет настаје као реакција на „аполонски 
или дионизијски сан код Ничеа“. Lo Duca пише да 
је зенитизам упознао преко италијанског гласила 
футуризма Noi, који је у више наврата пратио дела-

тност југословенског покрета. У пост скриптуму на-
води многа имена модернизма, која такође сматра 
проистеклим из футуризма као што су Ле Корбизије, 
Анри Валенси, Тео ван Дузбург, Казимир Маљевич, 
Езра Паунд, М. Невинсон. Oн изјављује да би за то 
могао наћи аргументе у некој исцрпнијој студији. Са 
своје стране. Мицић окончава полемику 7. новембра 
1937. краћим одговором који редакција Le Temps–а 
индиректно преноси: часопис Зенит је покренуо 
још крајем 1920. године у Загребу, а ближе је упознао 
футуризам преко Маринетија; Мицић посебно 
истиче писмо из 1922. године где је Маринети изјавио 
да има афинитета за све авангардне тенденције. 
Мицић закључује: „Зенитизам у Загребу није био 
‘јадни ехо било каквог покрета’ већ изворни покрет 
који је створио школу.“

1938.
Роман Барбарогеније децивилизатор (Barbaro-

génie le Décivilisateur), последња Мицићева књи га 
штампана у Француској и објављена у изда вачкој 
кући Aux Arènes de Lutèce, изразито је ауто-
биографска; по В. Голубовић, ради се о роману- 
идеји, а по М. Павловићу – о роману-манифесту 
зенитизма, са експлицитним дефиницијама појма. 
Аутор слави варварство, жигоше цивилизацију, 
диви се природи и здравом животу, осуђује 
машинизам; тема је концентрисана на „страдања 
невиног... добронамерног и генијалног човека, хва-
љеног па каменованог од стране руље. Ту Мицић 
подсећа на Аполинера, његову поетску, фантастичну 
новелу „Убијени песник“ и јунака Кронијаментала. 
(М. Павловић, „Српске теме Љубомира Мицића у 
његовим француским романима“, 2000: 99). Аналоги-
је између Аполинера и Мицића има и у насловима 
појединих поглавља: Прогањање, Убиство, Апоте-
оза, а ту је и необично рођење главне личности. И 
у овом роману Мицић поново актуализује теме и 
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мотиве из зенитистичког програма (Балкан, српска 
и балканска цивилизација, Барбарогеније, Први 
светски рат, то поси Авале, Београда, Загреба), из 
личног живота (боравак у затвору у Ријеци након 
забране 43. бро ја Зенита) и из историје и политичке 
стварности (критика политике краља Александра, 
српске жртве у ратовима, алузије на италијански 
фашизам, оличен у личностима Мусолинија и 
Д’Анунција). 

1938. Одјеци 
Раде Драинац објављује трактат „Напредна 

српска поезија“ у књизи Осврти (библиотека Хип-
нос, Београд, 1938), написан поводом Антологије 
српско-хрватских песника (издање СКЗ) јер сматра 
да је песничка грађа у њој фалсификовала „поетску 
стварност“ после Првог светског рата на рачун 
„духовног и поетског назадњаштва“. У напредне 
песнике, који су се „афирмисали у новом реализму“ 
и који су „преузели на себе улогу деструкције 
нормативне наше поетске нарави“, Драинац убраја 
Растка Петровића, Љубомира Мицића, Марка Ри-
стића, Душана Матића, Милана Дединца, Антона 
Подбевшека, Александра Вуча, Јована Поповића, 
Риста Ратковића и себе. Као позитивне вредности 
на Западу, аутор истиче париски часопис L’Esprit 
Nouveau, који се одликовао тиме што је пропагирао 
апсолутну слободу духа, затим дадаисте по томе 
што су прокламовали „ревизију свих вредности, неку 
врсту анархистичког препада, подједнако на добро и 
зло, на прошлост и будућност“. Радикализам песни-
ка у Југославији био је двоструке природе: он је же-
лео да савлада препреке у погледу „револуциониса-
ња самог изражаја и форме“ и да своје стваралаштво 
стави „у ред најнапреднијих светских збивања“. 

Драинац издвојено пише о Зениту, који је први 
„са прилично недефинисане платформе зенитизма 
(покрет који је до данданас остао нејасан у смислу 

одређеног поетског правца), револуционисао срп-
ску младу поезију. Изванредно борбен и претера-
но доследан, чак и у својим погрешним уверењима, 
Мицић око Зенита окупља безмало сва напредна 
имена Србије и Европе. У Зениту почињу да сара-
ђују подједнако потоњи експресиониста Станислав 
Винавер, као и Растко Петровић (овај је чак и 
уредник Зенита из Париза), Милош Црњански, па 
и први српски дадаиста Драган Алексић, Бошко 
Токин и др.“

За Мицића, Драинац каже да су га „једино разу-
мели песници, који су и онако осећали, у себи и про-
стору, огромна врења и варнице новога. Мицићев 

Анушка и Љубомир Мицић, Кан, 1934.
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зенитизам поткрепио је тај немир младе и напредне 
српске поезије, учинио га јаснијим, борбенијим – 
извукао га из ембрионске плашње, из окриља старих 
теорија на светлост једне стваралачке и у исто време 
субверзивне истине.“

1939. 
У 1939. години – колико је познато – Зенит и 

Мицић заокупљају пажњу само Исака Ј. Нахми јаса 
који је сачинио Антологију југословенске анти лирике. 

1940.
По повратку у Југославију Љубомир Мицић 

настоји да обнови издавачку делатност и покреће, 
25. маја 1940, године књижевно-политички часопис 
Србијанство (изашао само први број) – „својеврсно 
настављање зенитистичке дјелатности у познатом 
стилу Љ. Мицића – говори о зенитизму, наводи 
и дијелове из текстова о себи“ (Душан Иванић, 
рукопис). У њему је Мицић написао кратак уводни 
текст „Реч до речи – мисао!“ у којем у главним цртама 
говори о Зениту и о свом боравку у Француској. 
Централно место заузима Манифест србијанства, 
написан, према речима аутора, у Дубровнику 1936. 
године – „једна мистична и мистификована визија 
српске прошлости као свесловенске прошлости... и 
задатака будућности“ (Д. Иванић) . 

Мицић у овом часопису поново користи извесне 
графичке и типографске елементе већ примењене 
у Зениту, а додаје као свој препознатљиви амблем 
– опанак са заденутим гушчијим пером (који ће се 
касније јављати и на његовим ауторским свескама 
у послератном периоду, куцаним на машини; оне 
су замениле часопис и друга штампана издања). 
Часопис Србијанство доноси репродукције корица 
француских издања његових романа, изводе из кри-
тике о Зенитону, а на последњој страници рекламу 
фирме Ђуре Јаношевића „Нове свилене тканине за 
летње хаљине“ са фотографијом зграде Академије 
наука у којој се та фирма налазила. Јаношевић је и 
раније рекламирао своју радњу у Зениту – Мицић 
је истицао његов смисао за модерност, пошто је 
своје кројачке лутке правио по угледу на Белингове 
моделе. 

Песник, филозоф, антропозоф Димитрије Ми-
триновић је, размишљајући о развитку човека, у 
тексту „Три откровења“, стао на становиште да је 
било више откровења, а он их је свео само на три – 
тумачећи их у филозофском значењу појма. Прво, 
прехришћанско откровење нашло је у модерном 

Зграда у којој су Анушка и Љубомир Мицић становали  
за време Другог светског рата, Београд, Његошева бр. 69
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времену свога тумача у Рудолфу Штајнеру; друго 
је анализирао полазећи од руског филозофа Вла-
димира Соловјова, а треће – постхришћанско 
откровење „Генија и поновног космичког рађања 
личности“, Митриновић је прихватио онако како га 
је изложио немачки филозоф Ерих Гуткинд. У тре-
ћој књизи Сабрана дјела Димитрија Митриновића 
(Поезија и антропофилософија, 1991) приређивач 
Предраг Палавестра приложио је Митриновићев 
неауторизовани „Додатак“, писан највероватније 
после 1940. године и дао своје тумачење односа 
Митриновић–зенитизам. Тај „Додатак“ уводи че-
тврти принцип у идеју три откровења, којим 
обухвата зенитизам и стваралачку критику. Да 
би измирио зенитизам и стваралачку критику, 
Митриновић уводи Трећу силу – дијагоналу, по 
којој се секу супротности: „Стваралачка критика 
је оно што зенитисти чине, оно што ће уздићи сва 
три откровења, тако да њихови сукоби више не буду 
неразрешиви. На тектонској равни, њихов антаго-
низам и њихова различитост су апсолутни. У свету, 
они се никада не могу измирити – сем у зениту. Такво 
стање уздизања постојало је одувек; данас га ми 
називамо зенитизмом. То је ступањ на коме се људ-
ска истина поново уобличава.“ Подробнија анализа 
комплекса односа Митриновић – Мицић можда би 
допринела детаљнијем образложењу увођења појаве 
зенитизма и његовог значења за самога Митринови-
ћа. Постоје одређене идејне блискости, али и разлике: 
Мицић од зенитизма изграђује авангардни пок рет, а 
Митриновић га везује за стваралачку критику; за-
једничко им је интересовање за авангардне појаве и 
тенденције; обојица користе термине зенит, косми-
зам, геније, откровење, стремљење ка висинама. Поје-
дини сарадници Зенита (Беатрис Хастингс) сарађују 
– као и Митриновић – са утицајном енглеском 
групом и часописом The New Age на чијем челу је био 
А. Р. Ораж. 

1941. Одјеци
Поводом двадесетогодишњице од покретања 

часописа Зенит, Бошко Токин, његов некадашњи 
сарадник, објављује у београдском дневном листу 
Правда (12. јануар 1941) текст, богато опремљен 
илустрацијама из зенитистичких издања, под нас-
ловом „Љубомир Мицић, ‘демон југословенске књи-
жевности’. Двадесет година зенитизма. Немирне 
го дине нашег првог поратног књижевног нарашта-
ја“. Он се ослања на податке које је раније изнео 
Дра ган Алексић и понавља познате чињенице о ли-
чности самога Мицића, о његовој самоуверености, 
нетолерантности и бескомпромисности: „О неким 
компромисима или књижевним платформама није 
хтео ни да чује. Сваки зенитиста имао се држати 
‘јеванђеља’ и тумачити сваку реч онако како он то 
тражи. Фанатик и непомирљив, Мицић је ишао 
даље. Био је уверен да је са њим почела једна од нај-
важнијих епоха наше уметности и књижевности.“ 
Због таквих ставова он је остао сам – пише Токин 
и „због тога што је то првобитно била Мицићева 
‘лична’, више мање лирска манифестација“ која је по-
степено добијала „све јасније идеолошко обележје.“ 
По њему, „зенитизам је исувише везан за Мицића, 
исувише његов да би могао постати општи“. На крају 
свог текста Токин закључује: „Посматран ‘ан блок’ 
зенитизам је самоникли покрет, једини наш ‘изам’ 
и снажна манифестација Љубомира Мицића, једне 
од најмаркантнијих, мада већ скоро заборављених, 
појава наше поратне књижевности. Зенитистичка 
епоха је вероватно прошла, бар у њеним првобит-
ним облицима, али зенитизам, као израз Љубомира 
Мицића не може се ни негирати, ни одбацити. Има 
ту, како се каже, нечег. Нечег дубљег и ширег.“

И Властимир Т. Петковић, такође некадашњи 
сарадник Зенита, поводом двадесетогодишњице 
покретања часописа објављује јубиларни чланак 
(Нова Србадија, јануар 1941) у којем анализира раз-
логе због којих је зенитизам угушен а потом пао 
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у заборав, позивајући се на „трагичан удес сваке 
балканске концепције поникле у Србији, и код 
Срба. Била она културна, политичка, уметничка, 
увек се нашло довољно непријатеља да је угуше.“ 
Зенитизму се пребацивало да „представља опас-
ност за друштво“, да је „туђинска, лудачка, болесна 
клица једног паничног времена“. Петковић истиче 
варварство као једно од позитивних начела зени-
тизма, о чему је писао и холандски уметник Кор-
нелис ван Естерен у јубиларном, 38. броју Зенита. 
С друге стране, зенитисти су критиковали Европу 
својим алармима, нападајући је да је она „центар 
једне хипертрофиране цивилизације“. У замену за 
то, зенитисти су Европи нудили „свежу балканску 
крв, балканску духовну револуцију, балкански 
препород, балканског човека: Барбарогенија“, а све 
да би се одбранили од „културног робовања Евро-
пи“. У том смислу, зенитизам се ослањао на по-

зитивне вредности „балканског староседеоца, бун-
џије, хајдука, комите“, на потребу да се балканска 
цивилизација врати својој аутохтоности, од којих 
је једна варварство у културном значењу појма. 
Петковић цитира Андреа Мороа, који је, у једном 
чланку објављеном у Америци, навео разлоге који 
су осујетили да се оствари културна и морална ми-
сија Француске. Мороа разлоге види у томе што су 
Европу „прегазили индустријски фантоми једне 
квантитативне цивилизације“, која је по својој 
природи била ропска и није довољно рачунала на 
људске и моралне аспекте културе. Петковић због 
тога сматра да је у зенитизму било позитивно то што 
афирмише јаку и стваралачку индивидуалност, што 
се залаже за чистоту духа балканског човека – све 
би то биле претпоставке помоћу којих би се могла 
остварити „балканизација Европе“.
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Љубомир Мицић , Париз, 1932.
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Војислав АВАКУМОВИЋ (Земун, 1910 – 
Марбург на Лани, 1990), математичар, у младости 
писао поезију. Нижу школу и гимназију похађао 
у Земуну; ту матурира 1928. У Риму, где му је 
брат Александар амбасадор Југославије, студира 
вајарство. После годину дана окреће се природним 
наукама: студира машинску технику у Берлину и 
теоријску математику у Београду. Докторира 1939. 
на београдском Филозофском факултету. Био 
професор математике на Техничком факултету у 
Београду, Вишој педагошкој школи у Новом Саду и 
гостујући професор на Филозофском факултету у 
Сарајеву. Од 1960. започиње универзитетску карије-
ру у Немачкој, најпре у Гисену, затим у Ахену, где је 
истовремено руководилац Института за математику 
на Институту за проучавање атомског језгра у Јили-
ху (1961–1965). Последњих десет година до пензио-
нисања 1976. Авакумовић је професор на Универзи-
тету Филипс у Марбургу. После пензионисања 
посветио се сликарству. Научни допринос В. 
Авакумовића припада области теорије бројева, 
теорије диференцијалних једначина и функција. – 
Мицићевом балканском неопримитивизму, предло-
женом као могући модел за нову зенитистичку пое-
зију, погодовала је појава даровитог гимназијалца 
Војислава Авакумовића. Приступио је Мицићевом 
часопису као четрнаестогодишњак 1924, и у њему 
објављивао песме до 1925. В. Г. 

Карл АЈНШТАЈН (Carl Einstein, Нојвид, 
Немачка, 1885 – Gave de Pau, 1940), песник, писац, 
историчар уметности. Од 1904. до 1908. студира 
историју уметности и филозофију у Берлину. Краћи 
боравци у Паризу од 1907. и познанство са Пикасом, 
Браком и Х. Гријом. Блиско сарађује са Куртом Хи-
лером и Францом Пфемфертом; улази у круг око 
Пфемфертовог часописа Die Аktion, водећег форума 
радикалног експресионизма. У издању овог часописа 
излази 1912. Ајнштајнов роман Bebuquin oder die Dil-

lettanten des Wunders. Књига о афричкој пластици 
Negerрlastik излази 1915. Учествује у Првом светском 
рату на Западном фронту; премештен у цивилну 
службу, познанство са Готфридом Беном и Карлом 
Штернхајмом. Учествује у устанку Спартаковаца у 
Берлину. Заједно са Георгом Гросом уређује, током 
1919, Der blutige Ernst, други сатирично-политички 
лист берлинске даде. Идејно снажан и провокативан 
сценски дијалог Die schlimme Botschaft (1921), који 
оживљава политичку ситуацију тадашње Немачке, 
доводи до забране дела и судског процеса на којем је 
Ајнштајн осуђен због бласфемије. Коуредник је, са 
Паулом Вестхајмом, Europa Almanaсh-а (1925). Кра-
јем двадесетих година сели се у Париз, постаје члан 
уредништва часописа Transition (у часопису сарађује 
поезијом Љ. Мицић). Учесник је Шпанског грађан-
ског рата. После уласка немачких трупа, маја 1940. 
ухапшен у Паризу и депортован у Јужну Француску. 
Живот завршио самоубиством. Неоспорна је тесна 
веза К. Ајнштајна са многим авангардним покре-
тима и појавама, Његово стваралаштво поседова ло 
је способност да буде делотворно. Ајнштајнов ро ман 
Bebuquin инспирисао је, на пример, дадаисте због 
похвале дилетантизма. На примитивистичко крило 
даде утицала је његова Црначка пластика – по узору 
на естетику те првобитности Р. Хилзенбек и Т. Цара 
неговали су „црначке песме“ и изводили црначке 
ритмове. Треба имати на уму да је И. Гол био аниматор 
и популаризатор К. Ајнштајна у Француској, па отуда 
не чуди што су његове стваралачке тежње и побуде, 
осим дадаистичких, биле добро представљене у 
Зениту. Према једној бе лешци из 6. броја, аутор је 
лично послао редакцији Зенита свој роман Bebuquin. 
Стварне контакте или могуће везе доказује сценски 
дијалог Die schlimme Botschaft – „дао патњу великих 
од двадесет векова“ – посебно занимљив због избора 
К. Ајнштајна у једну од „три личности времена“, уз Р. 
Панвица и К. Фајта. Зближење са примитивизмом 
дошло је до изража ја у „Црначкој молитви“ („Neger-
Gebet“, Зенит, бр. 8), Ајнштајновом заправо препеву 
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на немачки песме једног црначког племена. Најзад, 
Гол је своју зенитистичку поему Paris brennt посветио 
Карлу Ајнштајну. В. Г. 

Пјер АЛБЕР-БИРО (Pierre Albert-Birot, 
Ангулем, 1876 – Париз, 1967), песник, приповедач, 
драматичар. После студија у Бордоу, одлази у 
Париз, делујући најпре као скулптор, сликар; бави 
се типографијом и рестаурацијом намештаја. Од 
1916. до 1919. издаје часопис Sic. У њему објављује 
прилоге Аполинера, Ревердија, Бретона, Арагона, 
представника књижевног кубизма и футуризма. Sic 
поднасловом који гласи: „звуци, идеје, боје, облици“ 
наговештава Aлбер-Бироов ауторски пројекат ну-
низам, карактеристичан по томе што тежи сједи-
њењу свих уметности, и свих научних дисципли-
на, њихових знања и техничких достигнућа. Јуна 
1917. часопис организује извођење Тиресијиних 
дојки, „наднатуралистичке драме“, како је предло-
жио Аполинер, односно „надреалистичке“, према 
Албер-Бироу. Поезија Албер-Бироа од Тридесет и 
једне џепне песме (1917), преко Стотину и десет ка-
пи поезије (1952) до Зрневља (1965) једнако инсисти-
ра на формалним иновацијама и вербалном експе-
рименту да би се удаљила од миметизма и илузије 
реалиста. То постиже стапањем речи и калиграми-
ма. Овај писац уноси нове идеје у позоришну теорију 
и праксу. Занемарује значај драмске радње уводе-
ћи футуристички принцип симултаних догађаја и 
предлаже концепт сцене са позорницом у средини 
и кружним распоредом гледалишта. За разлику од 
Аполинерове везаности за антички театар, Албер-
Биро предност даје циркусу и његовим изражајним 
средствима. Њима приписује естетске квалитете, 
ко ји су у стању да изазову ефекте изненађења, 
чудесног и неочекиваног. Лирска супстанца Албер-
Бироове сценске концепције предвиђа укидање де-
кора; њега визуелно треба да обликују комбиновани 
светлосни ефекти и филмске пројекције. До 1920. 

написао три позоришна комада: Ларунтала (1918), 
Матум и Тевибар (1918) и Раскомадани човек (1920). 
Први комад испуњен је сценским дијалозима, ком-
бинованим с елементима фонетске поезије. Ал-
бер-Бироово ремек дело је велика епопеја у прози 
Грабинулор (1921–1965), о свакодневним али надасве 
чудесним пустоловинама главног јунака, смештеног 
у свет изван историјских, временских и просторних 
граница и без поштовања закона каузалности. Иа-
ко је на њој радио скоро 40 година, чини се као да 
је написана у једном даху, језиком лишеним сваке 
интерпункције. – П. Албер-Биро је, почетком 1922. 
године у Зениту, на француском, објавио „Безимену 
песму“. В. Г.

Драган АЛЕКСИЋ (Бунић код Коренице, 
1901 – Београд, 1958), песник, писац, новинар, бавио 
се филмом. Основну школу завршио у родном месту,  
гимназију у Винковцима. Прве песме објавио 1918. 
у загребачком листу за средњошколце Омладина. 
Од 1920. студира славистику у Прагу, где спонтано 
открива своју склоност према дадаизму, формули-
ше усмено и писмено манифесте, пише приче, песме, 
драме, изјашњава се у програмском смислу, јавно, 
као теоретичар „органске уметности“ – оргарта. 
Према сопственим речима, има контакт с водећим 
дадаистима Европе: Куртом Швитерсом (Хановер), 
Раулом Хаусманом, Валтером Мерингом, Рихардом 
Хилзенбеком (Берлин), Максом Ернстом (Келн), 
Тристаном Царом (Париз). Води преписку са Љ. Ми-
цићем и започиње, из Прага, априла 1921, сарадњу 
са Зенитом, као радикални и доследни дадаиста. 
Јавне манифестације дадаизма и зенитизма са 
Бранком Пољанским, који напушта уметничку и 
позоришну средину Словеније и преко Беча стиже 
у Праг. Упознаје чланове чешке авангардне скупи-
не Devĕtsil и њихово стваралаштво – Карела Тајгеа и 
Јарослава Сајферта. У време летњег распуста враћа се 
у Југославију и ту живи и ствара на линији Винков-
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ци–Загреб–Београд. Упоредо с радом у Зениту фор-
мира „чистокрвну чету“ дадаиста, с намером да она 
пре расте у покрет. О томе обавештава Т. Цару маја 
1922. У њој су се нашли: Драган Сремац, Видо Ла-
стов, Славко Станић, Михаило С. Петров, Антун 
Милинковић. Актуелни Алексићеви почеци у Зени-
ту постају опасност за часопис и покрет, Мицић 
стога прекида сарадњу а Пољански објављује, крајем 
маја, полемички и памфлетски Дада-Јок. Алексић 
се истиче као важан аниматор групе, издаје ревије 
Дада Танк и Dada Jazz (1922), наступа самостално 
или са члановима своје „чете“ на дадаистичким ма-
нифестацијама у Осијеку, Винковцима, Суботици, 
успоставља сарадњу са домаћим и иностраним ча-
сописима исте или сличне оријентације Út (Нови 
Сад), Мa (Беч), Хипнос, Црно на бело, Вечност, 50 у 
Европи. Алексић дадаистичке текстове објављује све 
до 1928, мада се у међувремену, у есејима, постепе-
но враћа уобичајеном језику анализе и описа – 
прилози у часописима Мисао, Саврeмени преглед, 
Идеје; тематика с тежи штем на црначкој уметности, 
конструктивном сликарству, односу филма и поези-
је, прагматици документарних жанрова: репорта-
жа. У организацији београдског Клуба филмофила, 
Бошко Токин, уз помоћ Драгана Алексића, режира 
1924. филм Качаци у Топчидеру или Буди Бог с нама, 
филмску бурлеску у два чина, према сценарију писца 
Бранимира Ћосића. Започиње период Алексићевог 
интензивног бављења новинарством. У време рата 
и окупације Алексић је ухапшен и мучен у затвору. 
После неколико месеци пуштен је као инвалид са 
тешким оштећењем кичме. То га је трајно везало за 
постељу и лишило могућности рада и стваралаштва. 
Алексићеви прилози у Зениту носе снажан печат 
дадаизма. То је неким критичарима дало повода 
да његов дадаизам сматрају једном од развојних 
фаза Мицићевог часописа. У својој зенитистичкој 
фази он ствара у жанру манифеста, пише поезију, 
прозу, дада-eсeје (о К. Швитерсу и В. Татлину) и 
дада-критике (о чешком песнику Ј. Сајферту и ње-

говој збирци песама Град у сузама). Почетком 1922. 
припадници винковачке групе дадаиста око Д. Але-
ксића сматрани су саставним делом зенитистичке 
скупине. У то име они су, под називом „Најмлађи 
југославенски зенитисти“, били представљени пое-
зијом. Према истим принципима, Алексићева роман-
гротеска Провала господина Христоса (требало је да 
буде „један дадаистички Ренан“) прихваћена је као 
испуњење зенитистичког програма и увршћена у 
едицију Библиотеке Зенит. Врло је вероватно да је 
полемика са Мицићем спречила њено појављива-
ње, иако је у рекламно-пропагандној белешци било 
отиснуто да је дело изашло из штампе. В. Г. 

Селин АРНО (Céline Arnauld, право име 
Каролина Голдштајн / Carolina Goldstein, Румунија? 
1893 – Париз, 1952), припадница париске даде 
између 1920. и 1924. у ревијама Littératurе (заједно 
са мужем Полом Дермеом), L’Oeil cacodylate, затим 
у илустрованом додатку часописа 391, који је 
изашао под називом Pilhaou-Thibaou (са Фран-
сисом Пикабијом, потписан са Funny Guy) и у пу-
бликацији La Pomme de pins, објављеној поводом 
Париског конгреса, после чега је дошло до распада 
дадаистичког покрета. Године 1923. издала је збор-
ник Guêpiers de diamant у издању Ça Ira (уредник 
Клеман Пансер; он је још 1921. раскинуо са париском 
групом дадаиста). С. Арно 21. маја 1920. покреће 
нови часопис Projecteur у издању Sans Pareil; он је 
допринео пропаганди дадаизма и ширењу његових 
идеја. Својим називом метафорично подсећа на стих 
Артура Рембоа о песнику који води слепу гомилу. 
Projecteur је био искључиво књижевна ревија (нису 
репродукована ликовна дела), оригиналног малог 
формата (23 х 10 cm), карактеристичног прелома, 
са кратким прилозима, афоризмима и ироничним 
написима о владајућим вредностима, какве су пи-
сали футуристи; сарадници су били Ф. Пикабија, Л. 
Арагон, Т. Цара. Већ после првог броја Projecteur се 
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гаси, делимично и због тога што га је апсорбовао 
нови часопис Пола Дермеа L’Esprit Nouveau. Роман 
С. Арно Tournevirе (1919, с илустрацијама кубисте 
Анрија Лорана) ближи је симболизму него дадаизму, 
као што су и њене песме (збирка Poèmes à Claires-Voi-
es) ближе Аполинеру него Тристану Цари. Други ча-
сопис Пола Дермеа Le Mouvement Accéléré посветио 
јој је велики чланак, новембра 1924. После смрти му-
жа, извршила је самоубиство. У Зениту (бр. 24, 1923) 
објављена је њена песма на француском Souffrances 
d’émail, а Мицић је примао њене књиге. В. Г. – И. С.

Александар АРХИПЕНКО (Alexandre Ar-
chipenko, Кијев, 1887 – Њујорк, 1964), украјински 
сли кар и вајар кубистичке оријентације, коју је 
касније усмерио ка истраживању материјала, боје 
и просто ра; учио најпре у Кијеву, од 1906. живео 
у Москви, затим од 1908. у Паризу, где се упознао 
с идејама кубизма, захваљујући пријатељству са 
Фернаном Лежеом, и где је, 1912. године, основао 
уметничку школу. У Њујорку учестововао, 1913, 
на великој изложби модерне уметности Armory 
Show. Самостално излагао у Берлину. Период Првог 
светског рата про вео је у Симијеу код Нице: ту је 
страдао велики део његовог дотадашњег опуса, 
карактеристичног по анализи људске фигуре кроз 
геометризацију облика и по истраживању одно-
са позитивне и негативне форме; попут Пабла 
Пикаса, радио је и скулптуре у боји, настале спаја-
њем различитих материјала. Од 1921. боравио 
је у Берлину, одакле потичу и његови контакти 
са Пољанским, који је у више на врата посетио 
његову приватну академију. Године 1923. сели се у 
Њујорк, након самосталне изложбе коју му је 1921. 
приредио Société Anonyme (био је потпредседник 
овог Друштва). Основао је приватне уметничке 
школе у Њујорку и Вудстоку 1924, а у Лос Анђелесу 
1935. године. Најзначајнији је представник обоје-
не кубистичке скулптуре; био узор многим умет-
ницима и писцима, предмет њиховог посебног 
интересовања и писања (Иван Гол, Блез Сандрар, 
Тео дор Дојблер, Лајош Кашак, Карел Тајге, Херварт 
Валден, Драган Алексић, Љубомир Мицић; дадаиста 
Рихард Хилзенбек назвао га је претечом савремене 
скулптуре). – У Зенитовој збирци сачувана је њего-
ва скулптослика Две жене из 1920. године (вл. На-
родни музеј, Београд), једно од његових најрепре-
зентативнијих дела насталих током зрелог периода 
стварања, са наглашеним истраживачким ставом 
према материјалу, боји и међусобним односима 
елементарних геометријских облика. Ту је сажео 
своје иновације у погледу комбинације материјала 

Александар Архипенко
Две жене, скулптослика, 1920.
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(боја, метал, дрво) и остварио синтезу кубистичких 
и конст руктивистичких принципа. На једној старој 
фотографији овога дела Мицић је записао: „Oeu-
vre probablement unique dans toute l’Europe“, што 
сведочи да је био свестан вредности коју поседује. 
На Зенитовој изложби 1924. Архипенко је засту-
пљен са шест радова, вероватно литографијама из 
мапе Dreizehn Steinzeiсhnungen (Ernst Wasmuth Ver-
lag, Берлин, 1921) пошто су таква дела репродуко-
вана у Зениту бр. 22 и бр. 25. (Једну литографију са 
представом акта жене и печатом ЗЕНИТ на полеђи-
ни Михаило С. Петров добио је на поклон после 
изложбе 1924; сада вл. Народни музеј, Београд). – У 
Зениту бр. 23 штампан је Архипенков позив Мици-
ћу да се придружи Међународном друштву модерне 
уметности у Америци (вероватно Société Anonyme). У 
издању Библиотеке Зенит објављена је 1923. годи не 
албум-монографија Архипенко – Нова пластика са 
предговором Љ. Мицића „Према оптикопластици“; 
у њему је Архипенко тумачен из визуре зенитизма, 
а његово дело дало је повода за размишљање о идеји 
зенитистичке скулптуре. Немачки лист Der Deutsche 
даје приказ ове монографије и изводе из Мицићевог 
предговора где је истакнут Архипенков „нови стил 
апсолутне пластике“, која више није „моделирана 
илустрација него рад са простором и обухватање 
простора помоћу рашчлањавања покрета“ (Зенит, 
бр. 25). У заоставштини Љ. Мицића сачувана је 
монографија посвећена Архипенку аутора Теодора 
Дојблера и Ивана Гола, са посветом на руском јези-
ку: „Добром другу уваженом Пољанском о нашем 
првом виђењу у Берлину 21. 9. 1922, Архипенко”. И. С.

Николај АСЕЈЕВ (Николай Асеев, Курскa 
губернијa, 1889 – Москва, 1963), песник и писац. 
Похађа средњу школу у Курску, студира у Москви. 
Од 1909. започиње с објављивањем песама, прича, 
есеја. Прва песничка збирка Ноћна флаута излази 
му 1914. Те године, заједно са Сергејем Бобровим 

и Борисом Пастернаком, припада футуристичкој 
групацији Центрифуга. (Деловала у Москви од 
1914. до 1922. постулишући програмски захтев за 
обновом естетске платформе лирског; разрађује га 
на плану метафорике и песничког језика.) Изван 
програмских изјава, гра ди футуристичку песничку 
праксу на искуствима стваралаштва Хлебњикова 
и Мајаковског, за кога га је везивао пријатељски 
однос. После Револуције, пре него што је пришао 
Мајаковском и Лефу, сарађивао у футуристичкој 
групи окупљеној око лево оријентисаног часописа 
Творчество који излази у Владивостоку. – Песма 
Н. Асе јева, објављена 1922. у Зениту, посвећена 
је Алексеју Гастеву, знаменитом представнику 
пролетерске поезије и аутору збирке Поезија 
радничког ударца. У њој се свеопште сливање 
са животом машине – света самога уметника, 
песничког гласа и лика песника Гастева – схвата 
као акт ослобођења од нарастајућег малограђанског 
духа. В. Г.

Ана БАЛСАМАЏИЈЕВА (Aна Балсамаджи-
ева, Варна, 1895 – Рим, око 1990), буга рска вајарка 
школована у Софији и Диселдорфу; живела и ра-
дила најпре у Александрији, а потом у Риму. Сем 
скулптура обележених социјалном тематиком са 
елементима фолклора, бавила се графиком и црте-
жом, и у њима разрађивала исте поступке. – На Зе-
нитовој изложби излагала је два бакрописа – Љубав 
и Рад, карактеристична за њен опус почетком треће 
деценије и по теми и по начину стилизације форме. 
О припремама за излагање Ане Балсамаџијеве у 
Београду Гео Милев пише Мицићу у писмима од 12. 
и 18. јануара 1924. године. И. С.

Анри БАРБИС (Hеnri Barbusse, Aнијер, 1873 
– Москва, 1935), школује се на колежу Ролен, где су 
му професори Стефан Маларме, Анри Бергсон и 
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Пјер Жане. Упознаје Марсела Швоба, који га уводи 
у кругове књижевника симболиста. Први књижевни 
радови: песме, фељтони, романи остају незапажени. 
Учествује као добровољац у Првом светском рату. 
Роман Le Feu (1916) надахнут је ратом. А. Барбис се, 
заједно са Роменом Роланом, сматра припадником 
европске интелектуалне левице. После рата постаје 
пацифист, затим се изјашњава за социјализам, а 
1923. приступа Комунистичкој партији. Оснива 
1919, са Р. Роланом, групу и часопис Clarté (назив 
према Барбисовом роману); пропагирају идеју 
братства међу људима, интернационалу духова, за-
лажу се за водећу улогу интелектуалаца у револу-
ционарним збивањима после рата. Упоредо са овим 
идејним кретањима, Барбис се позитивно изја-
шњава о послеоктобарској Русији, преводи свој 
револуционарни отпор на социјални план, уочава 

одлучујући значај херојске борбе поробљених 
народа за слободу; у својим делима приказује 
истинске слике судбина напредних појединаца на 
Балкану. Године 1927. Барбис суделује на прослави 
десетогодишњи це Октобарске револуције у Мос-
кви, где се састаје Прва међународна конференција 
револуционарних писаца. – Мада А. Барбис није 
сарађивао у Зениту, његови ставови и мишљење о 
поезији, роману, Балкану могу се посредно дознати у 
разговору који је у Београду водио са Мицићем, а који 
је Мицић 1926. објавио у свом часопису. Неколико 
месеци раније пренете су Бар бисове поздравне речи 
Зениту, упућене поводом петогодишњег јубилеја. 
Контакте са Мицићем Бар бис није прекидао ни кас-
није, у време Мицићевог изгнанства у Паризу. В. Г. 

Рудолф БЕЛИНГ (Rudolf Belling, Берлин, 
1886 – Минхен, 1972), учио декоративно занатство 
и припремао се за моделара ситне пластике 
1905–1907; био близак позоришту Макса Рајнхар-
да; од 1911. године радио у Мајсторској радиони ци 
Питера Бројера; саоснивач берлинске November-
gruppe; након самосталних и групних изложби, и 
путовања по Европи и Америци, период од 1935. 
до 1937. провео у емиграцији у Турској, где је радио 
као професор истанбулске Уметничке академије. 
Његово дело је у нацистичкој Немачкој званично 
проглашено за „дегенерисано“. Године 1966. вратио 
се у Немачку и живео у близини Минхена. Био је је-
дан од пионира модерне скулптуре са постепеним 
преласком на чистије, готово апстрактне форме. – У 
Зениту сматран за изузетног ствараоца: кројачки 
атеље Ђуре Јаношевића у свом излогу, у згради 
Српске академије наука, имао је стилизоване лутке-
манекене, израђене по узору на Белингове скулптуре 
– о чему пише Зенит. И. С.

Рудолф Белинг  
Кројачка лутка
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Франц Рихард БЕРЕНС (Franz Richard Beh-
rens, Брахвиц код Халеа на Зали, 1895 – Берлин, 1977), 
песник, драмски писац, писац сценарија за филмове 
(према његовом сценарију снимљен је 1920. филм 
Хамлет са Астом Нилсен у главној улози), драматург, 
новинар, брат Херберта Беренса-Хангелера, сликара 
и песника, такође сарадника Зенита; као филмски 
аутор Беренс се од 1919. потписивао псеудонимом 
Еrwin Gepard. Четири године (1914–1918) проводи 
као активни учесник у рату. У то време пише поезију; 
од 1916. започиње сарадњу у часопису Der Sturm, 
централ ном органу берлинског експресионизма; 
то траје све до 1925. Подстицај за стваралаштво у 
Der Sturm-у изазива искључиво тежња ка раду на 
песничкој речи, емоционалном експерименту у 
спознаји света, ка споју експресионистичког емо-
ционалног учинка са футуристичком естетиком 

рата („Expressionist Arti llerist“). Она се разликује од 
Беренсове сарадње у берлинском гласилу Die Aktion, 
где објављује стихове негативно очуђене ратом: „Du 
darfst nicht töten“. У целини гледано, његова пое-
зија повезана је с основ ним експресионистичким 
и футуристичким иде јама. – Ф. Р. Беренс наступа 
поезијом у Зениту крајем 1921, у време када коуред-
ник постаје И. Гол; она се ту јавља све до 1924. годи-
не. Према мишљењу G. Rühm-a, Беренс је у Зениту 
штампао неке од својих најважнијих песама; оне су 
дуго времена остале потпуно незапажене. У погледу 
међусобних односа, Беренса је за Мицића везивало 
дугогодишње при јатељство, које је трајало и после 
гашења Зенита. То пријатељство може се сматрати 
инспиративним за писање песама-пор трета, пос-
већених „зенитистичкој жени“ Нини-Нај и самом 
Мицићу, насталих према песничком обрасцу поезије 
Курта Швитерса. Слично томе, Беренсова склоност 
ка зенитизму мотивисала га је да под иницијалима Е. 
Г., иза којих се крије његов псеудоним Еrwin Gepard, 
објављује током 1921–1922. написе о овом покрету у 
берлинском листу Berliner Börsen-Courier. Беренсова 
збирка песама Blutblüte изашла је 1917. у издању ча-
сописа Der Sturm. G. Rühm је 1979, у едицији Text und 
Kritik, издао сабране песме Ф. Р. Беренса, укључивши 
у њих, први пут, песме објављене у Зениту. Велику 
помоћ у припреми књиге пружио је, према тврдњи 
Rühmа, песников брат Х. Беренс-Хангелер. В. Г. 

Херберт БЕРЕНС-ХАНГЕЛЕР (Herbert 
Behrens-Hangeler, Берлин, 1898 – Фредерсдорф, 1981), 
не мачки сликар, скулптор и графичар, један од ос-
нивача групе Der Wurf која је успоставила сарадњу 
са Зенитом и организовала Међународну изложбу 
младе уметности децембра 1924. године у Билефел-
ду (на њој су излагали, осим Јосипа Сајсла / Јо Клека, 
у каталогу означеног као „Ј. Крек“, и други уметни-
ци заступљени, априла исте године, на Зенитовој 
изложби – Х. Фројденау, А. Хансен, Ј. Петерс, О. За-

Франц Рихард Беренс
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дкин). По Хангелеровом повратку у Берлин, Der 
Wurf по стаје део Novembergruppe и са њом излаже 
од 1921. до 1933. године. Хангелер се бавио колажом, 
портретом (сликао је Асту Нилсен), мр твом приро-
дом и пејзажом, под очевидним утицајем кубистич-
ког разлагања облика; писао је поезију и позоришне 
комаде а објавио је и један роман, мада је у том доме-
ну остао у сенци свога брата Франца Рихарда Берен-
са, такође сарадника Зенита. Од 1928. придружио се 
Савезу немачких уметника, а 1932. оснива, заједно са 
Кандинским, Баумајстером, Фајнингером, Клајном, 
Бекманом, Шлемером, Хофером и другима, групу 
Selection у Берлину. По доласку фашизма његово 
дело проглашено је „изопаченим”. Од 1949. до 1963. 
предавао је сликарске технике и боје на берлинској 
Hochschule für bildende und angewandte Kunst. - У Зе-
нитовој збирци сачувана је мапа графика са експе-
рименталним отисцима и употребом готових елеме-
ната као предложака. Он сам ову врсту рада назвао 
је Druckkonstruktion, али она у литератури није поз-
ната. Од радова из ове мапе, излаганих на Зенитовој 
изложби 1924, репродукована је Конструкција 13/23 

у Зениту бр. 26–33. На поменутој Међународној из-
ложби у Билефелду 1924. Беренс-Хангелер излагао је 
једну мртву природу и два пејзажа, што је очевидно 
опречно делима заступљеним у Београду, и њего-
вом исказу датом у каталогу изложбе у Билефелду да 
уметник не треба да опонаша природу већ да сопс-
твеним виђењем света ствара аутентична дела. И. С.

Јован БИЈЕЛИЋ (Ревеник код Босанског 
Петровца, 1884 – Београд, 1964), сликар изразитог 
колоризма. Након похађања Земаљске занатли јске 
шко ле у Сарајеву (1903–1905) и приватне школе К. 
Јаневског, од 1908/9–1913. студира на Академији у 
Кракову (проф. Т. Аксентович, Л. Вичулковски и Ј. 
Панкијевич); у Паризу учи 1913–1914. на Académie 
de la Grande Chaumière а на Прашкој академији 
1915 (проф. Влахо Буковац). Између 1915. и 1919. на-
ставник је цртања у Бихаћу; од 1919. ради као сце-
нограф и једно време и као костимограф Народног 
позо ришта у Београду и води угледну приватну 
сликарску школу. Био је члан Групе уметника, Групе 
слободних, Групе шесторица, и један од оснивача и 
дугогодишњи секретар групе Облик; члан САНУ од 
1963; добитник великих националних и стручних 
награда. Након утицаја импресионизма и сезаниз-
ма, у свом сликарству се једно кратко време пос-
већује апстрактном експресионизму дематерија-
лизованог предметног света. – У том духу рађена 
је његова слика Борба дана и ноћи, репродукована у 
Зениту бр. 10, која се налазила у Мицићевој колек-
цији све до његове смрти 1971 (сада у Музеју савре-
мене уметности у Београду); истом стилском кругу 
припадају и слике Апстрактни предео и Планински 
предео. То је једно од најрадикалнијих и најсмелијих 
сликарских остварења 20. века у нашој уметности 
– по експресионистичко-футуристичким својстви-
ма, елементима апстракције и космогоније у духу 
Василија Кандинског. До промене нове уметничке 
атмосфере у његовом сликарству могло је да дође 

Херберт Беренс-Хангелер  
Конструкција, литографија, са посветом Љ. Мицићу 27. 3. 1923. 
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током 1921. године када се, боравећи три месеца у 
Берлину и Дрездену, упознао са радовима немачких 
експресиониста – чланова група Мост и Плави ја-
хач – Франца Марка, Вилија Јекела, Макса Пехштај-
на, Василија Кандинског, Хајнриха Кампендонка и 
др. Зенит пише да је Бијелић „једини наш експреси-
ониста, који је осетио боју као музику (синдром Кан-
динског); он је најближи нашој меланхоличној души 
и песми; сл. бр. 9 (реч је о репродукованој компози-
цији Борба дана и ноћи, прим. приређ.) је боја у про-
стору, најјачи документ ове изложбе коју је 'култур-
ни' Загреб изволео презрети и прећутати“. Касније у 
Зениту читамо да Бијелић, „један од најозбиљнијих 
наших сликара и раденика“, не може у Београду да 
добије салу за своју велику колективну изложбу. Да 
су непосре дни контакти са зенитистима постојали 
потврђује Бијелићев цртеж оловком са приказом 
Портрета Бранка Ве Пољанског из 1921–1922. годи-

не, сачуван у Мицићевој колекцији; рађен је у духу 
геометријске стилизације посткубистичког типа, 
наглашених карактерних и физиономских црта 
портретисане личности. Уз Петровљеве портрете 
Пољанског и Мицића, такође из Зенитове колек-
ције, овај Бијелићев рад представља редак пример 
експериме нталне обраде и стилизације људског 
лика у српској уметности тога доба. Бијелић је након 
ове, готово апстрактне фазе, радио драматичне, у 
извесној мери магичне композиције геометризоване 
структуре, али је и то ускоро напустио и интензивно 
се посветио колористичком сликарству конвенци-
оналних те ма (босански предели, актови, портре-
ти, ентеријери, мртве природе). У последњој фази 
свога стваралаштва, током педесетих и шездесетих 
година, Би јелић ради апстрактне импровизације са 
далеким реминисценцијама на раније узнемирене 
пределе и узвитлана неба. И. С.

Вјера, Вера БИЛЕР (Vjera, Vera Biller, Грац, 
1903 – Беч, после 1933), сликарка и графичарка, жи-
вела у Осијеку и Загребу, од 1917. краткотрајно се 

Вјера Билер  
Пијаца, линорез, 1922–23.

Јован Бијелић 
Портрет Бранка Ве Пољанског, цртеж угљеном, 1921–1922.
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школовала на сликарској школи у Будимпешти. 
Излагала са групом Активистa у оквиру изложби 
Ма и више пута на изложбама Галерије Der Sturm у 
Берлину, где је боравила од 1921. године. Излагала са 
врхунским уметницима као што су П. Кле, И. Пуни, 
К. Швитерс, К. Кара, О. Задкин, Л. Мохољ-Нађ, Р. 
Делоне, А. Архипенко и др. (у Берлину маја 1921, ја-
нуара, октобра, децембра 1922), затим у Хановеру и 
Београду 1924. – Два пастела, у стилу плакатски чис-
тих површина – Пет година Зенита, који је сачуван 
у Мицићевој колекцији (вл. Народни музеј, Београд), 
и изгубљени рад Зенит, објављена су у јубиларној 
свесци Зенита бр. 38, као поздрав петогодишњици 
излажења часописа. Међу малобројним сачуваним 
делима у Зенитовој збирци је и њена мапа монохром-
них графика – црно-белих дрвореза и линореза, са 
темом свакодневног живота, деце и ведута Венеције 
у експресионистичком духу, са много живописних 
детаља у стилу укуса с почетка двадесетих година и 
с очевидним утицајем филма и фотографије, и по-
себно примитивне одн. наивне уметности. Сачувана 
преписка са Мицићем показује да је од априла 1924. 
до марта 1932. Билерова живела у Опатији, у вили 
Весна, а да се потом са породицом преселила у Беч. 
Из писама се види да јој је отац Аустријанац Емилио, 
да има аустријско држављанство, „али ипак, ја сам у 
ствари Југословенка, пошто сам рођена у... Хрватској 
и мој први језик је био хрватски; моја мајка Малвина 
Куглер, је такође Југословенка“. У једном од писама 
тврди да је у сликарској школи остала само четрна-
ест дана „пошто сам видела да се уметност не може 
научити“. Последње писмо упућено Мицићу је из 
1933. године. И. С.

Александар БЛОК (Петроград, 1880 – Пет-
роград, 1921), песник и драмски писац. Стихове пише 
од раног детињства. Завршава студије права и фило-
логије. Упознаје руске симболисте у Петрограду, а у 
Москви заснива пријатељство са А. Белим, великим 

поштоваоцем његовог дела. Године 1903. жени се Љу-
бов Мендељејевом, ћерком славног руског научни ка, 
и својом песничком инспирацијом. Однегован на 
традицији руске поезије од Жуковског преко Фета до 
Њекрасова, постаје изразити представник симболиз-
ма. Велика достигнућа постиже у развоју мелодиоз-
ности руског песништва; враћа се романтичарском 
култу „дивне даме“, која потом „смештена у градске 
теме и мотиве, постаје тајанственом Незнанком (1906) 
с петроградске периферије“ (А. Флакер). Негативне 
аспекте друштвене стварности превазилази поступ-
цима ироније и гротеске. У каснијим песмама окреће 
се историјској и социјалној тематици и мотивима. 
Инспирацију за своја дела налази у религиозној фи-
лозофији Соловјова и у народној уметности. Аутор је 
лирских драма и револуционарне поеме Дванаесто-
рица (1918). Разочаран ратом и Револуцијом, потпуно 
напушта концепцију музичке димензије стварала-
штва, критикује епоху и њену културу, рачунајући на 
песнике као „једине чуваре драгоцених ритмова-кул-
туре“ – мисао изречена 1919. у говорима поводом јуби-
леја Горког и Кузмина (М. Јовановић). Вероватно је С. 
Винавер, аналогији са овом идејом Блока, кога је баш 
те 1919. упознао у Петрограду, једну од својих песнич-
ких збирки назвао Чувари света. – Зенит је плани-
рао објављивање Блокове поеме Дванаесторица, али 
је због неспоразума са Винавером, чији су превод и 
предговор у часопису били најављени, оно изо стало. 
Уместо тога, штампана је, у трећем броју (1921), на 
рус ком, Блокова песма „Скити“, концепцијски блиска 
његовој скитској фази, зачетој непосредно пред Окто-
барску револуцију и после ње, у оквиру групе Скити, 
која је окупљала песнике-симболисте, песнике чије је 
песништво посвећено селу и писце изван књижевних 
школа. Група је настала у опозицији према пролетку-
лтовским тенденцијама; носила је црте месијанизма и 
неговала естетику примитивизма. В. Г.
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Иван БОЈАЏИЈЕВ (Иван Бояджиев, Бургас, 
1894 – Софија, 1981), сликар, графичар и архитек-
та, студирао сликарство у Софији од 1912. до 1915, 
и у Берлину 1919–1920, код проф. Валтера Кугана, а 
у Карлсруеу архитектуру од 1921. до 1923, којом се 
касније углавном и бавио. Био један од првих сарад-
ника Геа Милева; овај је о њему написао да је, поред 
Сирака Скитника, једини уметник који је радикално 
раскинуо са академизованом импресионистичком 
традицијом у бугарском сликарству. – На Зенитовој 
изложби 1924. излагао је декоративан акварел Моје 
расположење, снажног колорита и симболистич-
ке атмосфере, који је сам Милев послао у Београд 
(према писмима Мицићу од 12. и 18. јануара 1924). 
Бојаџијев је објавио своја сећања на сарадњу са Геом 
Милевим. И. С.

Алек БРАУН (Aleс Brown, ? 1900 – Сплит, 
1962), писац, преводилац, лингвист. Са успехом 
матурирао у шеснаестој години, и тако обезбедио 
услове за добијање стипендије. Студирао српски, 
руски и француски. У књижевности се афирмисао 
као писац прича, романа, есеја, критика, и изнад 
свега својим преводима. Као преводилац и есејист 
учинио много за представљање наше књижевности 
и културе у иностранству. У Београд први пут долази 
1920. на позив Богдана Поповића. Постављен је за 
предавача у Првој мушкој гимназији и за лектора 
за енглески језик на Београдском универзитету; на 
том положају остаје до 1925; држи часове енглеског 
језика и тумачи текстове из енглеске књижевности; 
дописник је лондонског Тајмса из Београда. Према 
некима, две трећине свога живота провео је на ли-
нији Велика Британија – Југославија, дајући допри нос 
успостављању културних веза међу народима. Тако 
се, на пример, ангажовао око пријема едукативних 
фил мова из Британије. Много је значајнија активност 
А. Брауна у настављању археолошких истраживања 
на локалитету Винча. Започео их је Милоје М. Васић 

1908, са мањим прекидима трајала су све до Првог 
светског рата; накратко су обновљена 1924, али су убр-
зо обустављена због недостатка финансијских сред-
става. Уз помоћ Брауна и неких енглеских пријатеља 
та средства су добијена; она су омогућила археолошка 
истраживања на великој површини. Све то добило је 
значајан публицитет у енглеској штампи између 1929. 
и 1931, и појачало интересовање за локалитет Винча 
у археологији. На Браунову иницијативу основана је 
Археолошка збирка на Београдском универзитету, 
због чега му је, на предлог Милоја Васића, додељен 
Орден Св. Саве IV реда (Р. Гашић). Раних тридесетих 
постаје приврженик комунистичких идеја. У духу 
тих идеја је и Браунов мемоарски запис о илегалној 
изложби радова партизанских сликара, одржаној 
1943. у стану вајара Марина Студина, уз посредовање 
Партијског комитета у Сплиту. – У загребачкој фази 
Зенита А. Браун сарађује 1921, из Београда. Његов 
прозни прилог редакција часописа овако је најавила: 
Зенит ће у 2. броју донети „причу Енглеза А. Брауна: 
Како ће све да се распрсне, коју је написао на нашем 
језику ћирилицом“. После раскида са београдском 
групом, Мицић је у једном тексту, писаном у поле-
мичком расположењу, начелно кориговао свој ра-
нији став тврдњом да је млађим сарадницима са 
талентом (у њих је уврстио и А. Брауна), он пружио 
прилику да га испоље, али њихови радови нису били 
на висини захтева ни часописа, ни његовог уредника. 
У Брауновој причи „Како ће све да се распрсне“ 
осмишљена је коначност света, у којој проблематика 
повратне спреге предзнања и мисли заузима значајно 
место. В. Г.

Франц БРОНСТЕРТ (Franz Bronstert, 
Дорстен, Северна Рајна–Вестфалија, 1895 – погинуо 
у саобраћајној несрећи, 1967), сликар и графичар. 
Ди пломирао на Машинском факултету у Хагену. 
Током Првог светског рата, у заробљеничком логору 
Ри пон у Јоркширу, у Енглеској, студирао је на 
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Ликовној академији 15 месеци. Као заробљеник ус-
пешно је продавао слике тако да је скоро све време 
рата био у стању да прехрани породицу у Немачкој. 
Ту је упознао и два будућа члана савеза немачких 
уметника Der Fels (Стена), који је основан по њего-
вом повратку из заробљеништва 1921. године. У том 
савезу био је са још једним сарадником Зенита – Ка-
ријем Хаузером. У првој фази свога рада бавио се 
експе риментисањем, углавном у техници дрвореза 
(циклус Ужаси рата, Хртови), литографије и комби-
новане технике (акварел и туш). Касније, по доласку 
Хитлера на власт, Бронстерт се представља као иди-
лични пејзажиста: на његовим сликама стварност је 
видљива упркос апстрактном третману, што му је 
омогућило да као уметник опстане у Трећем Рајху. У 
његовој последњој, „тамној фази“ преовлађују зави-
чајни, севернонемачки пејзажи, рађени у експреси-
онистичком стилу његове младости. Бронстертова 
дела чувају се у Karl Ernst Osthaus музеју у Хагену. – 
У Зениту бр. 14 (мај 1922) објављена је репродукција 
његовог дрвореза Bergarbeiter, у изразито експреси-
онистичкој атмосфери драматичне, социјалне те-
матике. На репродукцији је назначен и назив групе 
чији је био један од оснивача – Der Fels, Пасау. И. С.

Драган БУБЛИЋ (Гарешница, 1895 – Загреб, 
1987), писац, новинар, публицист. Основну школу 
похађа у Гарешници, гимназију у Загребу. Прекида 
школовање због учешћа у атентату на краљевског 
намесника Славка Цуваја; бива ухапшен и осуђен 
на три године затвора; после две године пуштен 
условно. Почетком 1915. налази се у дипломатској 
служби у Швајцарској, као аустријски шпијун. 
Исте године јавља се Српском конзулату у Женеви. 
Одлази у Србију, служи у српској војсци, са њом се 
повлачи преко Албаније. Прелази у Француску, где 
матурира, па у Бизерту (Тунис), ради студија језика 
и књижевности. По повратку у Загреб ради као уре-
дник новина и као новинар. У књижевност улази 

песмама 1911. Објављује у листовима и часописима 
поезију, путописе, написе културног и политичког 
карактера, есеје из домаће и стране књижевности, 
прозу, критике и полемике. Рана проза, коју одликују 
уметнички квалитети – роман На рубу (1920), пре-
лази касније у публицистику. Почетком двадесетих 
полемички се укључује у тада актуелну дискусију о 
експресионизму чланком у загребачком часопису 
Критика. Зближење са француском културом усло-
вило је Бублићеву критику експресионизма као 
аустријског и немачког производа; задржава се на 
експресионистичкој поезији и главним принципи-
ма на којима је изграђена; набраја њене представни-
ке у домаћој књижевности: Мицића, Шимића, 
Кркле ца, изузимајући једино Крлежу и Цeсарца, 
за то што пре припадају француским динамистима. 
– Д. Бублић у првом броју Зенита објављује чла нак 
о дендизму, израженом у естетичком животном 
ставу аутостилизованог егоцентричног дендија, 
представљеног на примерима Брамела и Бајрона. 
Мицић је изрекао критику Бублићевог романа 
На рубу (1920), засновану на идеји о повезаности 
живота, уметности и рата; он се не бави ратним 
сижеом, већ експресионистичком поетиком дела – 
темом свеопште љубави према човеку, жртвовања 
и страдања појединца, преломљену унутарњом 
супстанцом подсвести. Тему рата уопште Мицић 
смешта у далеку традицију хришћанске културе, 
отеловљене у заповести: „Не убиј!“, и у основе соп-
ствене индивидуалне поетике: „ми ћемо се бори-
ти без пушке и ножа револуцијом духа“. Мицић је 
упозорио на разлике у приступу експресионизму 
у Бублићевом роману На рубу и у његовом чланку 
посвећеном истоименом немачком покрету. В. Г.

Пaoло БУЦИ (Paolo Buzzi, Милано, 
1874 – Милано, 1956), песник, писац романа и 
драма, есејист, преводилац. После студија права 
и филологије у Павији, бави се адвокатуром у 
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Милану, заузима затим висок положај у милан-
ској администрацији. Напушта каријеру државног 
службеника да би се посветио књижевности. 
Његово разнолико стваралаштво пролази кроз 
периоде класицизма (Rapsodie leopardiane, 1898), 
симболизма све до футуризма, да би се тридесетих 
и четрдесетих година у поезији прилагодио маниру 
декламаторске стилизације. Истицао се темељним 
образовањем и познавањем књижевности, од 
антике до француских симболиста. Упркос томе  
што је тежио књижевном експерименту, Буци је 
био склон филозофској спекулацији. Упознаје Ма-
ринетија и са њим оснива, 1905, међународни ча-
сопис симболистичке оријентације Poesia (излазио 
1905–1909). Припада покрету италијанског фу-
туризма од његовог оснивања и остаје му веома 
дуго веран: потписује футуристичке манифесте, 
негује поезију у стилу „паролиберизма“, учествује 
у манифестацијама футуриста, бави се писањем 
футуристичких позоришних синтеза. Од осталих 
његових културних и књижевних иницијатива 
значајна је сарадња у листу Roma futurista („Tavole 
parolibere“), и посебно у познатом часопису руског 
симболизма Apollon. У песничкој збирци Аероплани 
(1909) „пева рат и машину као средство власти, али и 
изражава човекољубиве и револуционарне осећаје“ 
(А. Пармеђани); остала футуристичка дела: Versi 
liberi (1913), роман-песма L’ellisse e la spirale (1915), 
Conflagrazioni – Први светски рат изражен речима у 
слободи. – Мицићеву поезију Буци је упознао преко 
антологије И. Гола Les cinq continents (Париз, 1922), 
и о њој изнео високо мишљење. Поводом рецензије 
Голове књиге у миланском листу L’Ambrosiano (1923) 
Буци Мицића сматра оригиналним и мисаоним, 
сврставајући његове стихове уз песме Блока, Ма-
јаковског и Еренбурга. Следеће године Зенит обја-
вљује Буцијев есеј на италијанском „La morte di un 
cigno“, поводом смрти песника Адолфа де Бозиса 
(1863–1924). Ослањајући се насловом есеја-некроло-
га на симболистичко-декадентну метафорику, Буци 

је у њему представио основне одлике песничког 
опредељења де Бозиса. У истом броју он шаље Зе-
ниту, на италијанском, пламене поздраве, штампа-
не словима плакатске величине: „Per ,Zenit’ salve!“ 
– У српској критици пред Први светски рат Буција 
помиње Димитрије Митриновић у Босанској вили 
(1911), поводом Дисових Утопљених душа. Према 
Митриновићу, Дисов декадентни интерес за „по-
езију илузије, визије, халуцинације“ је на „опасној 
граници Алфреда Момберта и Паола Буци“. В. Г.

Руђеро ВАЗАРИ (Ruggero Vasari, Месина, 
1898 – Месина, 1968), драмски писац, песник, 
уредник часописа, галерист, главни пропагатор 
италијанског футуризма у Берлину. Пољопривредни 
факултет завршава у Болоњи. Прелази на студије 
права у Торино. У часопису Lacerba проналази темат 
о проституцији и о њој пише рад La personalità della 
prostituta, сагледавајући је са правног становишта. 
Због избијања скандала, рад брани у Риму. Више 
од права интересују га журналистика и писање. 
Привлачи га футуризам, посебно Манифест син-
тетичког позоришта Маринетија, Бруна Коре и Е. 
Сетимелија. После рата путује по великим европ-
ским центрима. Поново је у центру Вазаријеве пажње 
позориште, и то пре свега његов визуелни аспект и 
сценска техника. На почетку Вазаријеве везаности 
за футуризам излази му, 1921, у издању ча сописа 
Poesia (Милано), прва књига драма Tre razzi  rossi, 
различитих тенденција али под видним утицајем 
немачког експресионизма, негованог у сликарству, 
драми и филму. Одушевљење и страст за футуризам 
преноси у Немачку. Коначно се 1922. опредељује за 
Берлин, где оснива уметничку галерију La casa in-
ternazionale degli artisti. У њој организује изложбе 
Брака, Матиса, Клеа, Пикаса, или стално излаже де-
ла футуриста, кубиста, експресиониста, уопште свих 
уметника који су обележили ликовну сцену Берлина 
двадесетих година. У прагматичком смислу брани и 
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афирмише берлинско средиште футуризма „Direk-
tion der Futuristen-Bewegung“: организује изложбе, 
објављује текстове, одржава предавања о значајним 
именима из области позоришта, ликовне уметно-
сти и песничког стваралаштва (Брагаља, Бала, 
Деперо, Буци, Говони, Прамполини, Панађи). Води 
полемике са изузетном енергијом и самоуверено 
го вори о примату италијанских футуриста с обзи-
ром на револуционарне промене које су са собом 
донели. Футуристичку доктрину шири и преко 
часописа Der Futurismus (покреће га у Берлину 
маја 1922. и уређује све до краја те године), и преко 
експресионистичког Sturm-a Херварта Валдена. 
Захваљујући пријатељским везама и сарадњи 
Вазарија, Sturm се после дужег прекида поново 
отвара према футуристичким тежњама и побуда-
ма. Вероватно на Вазаријев наговор, у Валденов 
часо пис доспевају, 1922, Маринетијеве позоришне 
синтезе, које ће исте године бити штампане у 
Мицићевом Зениту. Уза све то, Вазари је дописник 
листа L’Impero из Берлина и Париза. Од априла 1923. 
он је, заједно са В. Орацијем, члан редакције у прва 
два броја друге серије часописа Noi уредника Е. 
Прамполинија (излазио до 1925; појавило се укупно 
12 бројева). Noi напушта уско националистички 
футуристички курс зарад широке међународне 
програмске оријентације. Прилози у њему нису 
строго футуристички, већ захватају велик распон од 
француских кубиста преко апстракције до руских 
конструктивиста. Текстови Прамполинија, Панађа 
и Паладинија у другом броју припадају радикал-
ној струји футуристичке механичке уметности и 
естетике. Часопис, у којем Вазари сарађује, обја вљује 
1923. његову књигу драмских синтеза La ma scherata 
degli impotenti – садржи футуристичко-експре-
сионистичку позоришну синтезу Ecce Homo која ће 
би ти објављена и у Зениту. Од 1923. Вазаријево драм-
ско стваралаштво инспирише естетика маши не. У 
том духу пише трагичну синтезу у три чина L’Angos-
cia delle macchine (Торино, 1925), први пут изведену 

1927. у париском Théâtre Art et Action, уз музику 
Силвија Микса. Инспирисана светом машине, али 
не и техником футуристичке синтезе је драма Raun, 
настала средином двадесетих, а штампана тек 1933. 
у Милану. Тридесетих Вазари скоро у потпуности 
прекида бављење књижевним стваралаштвом да 
би се посветио сопственој приватној агенцији, у 
којој ради дуги низ година. – Мицић је са Вазаријем 
водио преписку крајем 1923. највише због учешћа 
италијанских сликара футуриста на Зенитовој ме-
ђународној изложби. У њој такође налазимо одјеке 
на Мицићев коментар Вазаријевих написа о Зениту 
у часопису Noi, и податак о безуспешном Мициће-
вом покушају да приликом своје посете Берлину 
пронађе и посети Вазарија. Директни контакти сле-
деће године прерастају у сарадњу. Тако редакција 
Зенита у фебруару саопштава да је примила пет 
бројева римског часописа Noi, као и два издања Ва-
заријевих драма: Tre razzi rossi и La mascherata degli 
impotenti, да би неколико месеци касније објавила, у 
преводу, Вазаријеву позоришну синтезу Ecce Homo. 
Следеће године ти контакти добијају све више 
секундарни карактер: у Зенитову редакцију стиже 
осми број торинског часописа Teatro са прилогом Ђ. 
Горија о Руђеру Вазарију. – Поменимо, најзад, да се 
Раде Драинац у својим текстовима више пута позива 
на Вазаријево пријатељство и на контакте са Ма-
ринетијем. В. Г. 

Херварт ВАЛДЕН (Herwarth Walden, пра во 
име Георг Левин / Georg Levin, Берлин, 1878 – Сара-
тов, Волга, 1941), песник, прозни и драмски писац, 
теоретичар експресионизма, музичар. Студира 
музикологију. Истиче се као добар пијаниста. У 
браку је са Елзом Ласкер-Шилер (1901–1911); изгле-
да да му је она смислила псеудоним. Покреће 1910, 
у Берлину, часопис Der Sturm, централни орган и 
средиште модерних уметничких праваца и побу-
да: кубистичких, футуристичких, експресионисти-
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чких, спајајући „француску авангарду са немачком, 
италијанску са руском“ (Жан-Мишел Палмије). Као 
изузетан новатор, пун необичне енергије, начинио 
је од Sturm-a, свог ауторског пројекта, форум за 
ширење, развијање и пропаганду експресионизма, 
који се, као термин и појава, усталио у Немачкој 
1912. године. Окупио је песнике који су стварали 
доследно у духу експресионистичке поетике. Његов 
програм обухватао је оснивање галериjе, издава-
чке куће и позоришта, часописа, као и приређива-
ње вечери на којима је рецитована поезија. У време 
пуног процвата Sturm-a Валден је био у браку са Нел 
Валден (1912–1924). Иако је у почетку био против 
сваке политизације, током двадесетих јој се све више 
приклања, прихватајући бољшевизам. Емигрирао у 
Русију 1932, пред опасностима од нарастајућег фа-
шизма. Тамо је учествовао у уређивању часописа Das 
Wort (1937–1939), објављивао чланке о културном 
животу у Трећем Рајху, учествовао, 1938, у полемици 
око експресионизма, био предавач у Москви (Ж. М. 
Палмије). Живот завршио као логораш у Саратову, 
после хапшења и депортовања. – Зенит је објављи-
вао изворно, на немачком, поезију Х. Валдена 1922. 
и 1925. године. Валденова честитка поводом јубиле ја 
(1926) доноси похвалу храбре борбе Зе нита против 
лажних облика псеудокултуре. В. Г.

Едмонд ВАНДЕРКАМЕН – ВАН ДЕР 
КАМЕН (Edmond Vandercammen – van der Cam-
men, Ohain, Валонски Брабант, 1901 – Укл, 1980), 
песник, преводилац, сликар. Завршио основну шко-
лу у род ном месту; у раној младости почео да се 
интересује за поезију; од 1920. живи у Бриселу где 
упознаје стваралаштво актуелних уметничких и 
књижевних покрета; чита дела Клодела, Ревередија, 
Коктоа, Аполинера, Сандрара, Макса Жакоба. 
Дружи се са Пјером Буржоа и Пјер-Лујом Флукеом, 
сарађује са авангардном ревијом Les 7 Arts коју су 
покренула браћа Буржоа. Године 1923. припремио 

је и, касни је, издао своју прву књигу „стихова 
данашњице“ – Hantises et désirs, које се касније 
одрекао. Похађао је курсеве на Академији лепих 
уметности и од почетка тридесетих година све се 
више посвећује сликарству, које је носило одређене 
метафизичко-пуристичке црте. Иако се није 
бавио политиком, идејно и идеолошки је напредно 
оријентисан: бли зак је круговима око Књижевног 
фронта левице (Front littéraire de Gauche) и Покрета 
пролетерских писаца (Mouvement des écrivains prolé-
tariens) и потписник је њиховог Манифеста, који је 
објавио Le Monde. Године 1930. убраја се у осниваче 
Journal des Poètes, заједно са Пјером Буржоа, Морисом 
Каремом, Жоржом Линзеом (који је такође био у ве-
зи са Зенитом), уз Пјер-Луја Флукеа, Фернана Вер-
хесена и Артура Олоа. Путује у Шпанију, САД, Кубу, 
Мексико, Аргентину, Бразил, упознаје шпанску и 
латиноамеричку културу и поезију, преводи је на 
француски; издао је Антологију савремене шпанске 
поезије 1939. Током Другог светског рата одбија да 
пише и објављује, а након рата стиче званична при-
знања: изабран је за члана Краљевске академије 
француског језика и књижевности Белгије, добио је 
Велику тријеналну награду поезије и Велику награ-
ду Међународног бијенала поезије у Кноку; године 
1961. Жан Касу написао је предговор за његову књигу 
изабраних песама. – Едмонд Вандеркамен објављу је 
у Зениту поезију: „Tempête“ („Олуја“) у бр. 34. и „Neu-
rasthénie“ у бр. 35, 1924. Уз песму „Олуја“, донета је 
кратка белешка Пјера Буржоа, преузета из листа Les 
7 Arts, у којој се наводе главне карактеристике ра-
не поезије Вандеркамена. Овом прилогу Редакција 
Зенита дала је наднаслов Le Zénitisme Belge, не 
наводећи разлоге због којих је овог белгијског 
песника поистоветила са зенитизмом. Зенит у 35. 
броју, 1924, бележи да је примио Hantises et désirs – 
прву књигу Едмонда Вандеркамена. В. Г. 
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Карел ВАЊЕК (Karel Vaněk, Костелац над 
Черними леси, 1887 – Праг, 1933), чешки писац, 
новинар, фоторепортер, сликар, активни учесник 
Devětsil-а. – Зенит бр. 9 објавио је његов Цртеж, са 
три медитативна лика у првом плану и стилизованим 
пределом у позадини, у духу лирског кубизма – 
поједностављивања облика, благе геометризације и 
поетике наивизма. И. С.

Алојз ВАХСМАН (Alois Wachsman, Праг, 
1898 – Јичин, 1942), сликар и архитекта; студирао 
на Чешкој високој техничкој школи од 1917. до 1925, 
а на Академији ликовних уметности од 1925. до 
1928; саоснивач Devětsil-а 1920, али га крајем 1922. 
напушта и прикључује се Новој скупини; од 1923. је 
члан СВУ Манес. Истакнути уметник у првој фази 
чешке авангарде: користећи искуства раног кубиз-
ма, своје дело приближио је магичном реализму 
под утицајем Бохуслава Кубиште. Током тридесетих 
го дина његово надреалистичко сликарство апстра-
ктног усмерења одликује маштовитост и лирска 
интерпретација облика. – Зенит бр. 7 објавио њего-
ва дела Крајина – предео кубистичке геометриза-
ције али симболистичког расположења, и Цртеж 
– женски акт на кревету, наглашене стилизације 
неопримитивистичког порекла, са елементима 
поетизма. И. С.

Хендрик Николас ВЕРКМАН (Hend-
rik Nicolaas Werkman, Ленс код Гронингена, 
1882 – Бакерен, 1945), бавио се новинарством и 
фотографијом; радио у штампарији а 1908. основао 
сопствену штампарију; почетком 1917. почиње да 
се бави ликовном уметношћу – графиком, лито-
графијом, сликањем. Покренуо часопис The Next 
Call, 1923, с веома чистим конструктивистичким 
дизајном. – Последњи, 9. број, 1926, посвећен је у 
целини Љубомиру Мицићу; сарађује са чешким 
авангардним уметницима – Артушом Черњиком 
и часописом Pásmo, Мишелом Сефором и Јозефом 
Петерсом из Антверпена, као и пољском групом 
Blok. У Паризу је, од 1930, учествовао у раду удру-
жења Cercle et Carré, а почетком Другог светског рата 
позивао на отпор због угрожавања људских права; 
националсоцијалисти су га убили у шумама код 
Бакерена. В. Г. – И. С.

Алберт Карел ВИЛИНК (Albert Carel Wil-
link, Амстердам, 1900 – Амстердам, 1983), холандски 
сликар, након студија архитектуре у Делфту одлази у 
Берлин (1920–1923), студира на Staatlische Hochschu-
le, а затим на Међународној сликарској школи Ханса 
Балушека, где је касније и радио и где је срео Хербер-
та Беренса-Хангелера, са којим је блиско сарађивао: 
Беренс-Хангелер израдио је његов портрет, објављен 
у часопису De Driehoek, Амстердам (1926); био је члан 
Novembergruppe, са којом излаже 1923, а учествује и 
на међународној изложби младих у Билефелду, коју 
су организовали Х. Беренс-Хангелер и Х. Фројденау. 
У Паризу је 1926, у атељеу Ле Фоконијеа; у почетку 
је радио под утицајем кубизма и футуризма, 
Кандинског и Клеа, да би од 1922/1923. примио ути-
цај конструктивизма, посебно на колажима у ко је 
спадају и радови из Мицићеве збирке. Касније се 
приклонио начину рада сродном Озанфану и Лежеу, 
и његовој теми човека-машине, а већ 1926. долази 
до дефинитивног преокрета у његовој уметности, 
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Хендрик Николас Веркман  
око 1930.
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када се приближава магичном реализму сликајући 
метафизичке композиције, блиске Де Кирику и 
Магриту. У филозофском смислу био је под утица-
јем Шопенхауера и Шпенглера. – Са Мицићем је 
успоставио непосредан контакт у Берлину и повезао 
холандске уметнике са југословенским: као близак 
сарадник фламанских часописа Het Overzicht и De 
Driehoek, писмом од 16. маја 1923. скренуо је пажњу 
Мишела Сефора и Јозефа Петерса на Мицића и 
Зенит, с предлогом да размене часописе и чланке. У 
сусрету са И. Суботић у Амстердаму, 23. септембра 
1980. године, Вилинк се сећао да је Мицићу предао 
пет својих радова – четири цртежа, колажа, гваша, 
и једну слику на стаклу. У каталогу Зенитове 
међународне изложбе наведено је да излаже пет 
радова, али су у Мицићевој збирци сачувана само 
два, оба из 1922. године, без сумње из тог берлин-
ског, експерименталног периода стварања – мали 
Ко лаж, близак Швитерсовом начину комбиновања 

исликаних партија и уметнутих новинских исечака, 
и спонтаније исликана темпера Ноћу у пола три. И. С.

Станислав ВИНАВЕР (Шабац, 1891 – Ни-
шка Бања, 1955), песник, писац, критичар (књи-
жевни, позоришни, музички, филмски), есејист, 
преводилац, новинар. После завршене гимназије 
одлази у Париз да студира математику и физику. 
Слуша предавања А. Поенкареа и А. Бергсона; 
посећује часове Л. Брила и Е. Диркема. Студира 
музику код Ванде Ландовске. Објављује песничку 
књигу Мјећа 1911. Из Париза се враћа 1912. У време 
Балканских ратова учествује као добровољац у 
српској војсци. Године 1913. излазе две Винаверове 
књиге: Приче које су изгубиле равнотежу и Мисли. 
Током Првог светског рата припадник је ђачког 
батаљона „1300 каплара“ у Скопљу; одлази на фронт; 
после повлачења са мајком преко Албаније, прелази 
на Крф. У Русији је 1917, где ради као преводилац 
у Српској војној мисији – имала задатак да при-
купља српске добровољце из аустријских земаља 
ради слања на Солунски фронт. Своје виђење 
Октобарске револуције исказао у путописно-
мемоарским скицама и репортажама, објављеним 
најпре у листовима Политика („Код бољшевика“) 
и Република, а касније у књизи Руске поворке (1924). 
Боравећи у Русији упознаје Александра Блока. По 
повратку у земљу, са групом српских војника, 1919, 
преводи Блокову поему Дванаесторица, и објављује 
је у загребачком часопису Критика (1921). Отворен 
према модерним и авангардним кретањима и поја-
вама у сферама књижевности и уметности, ствара 
самостално, изван програмски организованих ску-
пина, мада повремено демонстрира кратко трајно 
јединство са неким групама и круговима: Група 
уметника, Београдска литерарна заједница Аlpha, 
круг сарадника око листа Прогрес и часописа Хип-
нос, Путеви, Мисао. Делује програмски у жанру 
манифеста (Манифест експресионистичке школе, 

Алберт Карел Вилинк 
Ноћу у пола три, темпера, 1922.
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1920) и есеја, ослоњених на Бергсонову филозофију 
и естетику. Као авангардист у правом смислу речи, 
гради своју поезију и прозу између хаоса („Пут кроз 
хаос“) и космоса (Громобран свемира, 1921). Треба 
имати у виду Винаверову критику, специфичне 
поступке пародирања поезије, покретање и уре-
ђивање Библиотеке Албатрос. Винавер је при ро-
дом свога стваралаштва дуго година био везан за 
новинарство, у свим оним активностима које су са 
њим непосредно и посредно спојене: уреднички 
рад, писање новинских текстова из разних области 
и жанрова, позив аташеа за штампу. – Винавер је у 
почетку са великим симпатијама гледао на Зенит. 
Веран својој индивидуалној поетици, инсистирао је 
на аутономности сарадње, која се мо гла остварити 
једино у часописној форми алманаха. Зато је после 
појаве Манифеста зенитизма напустио Мицића 
и Зенит, заједно са осталим писцима из Београда. 
Веома агилан и плодан сараднички рад С. Винаве-
ра у Зениту састоји се од песничких и прозних 
прилога. Они ће касније постати саставни део 
збирке песама Чувари света (1926) и књиге прозних 
текстова штампаних под називом Женидба Врапца 
Подунавца (1927). В. Г. 

Славко, Славољуб ВОРКАПИЋ (Добрин-
ци, Срем, 1894 – Михас, Шпаниjа, 1976), теорети-
чар филма, филмски редитељ, сценарист, сниматељ, 
сликар, професор. Школовао се у Добринцима, 
Сремској Митровици, Земуну и на Уметничкој шко-
ли у Београду (проф. Ђорђе Јовановић 1911–1912). 
Као стипендиста Матице српске студирао je на 
Академији ликовних уметности у Будимпешти, по-
сле чега је био гимназијски наставник у Кратову. 
Након преласка Албаније, у време Првог светског 
рата, из Драча одлази у Италију а потом у Француску. 
У Паризу студира на Ecoles des Beaux Arts, касније 
на Академији Рансон, а похађа и атељее Пјера 
Бонара, Андреа Лота и Емила-Антоана Бурдела. 

Излагао је са југословенским уметницима у Пари-
зу. Интересовање за филмску уметност одводи га 
у Њујорк, 1920. године, а касније у Сан Франциско, 
где је извесно време радио у Конзулату СХС. У 
Лос Анђелесу добија неколико споредних улога 
на филму, бавећи се истовремено сликарством, 
дизајном, теоријом и естетиком филма; сарађује у 
листу Film Mercury. Зa Paramount-RKO (Radio-Ke-
ith-Orpheum) и МGМ (Metro-Goldwyn-Meyer) ради 
као коредитељ и редитељ, посебно на пропаган-
дним и документарним филмовима (номинован за 
Оскара). Највише се истакао у изради специјалних 
ефеката који су, као посебне секвенце, укључивани 
у игране филмове многих значајних хо ливудских 
редитеља (Кјукор, Капра, Флеминг). Од 1948. до 
1952. био је професор Универзитета Јужна Кароли-
на, када долази у Београд, постаје уметнички 
саветник Авала-филма и професор на Академији за 
позоришну и филмску уметност. Посебно се бавио 
проблемима везаним за визуелну природу фил-
мског медија и идејом о „кинестезији-синестезији“ 
која омогућује да се оствари „прави филм“ (true ci-
nema). – Израдио је, у цртежу, програмски портрет 
Бошка Токина, објављен у Манифесту зенитизма 
(издање Зенита бр. 1, јуна 1921), са јасним обележ-
јем касне сецесије и art déco-a: приказујући Токина 
као снажну, титанистичку фигуру мештровићевског 
типа, подвукао је интелектуалну снагу авангардног 
књижевника. И. С.

Јиржи ВОСКОВЕЦ (Јiří Voskovec, право 
име Јиржи Вахсман – Jiří Wachsman, Сазава, 1905 
– Перлбласом, САД, 1981), драмски писац, песник, 
сарадник у Ослобођеном позоришту, позоришни 
и филмски глумац и режисер, преводилац. Средњу 
школу похађа у Прагу, а матурира на Лицеју Карно 
у Дижону, где студира од 1921. до 1924. У време 
боравка у Француској упознаје чешког сликара 
Ј. Шиму, који га упућује у модерну француску 

А
нт

оа
н-

П
је

р 
ГА

ЛИ
ЈЕ

Н
Ви

лк
о 

ГЕ
Ц

А
Н



Биографије сарадника Зенита307

уметност. Иако по повратку у Праг уписује право, 
више га интересује културни живот. Још док се 
школовао на Лицеју у Дижону, успоставља везу са 
Уметничким савезом Devĕtsil; године 1924. постаје 
његов члан. Објављује песме писане у духу даде и 
поетизма, песме-слике, чланке, рецензије, критике 
у авангардним часописима и зборницима: Disk, Pás-
mo, ReD, Fronta. Када је у Ослобођеном позоришту, 
основаном почетком 1926. као сценска секција De-
vĕtsil-а, до шло до расцепа, годину дана касније, кре-
ћу први сценски наступи ауторског и режисерског 
тима Восковец–Верих (обојица рођени 1905, и обо-
јица у додиру са Devĕtsil-oм још из гимназијских 
дана). Поетика Ослобођеног позоришта у Воско-
вец–Вериховој варијанти (заједно се потписивали: 
V + W) подржава и примењује достигнућа даде и 
поетизма, циркуске кловнијаде, филмске гротеске; 
она се тридесетих година претапају у ангажовану 
политичку и грађанску сатиру и комедију, које по-
том бивају преобликоване у модерне ревијалне игре. 
Дуго година Восковец са Верихом ствара и нас-
тупа у Ослобођеном позоришту, или у позоришту 
начињеном по узору на њега, и то не само у Чешкој, 
него и у Америци, куда одлази 1938. Од 1946. више 
пута наизменично борави на линији Америка–Праг. 
Поред низа активности – на Бибисију, Гласу Америке, 
у УНЕСКУ у Паризу, где инсценира мо дерне америчке 
драмске писце (Т. Вајдлера, В. Са ројана, Т. Вилијамса), 
преводи са француског Ж. Коктоа, Жаријевог Краља 
Ибија. Предност, ипак, да је позоришној и филмској 
глуми. – Ј. Восковец Зени ту шаље свој песнички 
прилог из Француске. Он се појављује у календарском 
осмоброју (март–октобар) 1924. Објављивању 
претходи преписка са Мици ћем, у којој Восковец, 
у писму писаном из Дижона крајем новембра 1923. 
моли за сарадњу. Ње гова песма „23,оо hod“ уклапа се 
својом мотивиком и типографском страном у опште 
расположење и дух који је владао у поетској пракси 
Devĕtsil-а, нас талој после превазилажења песничких 
образаца пролетерске поезије. В. Г.

Антоан-Пјер ГАЛИЈЕН (Antoine-Pierre 
Gallien, ? 1896 – ? 1963), графичар, илустратор и 
дизајнер књига и часописа, критичар и теоретичар 
уметности, потписивао се анаграмом „peintre-à-
la-ligne-noire“, што је одражавало његов масонски 
идеал. Био је близак критичару Гиставу Кану, чији 
је портрет израдио, затим Франтишеку Купки и Ва-
силију Кандинском; превео је на француски језик 
његов теоријски спис О духовном у уметности. – У 
Зениту бр. 11 објављен је Галијенов карактеристи-
чан линорез у црно-белим геометријским односима, 
као илустрација зенитистичке јасније оријентације 
ка конструктивно-апстрактним тенденцијама. И. С.

Вилко ГЕЦАН (Кужељ код Брода на Купи, 
1894 – Загреб, 1973), сликар, графичар, илустратор, 
карикатурист. Сликарством се бави од 1910, у 
бањалучкој гимназији, где је друговао са Миливојем 
Узелцем. У Загреб долази 1913. и похађа сликарску 
школу Томислава Кризмана; ујесен одлази на 
Академију у Минхен (проф. Е. Хекел и проф. Л. 

Албер-Пјер Галијен  
Линолеум, Зенит, бр. 11, 1922.
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Хертерих) а учи и приватно код проф. Хејмана. 
Мобилисан је 1914, заробљен на Сочи и пребачен 
на Сицилију, одакле одлази, као добровољац, на Со-
лунски фронт. Између 1919. и 1924. борави у Загре-
бу, Прагу (проф. Прајслер) и Берлину (радионица 
за сликарство на стаклу и витраже Хајнесдорфа), а 
у Њујорку и Чикагу од 1924. до 1932, када се враћа 
у Загреб. (Годину 1928. проводи у Паризу.) Излагао 
је на изложбама Прољетњег салона, са групама 
Независни, Облик, Загребачки умјетници и др. Нај-
већи утицај у раној фази на њега је оставио Ми-
рослав Краљевић, а потом се усмерава ка изразито 
експресионистичком начину изражавања, посебно 
у серији цртежа Клиника (1920), коју Љ. Мицић ви-
соко оцењује у критици „Кроз Прољетни салон 1920“ 
(Нова Европа, Београд, бр. 12, 1920, стр. 414–415). 
Исти Гецанов експресионистички тон очевидан је 
на мапи литографија Ропство на Сицилији (1921) и 

на сликама с почетка двадесетих година (У ропству, 
Код стола, Циник, У крчми). Поједина дела имају 
елементе кубистичке геометризације и изражен 
осећај за гротескно и саркастично, маштовито и 
слободно решавање теме. Током боравка у САД 
његово сликарство добија одлике француског 
умереног модернизма, док је по повратку у Загреб 
његов интимизам означен колоризмом. Био је међу 
најизразитијим уметницима експресионизма код 
нас. – Израдио је илустрације за књигу Источни 
грех. Мистериј за безбожне људе чисте савести Љ. 
Мицића (издање аутора, Загреб, 1920) – насловну 
страну и две вињете (на стр. 4 и 18); Зенит (бр. 1) 
објавио је репродукцију његовог цртежа у тушу Лу-
ђак (вл. Модерна галерија, Загреб), а следећи број 
Зенита (бр. 2) доноси репродукцију Конструкције 
за портрет циника (предложак за слику Циник, 
вл. Модерна галерија, Загреб). Иако је веома ценио 
Гецанову уметност, Мицић је строго критиковао 
његову самосталну изложбу, жалећи што је она са-
мо „сликарска“, што излагач није постао „уметник-
стваралац“, јер није донео ништа ново, није изна-
шао нове форме и мотиве („Колективна изложба 
Вилка Гецана“, Зенит, бр. 8, 1921, стр. 10). Гецаново 
„Зенитистичко писмо из Америке“ (наслов гласи 
„Зенистичко...“, што је свакако словна грешка), 
писано 23. октобра, објављено је у Зениту (бр. 37, но-
вембра– децембра 1925). У њему Гецан на духовит и 
виспрен начин описује амерички начин живота и 
пореди га са нашим обичајима и понашањем. С једне 
стране, провејава носталгична нота према домаћој 
атмосфери, али и дивљење према снази и модерно-
сти Новога света. Између осталог, Гецан пише: „А 
Ви, Госп. Мицићу?... Видим из ‘Зенита’ да страдавате 
и крчите. Борите се. То је добро али је тешко. Дођите 
овамо, бар је борба плаћена...“ У тренутку када је 
већ био у Америци, или се бар спремао за пут, Гецан 
је био учесник Зенитове изложбе, априла 1924. 
године у Београду, са једним делом, највероватније 
са портретом Анушке Љубомира Мицића из 1921. 
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Вилко Гецан   
Портрет Анушке Љубомира Мицића, уље на платну, 1921.
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године (вл. Народни музеј, Београд), нађеним у Ми-
цићевој заоставштини. Психолошки продубљен, са 
наглашено дендистичким ставом, овај портрет је 
драгоцено сведочанство о уметниковој прелазној 
фази од чисто експресионистичког става ка изра-
женијем конструктивном принципу који се у Ге-
цановом сликарству јавља већ 1922. И. С.

Игор ГЛЕБОВ (Игорь Глебов, право име 
Борис Асафјев / Борис Асафьев, Петроград, 1884 – 
Москва, 1949), музиколог и композитор. Основно 
музичко образовање стиче у гимназији у Кроншта-
ту. Између 1904. и 1910. студира композицију на 
Кон зерваторију у Петрограду и историју и филоло-
гију на Универзитету. По завршетку сту дија постаје 
музички саветник и композитор у Ма ријин ском 
позоришту. Ту остаје све до 1937. После Револуције 
оснива музички одсек петроградског Института за 
историју уметности, а од 1920. је директор његовог 
Одељења за историју музике. Пет година касније 
(све до 1943) ради као професор историје, теорије и 
композиције на Конзерваторију у Лењинграду, где 
оснива Одсек за музикологију. У Москви је од 1943, 
на челу Одељења за музиколошка истраживања 
и професор на Конзерваторију. На почетку своје 
музичке каријере Асафјев наступа, двадесетих, 
најпре као музиколог радовима о руској музици 
19. века, и о композиторима Скрјабину, Чај-
ковском, Мусоргском, Глазунову, Стравинском. У 
тридесетим годинама он је претежно композитор: 
компонује опере, симфоније, клавирска дела, пе-
сме. Значајна композиторска остварења су му ба лети 
(Бахчисарајска фонтана). – Тематски двоброј Зенита 
17–18, 1922, посвећен руској авангарди, затвара 
краћи чланак „Композитор Прокофјев“, потписан 
иницијалима И. Г. Ради се, заправо, о изводима из 
текста „S. Prokofieff“ Игора Глебова, преведеног са 
немачког и преузетог из берлинског часописа Вещь 
(св. 1–2, 1922). Делови тога чланка, објављени у Зе-

ниту, баве се личношћу композитора Прокофјева 
и његовим музичким стваралаштвом као појавним 
облицима исконског, архајског и неопримитивног; 
подвучена је склоност ка једноставности и еле-
ментарности дијатонског музичког система. В. Г.

Албер ГЛЕЗ (Albert Gleizes, Париз, 1881 
– Авињон, 1953), француски сликар, графичар, 
писац и теоретичар уметности. Најпре је био 
близак неоимпресионизму, тј. поентилизму, 
потом сезанизму; припадао је групи унанимиста 
1906. године, а од 1909. прихвата кубизам; један 
је од оснивача и учесника на изложбама Sec-
tion d’Or 1912. Од 1914. настају његова апстрактна 
дела. После демобилизације, боравка на Куби, у 
Њујорку и Барселони, враћа се у Француску где 
се бави педагошким и теоријским радом. Везан је 
за Баухаус и Abstraction-Création. Објавио је више 
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Композиција, цртеж тушем и кредом, 1922.
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књига: заједно са Жаном Метсенжеом 1912. књигу 
Du Cubisme, која представља прву дефиницију 
овог покрета, затим La Forme et l’Histoire 1932, као и 
написе о односу уметности и религије, традиције и 
модернизма и др. У каснијем ликовном раду настојао 
је да пронађе путеве синтезе између средњовековне 
и модерне уметности, посебно између хришћанских, 
религиозних симбола и кубистичких форми. – 
Из тога су корпуса и два дела из Зенитове збирке 
(Птица и Композиција) – припадају вероватно умет-
никовом берлинском периоду (1921–1922) када је и 
успостављен контакт са Мицићем и Пољанским. 
Први цртеж објављен је на насловној страни Зенита 
бр. 8, а други – на насловној страни Зенита бр. 13, 
и још једном у истом броју. Пре тога, Зенит бр. 6 
репродукује његов релативно реалистички портрет 

Claire Goll у цртежу, а исте, 1921. године, у Манифесту 
зенитизма репродукован је Глезов портрет њеног 
супруга Ивана Гола, рађен у поједностављеном, 
готово примитивистичком духу, са елементима 
геометризације форме по кубистичком принципу. 
Глез је поздравио излажење Зенита, о његовој пе-
тогодишњици, 3. јануара 1926. године поздравним 
писмом из Париза. И. С. 

Иван ГОЛ (Ivan, Yvan, Iwan Goll, право име 
Исак Ланг / Isааc Lang; псеудоними: Тристан Торзи, 
Иван Ласанг; Сен Дие, 1891 – Париз, 1950), песник, 
писац, драматичар. Школовао се у Мецу. Започете 
студије права у Стразбуру прекида због рата, па 
наставља на Универзитету у Лозани. У Швајцарској 
(Цирих, Лозана, Аскона) живи од 1914. до 1918; креће 
се у кругу пацифиста око Ромена Ро лана. Године 
1916. упознаје Клер Штудер, своју бу дућу супругу. 
Настањује се у Паризу 1919; у његовој уметничкој 
средини улази у круг песника и сликара следбеника 
Аполинера. Од тада је његов рад, раније обележен 
експресионизмом, вишеструко повезан са кубизмом 
и футуризмом. Голов кубизам антиципи ра касније 
надреализам, који заступа 1924. у једином броју 
свога часописа Surréalisme, издатом месец дана пре 
Бретоновог Манифеста надреализма. Емигри ра 
1939. у Америку и тамо покреће и уређује фран-
цуско-амерички књижевни часопис Hémisphères; у 
њему сарађују: Сен-Џон Перс, Андре Бретон и Хенри 
Милер. Због болести напушта Америку и враћа се 
1947. у Париз. – Према тврдњи Ј. Кршића, И. Гола је 
са Мицићем и Зенитом повезао Б. Токин. У првом 
броју Зенита Токин је, у чланку „Европски песник 
Иван Гол“, целовито представио стваралаштво сво-
га пријатеља из париских дана, које је већ било под 
утицајем нове уметничке и културне средине. Као 
основа за Голову сарадњу послужиле су програмске 
идеје часописа. Уградио их је у своје стваралаштво, 
позитивно обележено космизмом зенита и сунца, 
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Албер Глез  
Портрет Ивана Гола, Манифест зенитизма, 1921.
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примитивизмом као мотивацијом за одбацивање 
експресионизма, и као синонимом за естетичност и 
поетичност, затим прагматиком жанра поеме (Paris 
brennt), паролама о пропасти Запада (у овом случају 
Европе), или о поларизацији на линији Исток–За-
пад. Програмски је, свакако, значајна Голова футу-
ристичко-кубистичка платформа о обнови песнич-
ког језика, коју су зенитисти доследно применили. 
Мицићев циклус Речи у простору надограђује ту 
концепцију димензијом простора. Осим тога, Гол је, 
као коуредник са Мицићем, приближио зенитисти-
ма и Зениту радове сарадника експресионистичких 
часописа Der Sturm и Die Aktion, као и књижевна и 
ликовна дела берлинских дадаиста. В. Г.

Клер ГОЛ (Claire Goll, Нирнберг, 1891 – Па риз, 
1977), песникиња, писац; сестричина филозофа М. 
Шелера. Рано се удаје за Хајнриха Штудера; студира 
право. После развода сели се у Швајцар ску, 1917, где 
упознаје Р. Ролана и свог будућег мужа Ивана Гола. У 
Паризу је од 1919; улази у тамошњу уметничку среди-
ну; заједно са И. Голом креће се у широком кругу поз-
наника и пријатеља, од којих посебно место заузима 
Р. М. Рилке. Године 1939. емигрира са мужем у Амери-
ку, одакле се у Париз враћа 1947. Стваралаштво Клер 
Гол, обележено најпре експресионизмом и сарадњом 
у експресионистичким часописима Die Aktion и Der 
Sturm, ка сније све више нагиње радикалнијим појава-
ма и импулсима, пре свега футуристичким и кубис-
тичким, уз по времено инсистирање на експерименту 
у поезији у виду спајања поезије и филма (песничка 
збирка Lyrische Films, 1922). Патос повратка примити-
визму и обнављања првобитне свежине језика дошли 
су до изражаја у њеним преводима на немачки пое-
зије народа Африке, начињеним према препевима те 
поезије првобитно објављеним у Америци. – К. Гол 
сарађивала је у Зениту током 1921. и почетком 1922. 
године. Ради се о песничким прилозима, од којих су 
једни преузимани из експресионистичких публи-

кација (Die Aktion), док су други доживели своје прво 
објављивање у нашем часопису. При томе, стихови 
К. Гол одражавају све развојне фазе кроз које је њено 
стваралаштво пролазило тих година. В. Г.

Златко ГОРЈАН (Сремска Митровица, 1901 
– Загреб, 1976), песник, писац, преводилац, новинар. 
Гимназију завршио у Бања Луци, 1919, романистику 
и германистику у Бечу и Загребу. Ради као профе-
сионални новинар од 1922. до 1941; уређу је листове 
и часописе: Morgenblatt, Zagreber Tagblatt, Belgrader 
Zeitung, Der Morgen, Новости, Хрватска позорница; 
дописник је иностраних но вина: Prager Presse, Zürcher 
Zeitung, Frankfurter Zeitung. Осим новинарства, ба-
вио се филмом и позориштем. Почетком тридесетих 
један је од саоснивача и коиздавача едиције Космос и 
двeју серија Каријатида. Поезиjу објављуjе од 1919. 
Писао новеле, песме, путописе, есеје, чланке, позо-
ришне критике. Аутор је три драмe и више песнич-
ких антологија. Према позоришном листу Comoedia, 
прве преводе објављује у бечком часопису за књи-
жевност Renaissance (1921). Уза све то, између два 
рата изабира сликарство као поље свога уметничког 
рада. – З. Горјан сарађује у Зениту из Беча, заједно 
са групом песника, писаца и сликара окупљених 
око тамошњег експресионистички обојеног књи-
жевног часописа Renaissance, приме тно обележеног 
наносима франкофоне културе. Група је током 1921. 
заступљена у Зениту поезијом (Ј. Калмер, З. Горјан), 
прилозима филозофског (Фриц Рајхсфелд) и ликов-
ног карактера (Ролф Хенкл). Пе сничка метафора те 
сарадње о пријатељском и братском односу групе 
према Зениту, посредована је у песми-поздраву З. 
Горјана, у којој су корени утицаја и ширења зенитиз-
ма у Француској и Немачкој замишљени помоћу па-
ралела са ширењем концен тричних кругова у води. 
Насупрот томе, Зенит је следеће године негативним, 
полемичко-памфлетским тоном оценио Горјанову 
антологију немачке лирике Gorući grm (1921). В. Г.
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Максим ГОРКИ (Максим Горький, право 
име Алексеј Максимович Пешков / Aлексей Мак-
симовичь Пешков, Њижњи Новгород, 1868 – Горки, 
код Москве, 1936), прозни писац, драматичар, пуб-
лицист. Детињство проводи код свога деде; кратко 
време похађа школу, од ране младости морао je да 
зарађује и обавља разне послове; по образовању 
самоук; долази у додир са револуционарним круго-
вима. Осамдесетих година 19. века путује по Русији. 
Сазрева као јавна и културна личност током деве-
десетих и у првој половини 20. века. По политичком 
уверењу револуционарни демократа, а као борац 
„против обесправљености свог народа у више на-
врата прогањан и затваран“ (Б. Косановић). Првим 
прозним радовима писаним у жанру новела и при-
ча („Макар Чудра“, 1892, „Челкаш“, 1894), и песама у 
прози („Песма о соколу“, 1894), скреће на себе пажњу 
ликовима скитница, босјака и идеализованих але-
горијских јунака, који су често довођени у везу са 
Ф. Ничеом. У обради босјачке тематике у драмском 
облику био је радикалнији, особито у драми На дну 
која се, због слабо развијене драмске радње, при-
ближава модерном европском позоришту. По сле 
пораза Прве револуције у Русији, Горки напушта 
дотадашњу концепцију прозних ликова и развија 
револуционарно и социјално обојеног јунака у ро-
ману Мати. Запажено место у стваралаштву Гор-
ког заузима аутобиографска трилогија: Детињство 
(1913–1914), Међу људима (1916) и Моји универзите ти 
(1923). – Писма М. Горког из 1905. године штампана 
су у Зениту под насловом „Поводом револуције“ (бр. 
34, 35). Она су Горком била повод за оштру критику 
антихеројског малограђанства, које је довело у пи-
тање све религиозне, моралне и политичке вреднос-
ти; њеној мањкавости супротстављена је апотеоза 
радника и пролетера у животу и у литератури. В. Г.

Хелен ГРИНХОФ (Elena, Hélène, Helen 
Grünhoff – Элена Грингова), пољско-руска уметни-
ца; веома оскудни биографски подаци до сада про-
нађени показују да је рођена у Русији и да се шко-
ловала у Паризу, најпре код Антоана Бурдела, где је 
савладала озбиљан скулпторски занат, а затим код 
Александра Архипенка, који ју је увео у савремени 
начин мишљења и изражавања. Заједно са Сержом 
Шаршуном провела је године Првог светског рата у 
Шпанији, где је своје скулптуре од 29. априла до 16. 
маја 1916. излагала у познатој Галерији José Dаlmau 
у Барселони, заједно са авангардним радовима С. 
Шаршуна. У пролеће 1917. у истој галерији наступа 
самостално, а изложба Орнаменталног кубизма С. 
Шаршуна у париској Галерији André Forny, од 3. до 
25. маја 1920. године, била је употпуњена са неколи-
ко њених скулптура. У јесен 1922. заједно са Шаршу-
ном одлази у Берлин, с намером да се врати у Мос-
кву, али остаје једно време и излаже у Галерији Der 
Sturm: најпре септембра 1922. године 13 скулптура 
(између осталих, и два портрета – Сергеја Шаршу-
на и Валентина Парнаха; обојица су били Зенитови 
сарадници), а затим, октобра, пет дела. Према нази-
вима експоната у каталозима Der Sturm-а могло би се 
закључити да се запажају утицаји њеног професора 
Архипенка (Jongleurs, Femme assise, Danse). У Берли-
ну је била у кругу Руског клуба Haus der Künste у Cafè 
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Хелен Гринхоф  
Композиција са ружичастим, гваш, око 1922. 
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Lèon, где су током 1922–1923. одржавана предавања, 
састанци и сусрети са уметницима, песницима, пис-
цима, филозофима: са Иљом Еренбургом и његовом 
супругом Љубов Козинцовом-Еренбург, Јесењином, 
Мајаковским, Пастернаком, Архипенком, Шаршу-
ном, Ел Лисицким, Лозовиком, Осипом Бриком и 
многим другим. После Берлина Хелени Гринхоф 
губи се траг. Према Ремону Крезу – она одлази у 
Совјетски Савез, а према Еберхарду Штенебергу – у 
Сједињене Америчке Државе. – Њена два гваша из 
Мицићеве збирке (вл. Народног музеја, Београд) 
представљају ретке сачуване радове: Композиција са 
ружичастим и Композиција са сивим, оба рађена око 
1922. године у духу синтетичког кубизма, са нагла-
шеном конструктивном нотом која претаче виђени 
предмет у композиционо динамичку површину. Из-
весна декоративност ових дела приближава је фран-
цуским кубистима Маркусису и Глезу. На Зенитовој 
изложби 1924. представљала је Русију са три рада – 
по свој прилици са ова два сачувана, док је трећем 
изгубљен траг. И. С.

Валтер ГРОПИЈУС (Walter Gropius, Бер-
лин, 1883 – Бостон, 1969), студирао архитектуру у 
Минхену и Берлину, где је био асистент проф. Пе-
теру Беренсу. Учестовавао у Првом светском рату, а 
након тога, 1918, био један од оснивача Arbeitsrat für 
Kunst (Радничког савета за уметност) у Берлину; био 
је члан Novembergruppe; наследио је Хенрија ван дер 
Велдеа као директор Школе за уметност и занате и 
Уметничке академије у Вајмару; 1919. уједињује обе 
установе у Државни Баухаус, високу школу за обли-
ковање, која је инсистирала на споју уметности и за-
ната. После политичких напада 1924, Баухаус се 1925. 
сели у Десау, где Гропијус за ту установу пројектује 
зграду; сарађује с највећим уметницима света, раз-
личитих специјалности, под геслом да заједничким 
радом могу да постигну најбоље резултате. По долас-
ку нациста на власт, одлази, 1934, најпре у Енглеску, а 

потом прелази у Америку, где од 1937. до 1952. године 
предаје архитектуру на Харварду. Његова дела одли-
кују се функционалношћу, употребом савремених 
грађевинских материјала и чистотом облика. Гро-
пијус је био један од зачетника социјалне архитекту-
ре и један од првих аутора типизованих радничких 
насеља. – У Зениту бр. 40, 1926, објављен је његов 
текст „Интернационална архитектура“, где износи 
своје основне поставке о целовитости слике света. 
Осим тога, у Зениту је приказано осам књига у из-
дању Баухауса: самога Гропијуса, Паула Клеа, Пита 
Мондријана, Теа ван Дузбурга и Ласла Мохољ-Нађа. 
Иако се бавио искључиво архитектуром, Гропијус је 
оставио великог трага на визуелне уметности свих 
модерних тенденција 20. века. И. С.

Георг ГРОС (Georg – Georgе Grosz, Берлин, 
1893 – Берлин, 1959), немачки сликар, графичар и 
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Георг Грос   
Републикански аутомати, 1920, Зенит, бр. 11, 1922. 
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цртач, амерички држављанин од 1938. Два пута мо-
билисан током Првог светског рата, али отпуштан 
као неподобан за немачку војску. Радио сатиричне 
антиратне цртеже и карикатуре. Један од оснивача 
и најактивнијих учесника берлинске даде између 
1917–1920, а од 1920, заједно са Отом Диксом, учест-
вује у иницирању покрета Neue Sachlichkeit. У својим 
радовима оштро критикује немачко друштво и све 
његове девијације – ратне профитере, богатство, 
администрацију, неморал, беду радничке класе. По-
себно се истичу његови радикални портрети. У не-
колико наврата био је прогањан због бласфемије, а 
1933, са доласком нациста на власт, одлази у Њујорк, 
где предаје на уметничкој школи Art Students League. 
У Америци прекида са сатиричним начином изра-
жавања и његови пејзажи и мртве природе добијају 
романтичарски призвук, а портрети и аутопортре-
ти одражавају усамљеност, разочарање и депресију. 
У Њујорку је 1946. објавио аутобиографију под на-
зивом A Little Yes and a Big No. Вратио се у Берлин 

непосредно пред смрт, 1959. године. – Зенит бр. 11, 
1922. и 41, 1926. објавио је репродукције његових 
радова из периода берлинске даде. За сценографију 
Пискаторовог позоришта користио је стихове пе-
сме, настале у време Првог светског рата, која погр-
дно говори о Србима. В. Г.–И. С.

Робер ДЕЛОНЕ (Robert Delaunay, Париз, 
1885 – Монпеље, 1941), сликар, зачетник орфизма, 
како га је именовао Аполинер. Његове прве слике 
настале су под утицајем импресионизма, а затим 
Гогена и неомпресионизма, потoм следe везаност 
за Анрија Русоа Цариника и Сезанове идеје о конс-
трукцији композиције и експерименти са апстракт-
ним особеностима и симултаним контрастима боја; 
од 1909/1910. у својим сликама разрађује посебан ку-
бистички систем базиран на боји – почиње да ради 
серију Градова и Ајфелових кула којима ће се врати-
ти и касније, 1924–1926. године. Током 1912–1913. 
удаљава се од кубизма и ради своје прве апстрактне 
орфистичке композиције. Излагао је самостално, у 
галерији Der Sturm 1913, и имао пресудан утицај на 
немачке експресионисте окупљене око удружења 
Плави јахач, затим на италијанске футуристе и аме-
ричке синхронисте. Након боравка у Португалији и 
Шпанији, током Првог светског рата, враћа се у Па-
риз, окупља око себе познате личности књижевних 
и уметничких кругова, али његова уметност више 
нема снагу утицаја. Од 1930. у потпуности се пос-
већује апстрактној уметности, истраживању свет-
лости, колористичких односа и нових материјала. 
Радио је монументалне композиције (мурале за па-
виљоне на Светској изложби у Паризу 1937, касније 
уништене), сценографију, илустрације. – У Зенито-
вој збирци сачуван је један цртеж са темом Ајфело-
ве куле, из 1910. године, којему је најближа La Tour 
из Музеја модерне уметности у Њујорку из истог 
времена. До овог цртежа Мицић је сигурно дошао 
преко Ивана Гола који је послао и своју песму пос-
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Робер Делоне  
Ајфелова кула, цртеж тушем, 1910.
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већену Делонеовој Ајфеловој кули, објављену заједно 
са цртежом, у Зениту бр. 15. Овај рад је без сумње за-
ступао француског уметника на Зенитовој изложби 
у Београду 1924. године. И. С.

Соња ДЕЛОНЕ-ТЕРК (Sonia Delaunay-Terk, 
Градијеск, Украјина, 1889 – Париз, 1979), позната по 
својим синтезама сликарства и поезије (илустраци-
је за Прозу транссибирске железнице Блеза Сандра-
ра) и по оптичким илузијама покретљивих боја (по 
чему је претходила Виктору Вазарелију, Бриџит Рај-
ли и америчкој минималној уметности). После сту-
дија у Петрограду и Карлсруеу, 1905. долази у Париз, 
у Академију La Palette, где су и Сегонзак, Озанфан 
и др. Најпре је била под утицајем Ван Гога и Гогена, 
а након удаје за Робера Делонеа, 1910, започиње ис-
траживања боје и покрета, што ће остати њено ос-
новно интересовање током целокупног радног века, 
посебно везано за тканине. Радила је нацрте за ручну 
израду авангардне одеће, позоришне костиме, ћили-
мове, таписерије, модне детаље, бавила се дизајном 
реклама, илустрацијом књига – у стилу смелих си-
мултаних бојених контраста који су имали великог 
утицаја на даљи развој моде у свету. Након боравка у 
Португалији и Шпанији, током Првог светског рата, 
поново је у Паризу где стан брачног пара Делоне у 
Булевару Мalherbes бр. 19 постаје стециште најпоз-
натијих уметника тога времена. Била је члан удру-
жења Abstraction – Création. – У Мицићевој заостав-
штини сачувана је визит-карта Соње Делоне са том 
адресом, што показује да су били у личном контакту. 
Вероватно је контакт остварио Бранко Ве Пољански 
приликом организовања изложбе париских мајсто-
ра у Београду и Загребу 1926–1927. године, на којој су 
и Соња и Робер Делоне излагали. Она је учествова-
ла у секцији Декоративне уметности – у Београду 
са 18 дела, а у Загребу са 12. Мицићева збирка има 
два њена акварела: Нацрт за дечју одећу и Нацрт за 
женску одећу, први из 1920, други из 1922–1923. годи-

не, рађена на штампаном картону. Иако инвентивне 
креације, ови радови не спадају у радикално експе-
рименталне иновације, какве су, на пример, биле 
њене хаљине-поеме и хаљине упоредних линија, које је 
радила за Тристана Цару. И. С.

Виктор ДЕНИ (право име Денисов, Москва, 
1893 – Москва, 1946), графичар, карикатурист, један 
од оснивача совјетског политичког плаката. По-
хађа часове цртања код Н. Уљанова. Учествује на 
изло жбама Друштва независних и постаје њихов 
члан (1910–1917). Излаже на Салону хумориста. У 
првој де ценији 20. века јавља се политичким кари-
катурама и карикатурама уметника и писаца, у мо-
сковским и петроградским листовима: Будилник, 
Рампа и жи вот, Сунце Русије, Сатирикон. Излаже 
на националним и интернационалним изложбама. 
После Револуције наставља да ради карикатуре за 
часописе и нови не (Правда). Први плакати настају 
1919. године. Ка рактеришу их јасна политичка по рука, 

Соња Делоне  
Нацрт за женску одећу, акварел, 1922–1923. 
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сатиричко разобличавање теме, прецизан контурни 
цртеж. Познати су његови плакати: Антанта (1919), 
На гро бљу контрареволуције, Капитал, Под маском 
мира (сва три из 1920). – Зенит је 1926. објавио репро-
дукције првих Денијевих плаката, али без ознаке 
ауторства. Из 1919. потиче плакат Друштво народа, 
Капиталисти свих земаља уједините се!, а из 1920. је 
други, штампан под насловом Капитал. В. Г. 

Фортунато ДЕПЕРО (Fortunato Depero, 
Трент, 1892 – Роверето, 1960), футуристички сли-
кар, вајар, графичар, писац, композитор. Образован 
на Scuola Reale Elisabetiana у Роверету. Његова 
прва ликовна дела настала су 1907. године, да би се 
потом развијао у правцу социјалног реализма са 
још увек очуваним траговима симболизма. Крајем 
1913, у Риму, долази у контакт са футуристима и 
учествује у њиховим акцијама и на изложбама. 
То ком 1914–1915. његово сликарство означено је 
ди намичком апстрактном синтезом вегеталних 
и анималистичких облика са наглашеним осећа-
њем за фантастично и необично. Нешто касније 
(1917–1919) оно добија одлике „механичке метафи-
зике“, са посебним интересовањем за теме природе, 
машине, човека, мануелног и механичког рада. Го-
дине 1915–1916. компонује румористичке песме 
и поезију у духу „onomalingua“ – у чистом верба-
лизму. Интересује га „динамичка архитектура“ 
града – израђује различите пројекте (за ентеријере, 
пави љоне, ресторане, киоске, позориште); бави се 
и „типографском архитектуром“ и „архитектуром 
рекламе“, сценографијом и костимографијом; сара-
ђује са Руским балетом Сергеја Дјагиљева, и са 
Пластичким балетом и Пластичким позориштем 
Жилбера Клавела. Током 1925. и 1926. живи у 
Паризу, пише за лист L’Impero. – У то време када је 
живео у Паризу, Деперо у дневнику (од 6. до 8. јуна 
1925, од 10. до 14. децембра 1925), према Алиће 
Пармеђани, бележи многобројне сусрете са Бра нком 

Ве Пољанским, са којим је припремао издавање 
футуристичко-зенитистичког часописа Мotore sel-
vaggio (или Futurismo-Zenithismo). Наводи податке 
о предвиђеним сарадницима (Маринети, Мицић, 
Прамполини, ван Дузбург, Буци, Казавола), о бро-
ју и распореду страница и прилога, о клишеима. У 
Зениту бр. 38 објављено је његово поздравно писмо 
поводом петогодишњице излажења Зенита. Депе-
ро у Њујорку између 1928. и 1930. ради за Vanity Fair, 
бави се графиком и рекламом. Касније ће радити и 
за Vogue, Emporium, La Rivista и др. И. С.

Пол ДЕРМЕ (Paul Derméе, прaвo име Камиј 
Јансен / Camille Janssen, Лиjеж, 1886 – Париз, 1951), 
песник, писац. Започео студије у Лијежу, прелази у 
Париз 1910, и од тада учествује у свим кретањима 
и појавама модерне и авангарде, почев од кубизма, 
преко дадаизма до надреализма. Формира се и де-
лује у кругу писаца и сликара кубистичке оријента-
ције, креће се у друштву који чине: П. Пикасо, Х. Гри, 
С. и Р. Делоне, М. Жакоб. Пресудан утицај на Дермеа 
извршио Г. Аполинер. Сарађује у кубистичким часо-
писима: Sic П. Албер-Бироа и Nord-Sud П. Ревердија 
(1917), где се јавља програм ским текстом о прева-
зилажењу симболизма и песмама блиским поезији 
Аполинера. У време рата жени се песникињом Селин 
Арно. Улази 1919. у редакцију часописа Littérature, 
који је покренуо А. Бретон. Године 1920. Дермеове 
активности су бројне и разнолике: марта покреће 
дадаистички обојену ревију Z (садржи прилоге: С. 
Арно, А. Бретона, Ф. Пикабије, Рибмон-Десења, Ф. 
Супоа, Т. Царе), која се од Билтена дада разликује 
по традиционалној типографији; програмски одба-
цује институцију уметности и доброг укуса, а при-
хвата све што је спонтано и природно у аналогији 
са конструктивним начелом даде; текстови у жанру 
пародија, афоризама, мистификаторских страте-
гија. Добија позив од Елијара да пише за Proverbe; 
оснива L'Esprit Nouveau. Учествује у великој дада-ак-
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цији Суђење Морису Баресу (мај 1921). У часопису 
Le Mouvement Accéléré, који покреће 1924, преплиће 
се неколико момената: типичним дадаистичким 
хумором објављује смрт даде, користећи, истовре-
мено, њен нихилистички гест и њену спонтаност у 
полемици са догмом Бретоновог надреализма, уз 
оспоравање монопола надреалиста над традицијом 
Лотреамона и Аполинера. Дерме се огледао и у ли-
ковној критици; њом се бавио све до краја живота. 
– У Зениту је сарађивао поезијом и прозом. Његов 
обрачун са Бретоном у ревији Le Mouvement Аccéléré, 
пренесен у преводу у Зениту, попримио је у про-
пратним коментарима нашега часописа димензије 
скривене полемике са београдским надреалистима 
и надреализмом Ивана Гола. Знатно раније, Токин 
је, у својој зенитистичкој фази, у једном напису о И. 
Голу, запазио постојане облике синкретизма у ства-
ралаштву П. Дермеа, испољене у динамичном споју 
поезије и филма (Зенит, бр. 1, 1921). В. Г.

Елмер ДИКТОНИЈУС (Elmer Dikto-
nius, Гранкула у близини Хелсинкија, 1896 – 
Хелсинки, 1961), песник, писац, преводилац, нови-
нар, композитор, музичар, књижевни и музички 
критичар. Припада тзв. шведским Финцима. У 
шеснаестој години прекида редовно школовање 
и образује се сам, читајући Ничеа, Стриндберга, 
Достојевског, Витмена, Хамсуна. Уписује Музичку 
академију у Хелсинкију, где од 1915. до 1919. студи-
ра виолину и компоновање. После једног неуспелог 
концерта, 1920, на којем су извођене његове модерне 
композиције инспирисане Шенбергом, Диктонијус 
прекида да се бави музиком. Године 1915. упознаје 
познатог, лево оријентисаног политичара Ота Ви-
ле Кусинена, који га уводи у литературу, упућује 
на читање марксистичке теорије, омогућава му 
студијске боравке у Лондону и Паризу (трају од 
касне јесени 1920. до новембра 1921), штампа прву 
Диктонијусову збирку песама. Диктонијус у Пари-

зу среће Анрија Барбиса, оснивача групе Clarté, и 
тадашњег коуредника и сарадника Зенита Ивана 
Гола. За време боравка у Паризу пише поезију. Ту је 
настала његова програмска песма „Јагуар“; њу И. Гол 
учвршћује у своју песничку антологију Les cinq conti-
nents (1922). Прва збирка Min dikt (1921) приближава 
поезију афоризмима, носи црте антиестетизма и 
социјално обојеног експресионизма. Мада се друга 
збирка Hårda sånger (1922) бави општим питањем 
односа песника према уметности и животу, за њу 
је речено да уноси нове тонове у шведско-финску 
поезију. У контексту борбе за моралну обнову до-
живела је семантизацију табу-тема, као што су 
сексуалност и еротика. Исте те године Диктонијус 
је, са Хагаром Олсоном и Едит Седергран, саиздавач 
модернистичког часописа Ултра, окренутог према 
немачком експресионизму и В. Кандинском. Збирке 

Елмер Диктонијус  
1917–1918.
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Brödet och elden (1923) и Stenkol (1927) постају иде јно 
радикалније и садржајније. Диктонијус у њима на 
песнички језик преводи принципе дијалектике и 
начело револуционарности. Насупрот њима, књига 
Taggiga lågor из 1924. писана је у жанру песама-
портрета о значајним писцима и музичарима. Кра-
јем двадесетих Диктонијус учествује у покретању 
модернистичког часописа Quosego (1928–1929). У 
тридесетим годинама завршава се период Дикто-
нијусове модерности. Он се од ангажованог соци-
јалисте преобраћа у резигнираног песника који 
утеху тражи у природи и смиреним медитацијама. 
– Заједно са Едит Седергран, Диктонијус уводи 
модерност у шведско-финску поезију. У самим за-
чецима те модерности, он постаје сарадник Зени-
та. Једна његова песма објављена је у великом ка-
лендарском осмоброју 1924. Та песма је, међутим, 
према Диктонијусовој преписци издатој 1995, тре-
бало да буде штампана, захваљујући И. Голу, крајем 
1921, и то под другим насловом. В. Г.

Ладислав ДИМЕШ (Ladislav Dymeš, 
псеудоними: Јан Зличан, Павел Јун, Росице код 
Хрудими, 1901 – Костелец над Черними леси, 1971), 
песник, прозни писац. Студирао и докторирао 
право на Карловом универзитету. Године 1922. је 
на студијском боравку у Немачкој. По повратку 
постаје секретар редакције Масариковог научног 
речника, али се убрзо разболева. Једно време ради 
као финансијски службеник у Словачкој. Од 1926. 
живи у Прагу као слободни писац. Током 1927. и 
1928. одлежао три месеца у затвору због песме „Re-
voluce v Praze“, писане за часопис Pravda mládeže 
(1926, конфискован). Живи и ради као слободни 
писац све до почетка тридесетих година, а онда 
започиње да се бави правним пословима. Димешову 
поезију одликују мелодиозност, интимна осећања, 
која прелазе у медитативност. Може се говорити 
и о еротизму појединих песама. Иако у почетку 

радикалан на линији естетизма левице, приклања 
се касније религиозној и античкој тематици. – У 
Димешовим стиховима, објављеним у Зениту 1922. 
године (наведено је да су из збирке Звезде падалице), 
тешка човекова судбина поистовећена је са делови-
ма природе и предметног света, које песник жели 
да преиначи и подреди идеји постојања новог реда 
ствари. В. Г.

Раде ДРАИНАЦ (право име Радојко Јова но-
вић, Трбуње код Блаца у Топлици, 1899 – Београд, 
1943), песник, писац, новинар. Основну школу поха-
ђа у Блацу, гимназију у Крушевцу. Као средњошколац 
повлачи се, новембра 1915, са српском војском преко 
Косова, Црне Горе, Скадра и Албаније. Почетком 
јануара 1916. укрцава се, са избеглицама, претежно 
ђацима, на брод Црве ног крста и њиме стиже у 
Марсељ. Наставља средњошколско образовање у 
разним местима Француске. Прве песме пише 1916. 
као ученик Лицеја у Лиону. После краткотрајног 
боравка у боемској средини Париза, упућује се, у јесен 
1919, у Београд. Започиње да се бави новинарством и 
обја вљује прве песничке збирке: Модри смех (1921) и 
Афродитин врт (1921). Уређује и издаје, 1922. и 1923, 
два броја часописа Хипнос, у којима програмско и 
песничко стваралаштво мотивише интуицијом и 
деконцентрацијом, а поезију приближава сновима и 
екстази. Пре него што је, крајем 1923, постао стални 
сарадник дневног листа Самоуправа, Драинац изда-
је књиге стихова Еротикон (1923) и Воз одлази (1923). 
У Самоуправи је уредник фељтона, књижевни и по-
зоришни критичар и хроничар, прозни писац и 
аутор путописних репортажа. У Паризу борави од 
јануара до маја 1926; тамо лута по кафанама и квар-
товима, састајалиштима боема, у намери да се пои-
стовети са песником-апашем Вијоном (Н. Јешић). 
По повратку, у сарадњи са М. де Булијем издаје Две 
авантуристичке поеме: своју Искрцавање на Јаву и 
де Булијеву Иксион. Наставља да објављује песничке 
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збирке: Бандит или песник (1928), Банкет (1930), 
Улис (1938). Истовремено проширује жанровске и 
формалне аспекте свог прозног стваралаштва: Срце 
на пазару (1929), Пламен у пустињи (аутобиогра фски 
љубавни роман; штампан је у листу Новости децем-
бра 1928; први пут као књига појавио се 1993), Шпан-
ски зид и Наша љубав (1930). Драинчеву де латност 
тридесетих година обележавају издавање листова и 
часописа: Фронт, Слика актуелних догађаја и Нова 
бразда, и отворен сукоб и полемика са надреа-
листима и представницима социјалне литературе. 
Њега поново све више привлачи новинарски по-
зив, нарочито од 1929. кад се запошљава као стални 
сарадник у београдској Правди. Све до 1936. он је 
аутор многобројних фељтона и путописних ре-
портажа које пише на основу честих путовања по 
земљи и иностранству. Пред крај живота саставио 
је аутобиографску хронику Црни дани, о својим 
доживљајима с почетка Другог светског рата. – Не-
ке црте Драинчевог стваралаштва везивале су га за 
Зенит, иако му није директно припадао и био његов 
сарадник. Своју блискост и приврженост зенитизму 
исказао је у поздраву Мицићу из Париза, послатом 
поводом јубилеја часописа. У њему фигурира мотив 
Барбарогенија и оптимистичка вера у победоносни 
поход зенитизма против Европе. В. Г. 

Тео ван ДУЗБУРГ (Theo van Doesburg, 
право име Кристијан Емил Мари Кипер / Christi-
an Emil Marie Küpper, Утрехт, 1883 – Давос, 1931), 
аутодидакт као сликар; архитекта, дизајнер, писац 
и теоретичар уметности. У почетку био под утица-
јем импресионизма, фовизма и експресионизма, 
а од 1915. године, када среће Пита Мондријана, 
посвећује се апстракцији. Године 1917, заједно са 
Мондријаном, Бартом ван дер Леком, Јакобусом 
Аудом и Георгом Вантонгерлом, оснива утицајну 
неопластицистичку групу и часопис De Stijl, која је 
постојала до 1928. и заступала идеје колективизма 

и геометријске апстракције, што је значило тежњу 
ка новом стилу у складу са научним и техничким 
савладавањем природе. Тај стил мора бити јасан и 
математички логичан, као машинскa конструкцијa, 
и у том смислу ван Дузбург предлаже повезива-
ње ликовних уметности са архитектуром. Жестоко 
се залагао да се свет очисти од свих „културних 
нечистоћа“. Био је представник и пропагатор 
De Stijl-а у иностранству, током двадесетих 
година; заслужан је за представљање дадаизма 
у Холандији, од 1920: између осталог, у De Stijl-у 
је своје дадаистичке песме и колаже потписивао 
псеудонимом И. К. Бонсе; био је у контакту са Кур-
том Швитерсом, берлинском и париском дадом, а 
1922. основао је дадаистички часопис Mécano (и ту 
се потписивао са оба псеудонима, да би направио 
разлику између уређивања ликовног и књижевног 

Тео ван Дузбург 
Вајмар, 1920.
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дела часописа). – Циљ овог часописа била је критика 
конзервативне холандске културе и противника De 
Stijl-а; у појединим бројевима рекламирао је Зенит. 
Предавао је на Баухаусу (1922–1924). Године 1925, 
када је Мондријан напустио De Stijl, ван Дузбург је 
започео са новом серијом сликарских радова под 
називом Контра-композиције: оне више нису биле 
извођене у ригидним хоризонтално-вертикалним 
линијама, већ су биле засноване на теорији и пракси 
елементаризма – акценат је стављен на дијагоналу. 
Од 1929. живео је у Паризу и у предграђу Медону 
саградио кућу са атељеом, која је, по њему, требало 
да личи на медицинску лабораторију. Године 1930. 
покренуо је ревију Art Concret и објавио манифест 
Commentaire sur la base de la peinture concrète, а 
непосредно пред смрт иницирао сусрет уметника 
у свом атељеу, што ће водити формирању удружења 
Abstraction–Création. – Ван Дузбург је успоставио 
живу сарадњу са Мицићем: Зенит (бр. 24) објављује 
извод из његовог предавања „Воља ка стилу“, 
одржаног 1922. у Јени и Вајмару – на Баухаусу и у 
Берлину. Ван Дузбург поздравља петогодишњицу 
излажења Зенита (бр. 38), а насловна страна Зенита 
бр. 40 репродукује његов пројекат Кућа (рађен 
заједно са Корнелисом ван Естереном). И. С.

Михаљи ЕДЕН (Mihályi Ödön, Лемешaни, 
1899 – Кошице, 1929), песник. Као двадесетого-
дишњак одлази из Словачке у Мађарску и тамо до-
живљава Револуцију. После слома Републике вра-
ћа се у Кошице. Иако објављује у будимпештанској 
фази Кашаковог часописа Ма, још увек се не убраја 
у активисте (P. Deréky). Приближава им се тек по-
сле премештања редакције у Беч. Временом, акти-
вистички импулси у његовој поезији постепе но сла-
бе, пошто долази до закључка да се песни штво не 
мо же стопити са политичким и етичким идеалима. 
Приклања се новом песничком језику, однегованом 
на Кашаковим поетским начелима. Све се више 

осамљује, живи повучено на свом имању у Кошицама. 
У такав начин живота никакве промене не уносе 
путовања у Беч и Париз, нити контакти са писцима 
из бечког круга мађарских авангардиста. Замисао 
о животу без нарочите сврхе и циља пренео је и на 
песничко стваралаштво. – Заслугом Бошка Токина 
и његовог превода са мађарског, у трећи број 
Зенита 1921. улазе стихови песме „Свима“ М. Едена, 
преузети из јулске свеске часописа Ма, објављене 
1920. – Пре него што је започео сарадњу са Зенитом, 
Токин је био веома добро упознат са песништвом 
мађарског активизма. Представио га је у београдском 
листу Прогрес, особито се задржавајући на поезији 
Л. Кашака и М. Едена, чија песма „Свима“ Токину 
слу жи за илустрацију радикализма и револуционар-
них достигнућа мађарске лирике. Прештампавање 
песме у Зениту било је потребно да би се исправи-
ле озбиљне штампарске грешке у верзији превода 
објављеног у Прогресу. О томе говори Токинова 
преписка са Мицићем. После напуштања Зенита, 
Токин постаје сарадник часописа Мисао, и у њему 
наставља да се бави развојном линијом мађарског 
песништва, имајући опет у виду Кашака и Едена. У 
приказу најновијих збирки ових песника (Мисао, 
септембар 1922), Токин има више разумевања за 
Еденов филозофско-социјални и космички акти-
визам, него за Кашаков, будући да је Кашак свој 
активизам кренуо да раствара у дадаизму. В. Г. 

Корнелис ван ЕСТЕРЕН (Cornelis, Carl 
van Eesteren, Киндердејк, 1897 – Aмстердам, 1988), 
холандски архитекта и теоретичар неопластицизма, 
је дан од најважнијих урбаних планера 20. века. Од 
1927. предавао на Баухаусу у Вајмару, а од 1929. до 
1959. радио на просторном планирању Амстердама, 
развијајући концепт „функционалног града“, што је 
подразумевало коришћење статистичких прорачу-
на о порасту броја становништва и њихових стамбе-
них потреба, радних места, саобраћаја и простора 
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за одмор и разоноду. Његов рад се заснивао на со-
цијалном концепту за који је тражио просторна 
решења: форме су ницале на основу анализа и 
установљених потреба. – За јубиларни, 38. број 
Зенита, ван Естерен је из Хага послао поздравно 
писмо, 13. јануара 1926, где истиче важност битке и 
природну потребу за револуцијом, уз констатацију 
да је „бар барство потребно Европи. Оно доноси сна-
гу.“ У тој последњој години излажења (1926), Зенит 
бр. 40, који се интензивно бавио архитектуром 
(текст В. Гропијуса, приказ Баухаусових књига, ре-
продукције архитектонских дела), објавио је на 
насловној страни пројекат Maison – фотографију 
макете Куће Розанбер коју су ван Естерен и ван 
Дузбург припремили за излагање у париској галери-
ји Леонса Розанбера (М. Перовић 2003: 72). У истом 
броју Зенита је и репродукција ван Естереновог 
конкурсног пројекта за ново уређење берлинске аве-
није Unter den Linden 1925, године, за који је аутор – 
сарадник Зенита – на међународном конкурсу до био 
прву награду – о чему Зенит извештава. И. С. 

Жан ЕПСТЕН (Jean Epstein, Варшава, 1897 
– Париз, 1953), теоретичар, редитељ и сценарист 
француског филма. Као дете напушта Пољску 
и долази у Француску, где студира математику 
и медицину. Најпре се бави књижевношћу, а 
касније се посвећује филму; један је од главних 
сарадника L’Esprit Nouveau-a, часописа који је 
желео обнову уметности помоћу конструктивних 
и рационалистичких естетских начела, ослањајући 
се на постулате футуризма и кубизма. Коуредник 
је и сарадник ревије Promenoir (излазила у Лиону од 
фебруара 1921. до јуна 1922; појавило се укупно шест 
бројева); у њој пише о руском балету, преводи И. Го ла 
на француски. Књижевним стваралаштвом, филм-
ском теоријом и праксом двадесетих година, Епстен 
припада уметничкој оријентацији импресионизма 
– усмерио опсервацију на унутарње аспекте људске 

душе, које дочарава кроз тренутне, визуелне и чул-
не симптоме спољне стварности. За та унутарња 
трагања за тренутним стањима психе Епстен је на-
лазио изразе типа „драма душе, драма неизрецивог“. 
У програмској књизи Bonjour, cinéma (1921), Епстен 
означава основне црте своје филмске естетике: фо-
тогеничност, крупни план, мистична својства филм-
ског поступка. Ове теоријске ставове примењује у 
сопственим филмовима, па тако моменте поетичног 
и мистичног открива у импресионистичком тре-
тирању доживљаја природе. – Зенит је представио 
Епстенове радове из области књижевности и тео-
рије филма. Најпре су 1921. штампани на францус-
ком изводи и Епстенове књиге Bonjour, cinéma; они 
се у неким деловима разликују од верзије коначно 
уобличене у књизи. У 1922. години Зенит доноси два 
Епстенова књижевна прилога, од којих је један есеј о 
глуми јапанског глумца С. Хајакаве, дејству крупног 
плана на филмског гледаоца, екрану, фотогенично-
сти. В. Г.

Иља ЕРЕНБУРГ (Илья Эренбург, Кијев, 
1891 – Москва, 1967), песник, прозни писац, писац 
мемоара, новинар, публицист. У младости живи у 
Москви. Учествује у Револуцији 1905, прикључу је 
се једној бољшевичкој фракцији; усмерава се пре ма 
новинарству; бива ухапшен. После кратког боравка 
у затвору емигрира у Париз, где од револуционара 
по стаје песник. Године 1910. издаје прву збирку сти-
хова. Враћа се у Русију 1917; повремено ревидира 
своје политичке погледе према бољшевицима. Од 
1921. до 1941. живи у Француској, Немачкој, Шпа-
нији, Русији. Своја богата искуства о политичким, 
културним и уметничким збивањима 20. века из-
нео у мемоарима Људи, године, живот (1961–1965). 
Еренбургово бављење у Берлину од краја 1921, и 
током 1922. обележено је променом оријентације 
његовог стваралаштва према теорији и пракси кон-
структивизма, производне уметности и вешчизма, 
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изложених у програмској књизи А ипак се креће, и у 
часопису Вещь, који је уређивао заједно са Ел Лисиц-
ким (1922). За разлику од руских конструктивиста и 
продуктивиста који су тежили ликвидацији уметно-
сти, Еренбург је увођењем естетског начела ублажио 
њихове екстремне ставове. – Сарадња Љ. Мицића 
са И. Еренбургом била је дуготрајна и плодотворна: 
трајала је од 1922. до 1926. По ономе што је написао 
у чланку „Die russische Dichterkolonie im Café Pra-
ger Diele“ (1922−1923), о животу руске емиграције у 
Берлину, Еренбург је веома ценио Мицића као ау-
то ра пројекта Балканизација Европе. Захваљујући 
Еренбургу, па и Лисицком, Зенит је међу првима 
у Европи стекао добар увид у конструктивизам 
и вешчизам, што је за последицу имало да их је 
уградио у свој програм, у иновације на подручју 
графичке и типографске уметности, у опрему књиге 
и у уметничку праксу (Јо Клек). Сасвим је поуздано 
да је Еренбург неке прилоге слао у рукопису, као, на 
пример, песме писане за време боравка на Криму, 
код песника Волошина, или предговор књизи А 
ипак се креће, штампан после објављивања у Зениту. 
Осим тога, платформа Еренбургове сарадње са 
Зенитом била је и уредничка (уредио је, са Ел Ли-
сицким, двоброј 17–18, посвећен руској авангарди 
1922), и посредничка – утицао је на успостављање 
директне везе између Мицића и руског футуристе Г. 
Петњикова, који је живео у Русији. В. Г.

Мaкс ЖАКОБ (Maх Jacob, Кемпер, Бретања, 
1876 – концентрациони логор Дранси, 1944), песник, 
прозни писац, сликар; презиме Жакоб је патро-
нимско. Посвећује се класичним студијама, цртању, 
музици. Похађа, крајем века, Колонијалну школу 
у Паризу, али без намере да ту врсту образовања 
икад употреби у својој каријери. Нова познанства 
одређују Жакобов будући живот, а нови пријатељи, 
међу које спадају П. Пикасо и Г. Аполинер, откривају 
у њему већ сасвим изграђену песничку личност и 

„сандук пун песама у прози“ (Р. Петровић). Сарађу-
је у Ревердијевом кубистичком Nord-Sud-у, креће се 
и сарађује у групи око часописа Littérature. У књи-
жевности дебитује књигама за децу (1903, 1904). Го-
дине 1909. настаје Жакобово полижанровско дело о 
Маторелу (под разним називима излази у три књи ге 
1911, 1912. и 1914, ликовно опремљено илустраци-
јама П. Пикаса и А. Дерена), сачињено од следећих 
значењских комплекса: визионарност, фантастика, 
бурлескност, мистичност, национална култура, сло-
жене прозне и песничке конструкције, формално 
блиске роману, алегоријској драми и песми у 
прози, која имплицира Жакобову репрезентативну 
књи гу песама Фишек за коцке (1917). Инспирисан 
позитивном поетиком кубизма, Жакоб овде речи 
сла же као коцке, прелази с предмета на предмет, 
слу жи се поетиком случајних асоцијација, ефек-
тима аналогија, насталих по принципу пародије, 
пасти ша, користи игру речима. Исту поетику Жа-
коб даље разрађује у збирци Централна лаборато-
рија, из 1921. године, с посебним инсистирањем 
на ритму, рими, асонанци и алитерацији. Прозни 
радови с почетка двадесетих година мотивисани 
су фантазијом и пародијом, изведеним намерним 
избегавањем радње (Cinematom, 1920; Le cabinet 
noir, 1922). М. Жакоб је периоде боемског живота 
смењивао периодима потпуног осамљивања. Одре-
као се јеврејске вероисповести, преобратио се 1915. 
у католичанство, а 1921. повукао се у манастир 
Свети Бенедикт на Лоари, где остаје неколико 
година. Алтернативе М. Жакоба у односу према 
животу откривају се у његовом одласку у Париз 
и поновном повратку у манастир, чему су, знатно 
раније, претходила путовања у Бретању, Италију и 
Шпанију. – Може се претпоставити да су прилози 
А. Салмона и М. Жакоба у 4. броју Зенита (1921) 
дошли захваљујући Растку Петровићу, познанику 
и пријатељу обојице француских уметника, и тада-
шњем члану редакције Мицићевог часописа из Па-
риза. За прилог А. Салмона „L’Age de l’Humanité“ 
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речено је да је преузет из књиге у припреми, док 
се за Жакобову причу „‘Ng’ oumi“ тврди да до тад 
није би ла објављивана. Мада је најављен наста вак 
Жакобове сарадње песмама у прози, он је изо стао. 
Конкретан допринос Р. Петровића Зениту аргу-
ментују речи М. Ристића о Растковом дружењу и 
вези са писцима и сликарима око часописа Action, у 
које, наравно, убраја А. Салмона и М. Жакоба. В. Г.

Стеван ЖИВАНОВИЋ (псеудоними: 
Живан Стевановић, S. Balkanano; Нова Градишка, 
1900 – Београд, 1938), песник, писац, преводилац. 
У младости га интересују науке; живи у Загребу и 
ради у тамошњим фирмама (Теда и др.). Књижевне 
радове: приче, роман, песме објављује у Бјеловару 
(1922), Загребу (1925, 1926), Београду (1938). Нека де-
ла остала у рукопису, ни доцније нису штампана. Са 
деветнаест година научио есперанто у Загребу. Од 
1929. живи у Београду, где значајно доприноси раз-
воју есперанта: обнавља рад Есперантског друштва 
1930, коуредник је Билтена Друштва (1931–1932), 
прераслог касније у La suda stelо (Јужна звезда). Мада 
му је материјал за Дописни курс есперанта остао 
у рукопису, за живота је објавио Кључ есперан та 
(Београд, 1933), и Речник есперанто-српско хрватски 
(Београд, 1934). Не може се зао бићи ни Жи-
вановићева сарадња у есперантским часописи ма 
и листовима: Esperanto Triumfonta, Heroldo de Espe-
ranto, Konkordo. – С. Живановић је агилни сарадник 
Зенита из Загреба од 1922. до 1926. У овом часопису 
објављује поезију и кратке прозне текстове, који се, 
углавном придржавају програмске поетике гласила, 
уз доста изражене полемичке тонове према среди-
ни у којој је живео, посебно с обзиром на тадашње 
политичке прилике. Поред тога што објављује 
сопствене текстове, Живановић преводи неке 
прилоге сарадника Зенита на есперанто и штампа 
их у ча сопису Esperanto Triumfonta. Исто тако, неке 
песме преведене на есперанто појавиле су се и у 

Зениту. Чињеница је да је такође Мицић инсистирао 
на објављивању Живановићеве књиге Теда негда, зе-
нитистичке патриопантомиме у стиху и прози, у 
оквиру Библиотеке Зенит. В. Г.

Осип ЗАДКИН (Осип Садкин – Ossip Zad-
kin, Zadkine, Смоленск 1890 – Париз 1967), вајар 
руског порекла, француско држављанство добио је 
већ 1921. године (у Паризу је живео од 1909, након 
четворогодишњег школовања у Великој Британији). 
Дивио се Родену, али је прихватио утицај кубизма 
и увео га у своје драматично експресивне облике 
наглашеног хуманистичког расположења. Његов 
препознатљив стил одликује употреба негативног 
волумена – шупљина. Током Првог светског рата 
на фронту је био отрован гасом, а Други светски рат 
провео је у Њујорку где је предавао на Art Students 
League. У Париз се вратио 1944. Његово најзначајни-
је остварење – споменик Срушеном граду, постављен 
на улазу у ротердамску луку, 1953. године – многи 
сматрају ремек-делом скулптуре 20. века. У Паризу 
је његов атеље са баштом претворен у спомен-музеј 
и простор за интерактиван рад са младим уметни-
цима и ученицима. – Заткин је изложио на Зенито-
вој изложби један рад – судећи по критикама, неко 
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графичко или цртачко дело, до данас неидентифи-
ковано: Д. Тимотијевић у Покрету пише: „Од свих 
тих (Кандинсковљевих, И. С.), много је лепша о 
инте ресантнија Задкинова слика на зиду“. – Зенит 
(бр. 42) објавио је репродукцију његове посткубис-
тичке скулптуре Човек са хармоником. У Мицићевој 
заоставштини сачувано је више фотографија њего-
вих радова из атељеа, и једна фотографија са пос-
ветом Мицићу, вероватно приликом Пољанскове 
посете његовом атељеу или организације изложбе 
париских мајстора у Београду и Загребу 1926–1927. 
године. И. С.

Марсел ЈАНКО (Мarcel Jancu, Janco, Бу-
курешт, 1895 – Ајн Ход код Тел Авива, 1984), да-

даистички уметник; бавио се сликарством, скулп-
туром, колажима, писао и изводио дада песме. 
Студирао сликарство код Јозефа Изера 1910–1914; 
са Тристаном Царом и Јоном Винеом основао, 1912, 
часопис Simbolul; од 1915. студирао архитектуру на 
Политехничком факултету у Цириху, где је, 1916, 
учествовао. у првим дадаистичким активностима 
Кабареа Волтер; један од оснивача групе Das Neue 
Leben у Базелу 1918; путује у Париз 1921, а у Буку-
решт се враћа 1922, раскида са дадаизмом након 
учешћа у раду Конгреса међународних напредних 
уметни ка у Диселдорфу. Јанко је, 1941, емигрирао 
у Израел и ту основао групу New Horizons. – Био је 
један од покретача авангардног румунског часо-
писа Contimporanul са којим је Зенит сарађивао 
и који је рекламирао Зенит; сачувана је преписка 
са Мицићем о учешћу румунских излагача на 
Зенитовој међународној изложби 1924. године, 
што нажалост није реализовано. Ипак, Јосип Клек 
излаже на Contimporanul-овој Међународној изложби 
децембра 1924. у Букурешту. И. С.

Сергеј ЈЕСЕЊИН (Сергей Eсенин, Кон-
стантинов, Рјазанска губернија, 1895 – Лењинград, 
1925), песник који је стиховима типа „Ја сам пос-
ледњи песник села“ указао на основни карактер сво-
је поезије. Одрастао на селу код бабе и деде. Одлази 
у Москву и ступа на Универзитет Шањавског, као 
ванредни слушалац, на Историјско-филозофском 
одсеку; ради у штампарији као коректор. У Пет-
рограду се укључује у тамошње књижевне кру гове, 
упознаје А. Блока и С. Городецког. Прилази групи 
сеоских песника, посебно се зближује са Никола-
јем Кљујевим, који је у поезију увео сеоска веровања 
и обичаје, супротстављање градској тематици. 
Непосредно пре Октобарске револуције и после 
ње, Јесењин прихвата идеје петроградске скупине 
Скити (неонародњачке побуде, оријентација ка 
селу, жеља да се „очима Андреја Рубљова доживи 
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Марсел Јанко  
Типографика, разгледница упућена Љ. Мицићу, 1923. 
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Византија“ – Јесењин); оне дају печат његовој поези-
ји (поема Инонија, 1918), он их подржава песни-
чким прилозима у зборницима. Скитску фазу 
коригује у Москви поетиком имажиниста, који 
први пут групно наступају 1919, у колективном ма-
нифесту Декларација. Потписују је С. Јесењин, Р. 
Ивњев, А. Маријенгоф, В. Шершењевич, и сликари 
Б. Ердман и Г. Јакулов, покренути жељом да се 
ограде од футуризма, симболизма, не би ли се у 
потпуности потчинили култу песничке слике и ње-
ној статичности, насупрот динамизму футуриста. 
Између 1922. и 1924. Јесењин се у стваралачком 
погледу усамљује, напушта рад у групи и деловање 
путем програма, уноси драматичне моменте у 
своје дело, испреплетено доживљајима из личног 
живота, додатно мотивисано песниковом судби-
ном: „Исповест мангупа“. – Сасвим је оправдано 
говорити не само о Зенитовим програмским, него 
и песничким афинитетима према Јесењину. У поље 
Зенитовог интересовања Јесењин улази најпре 1921. 
као коаутор имажинистичке Декларације, заједно 
са имажинистима В. Шершењевичем, А. Маријен-
гофом, Г. Јакуловим и Б. Ердманом. У 1922. години, 
имажинизам, обојен скитским духом, уграђен је 
у основу песме „Преображење“ (преведен први и 
трећи део); она је пропраћена белешком о доласку 
Јесењина и И. Данкан у Берлин, и његовом наступу 
у Дому уметности, у друштву са имажинистом 
А. Кусиковим. У песми „Вучја пропаст“ на делу је 
упућеност на животињски свет, којем је приписана 
финалност, а која се, у крајњој линији, односи на 
самог песника. В. Г.

Ари ЈУСТМАН (Ary Justman, Варшава? 
– Париз, 1919), песник пољског порекла; поезију 
пише на пољском, а потом у преводу објављује 
на француском. Био ожењен Ханом Орловом 
(1888–1968), уметницом по реклом из Украјине; 
она прелази у Француску 1910. Орлова се бави 

скулптуром и илустрацијом књи га; првих деценија 
20. века креће се међу париским кубистима; дела 
почиње да излаже 1913; сарађује ликовним прилозима 
у кубистичком часопису Sic П. Албер-Бироа. У истом 
часопису песничке при логе објављује и њен муж А. 
Јустман. У размаку од две године (март 1917 – март 
1919) појавило се седам његових песама; часопис је 
забележио и пе сникову смрт. Године 1917. у едицији 
Sic-a изашла је Јустманова песничка збирка Réflexions 
poétiques, опремљена репродукциjама скулптура и 
цртежа Х. Орлов. – Јустманови стихови у Зенит су 
доспели почетком 1921. Уз њих је објављена кратка 
белешка коjа гласи: „Пoљски песник Ary Justman 
умро је 1919. год. ’Poème’ је написана на француском 
језику“. В. Г.

Андрe ЈУТРОНИЋ (Сутиван, острво Брач, 
1895 – Сплит, 1977). Школовао се у Сутивану и Спли-
ту, студирао географију и природне науке у Грацу 
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(1914–1915) и Загребу (1917–1920). Био про фесор ги-
мназије у Сомбору (1920–1928), касније у Сплиту, 
где после ослобођења (1945) прелази да ради на 
Вишој педагошкој школи. Члан Српско-хрватске 
напре дне и револуционарне омладине постаје 1913, 
а од 1920. Јутронић је потпредседник Централног 
одбо ра Југо словенских демократских студената. 
Стручни и културни рад везује га за Београд и 
За греб; у Сплиту је 1953. именован за председни-
ка Пододбора Матице хрватске. Објављивао песме, 
поетску прозу, чланке, књижевноисторијске и стру-
чне радове у листовима и часописима; бавио се гео-
графским, антропогеографским и демографским 
истра живањима острва Брача. – Јутронић објављује 
у Зениту поезију од 1923. до 1926. године. У том 
периоду, он шаље песме из Сомбора, осим једне која 
је упућена из Сплита. В. Г.

Георг КАЈЗЕР (Georg Kaiser, Магдебург, 
1878 – Аскона, 1945), писац и драматичар. Похађа 
трговачку школу, потом неколико година ради у 
Буенос Ајресу као трговац. По повратку у Немачку 
почиње да се бави писањем. Прво драмско дело, 
библијску комедију Die jüdische Witwe, објављује 
1911. У Вајмару је од 1911. до 1921, а онда прелази у 
Берлин, где живи до 1938. Г. Кајзер убраја се у зна-
чајне представнике експресионизма у позоришту. 
Његова дела садрже све типичне елементе експре-
сионистичке драмске технике: објективација чове-
кове непосредне уну трашњости путем лабаво по-
везаних збивања, која сe нижу без чврсте логичке 
везе, драматичност огољене мисли, сажета у кон-
кретним ликовима и еквивалентима исказаних ре-
чи. Доминира идеја о обнови човека, и представа о 
кружном току човековог постојања, који води ка 
преображаjу психолошке супстанце. Познатија де-
ла: Die Bürger von Calais (1914), Von Morgens bis Mitter-
nachts (1916), Die Koralle (1917), Gas (1918). – Зенит 
бр. 14 обjављује, на немачком језику, предговор, 

заправо уводни текст Г. Кајзера за штампано издање 
Голове драме Метузалем или вечни грађанин (изворно 
ненасловљеном тексту Зенит је дао наслов „Драма“, 
снабдевајући га додатном информацијом која гласи: 
„Über Iwan Goll als Dramatiker“). Кајзеров текст не 
демонстрира идејно јединство са Предговором И. 
Гола, будући да заступа концепцију експресионис-
тичке поетике, примењене на драму, од које се Гол, 
у Зениту, експлицитно програмски већ био удаљио. 
В. Г.

Јозеф КАЛМЕР (Josef Kalmer, раније: 
Јозеф Калмус, Нерибка, Галиција, 1898 – Беч, 
1959), писац, песник, преводилац, новинар. Више 
школовање започиње у Черновици и наставља у 
Бечу (1915). Учествује као добровољац у Првом 
светском рату. У време студија етнологије и си-
нологије, у Бечу, улази у тамошњи књижевни жи-
вот, бавећи се истовре мено издаваштвом. Између 
1919. и 1928. објављује песме, чланке, преводе у 
часописима и листовима: Aufschwung (бечки књи-
жевни часо пис, који од импресионистичког пре лази 
ка експресионистичком усмерењу), Die neue Schau-
bühne (Дрезден, 1919–1922; бави се позориштем, 
драмом и филмом), Die Aktion (заједно са Sturm-
ом, централни орган берлинског експресионизма), 
Neue Erde (Минхен, 1919; важан експресионисти-
чки полумесечник, тематски сконцентрисан на 
књи жевност, филозофска и политичка питања), 
Renaissance (Беч, 1921), Die Wage, Das Zelt. Главну 
пажњу у 1. броју Renaissance-а при влачи Калмеров 
превод на немачки (вероватно са француског) Токи-
новог текста „Естетика кина“, и белешка у којој је 
наглашен значај Токинових размишљања о филму 
за (Француску, Немачку и Аустрију). Из тога пери-
ода су и живи контакти са Златком Горјаном, тада 
студентом у Бечу и сарадником часописа Renaissan-
ce, око израде Горјанове антологије немачке лирике 
Горући грм (1921), о чему се може закључити на осно-

Ва
си

ли
ј К

А
Н

Д
И

Н
СК

И



Биографије сарадника Зенита327

ву предговора и поговора у њој: у тексту „Савреме на 
немачка лирика“ Калмер пише о експресионизму, и 
о принципима Горјановог избора, а Горјан узвра-
ћа Калмеру захвалност на пријатељској помоћи 
конструктивним саветима и радом. Већ тада, Калмер 
ради у једној бечкој издавачкој кући, где издаје 
едицију интернационалне библиотеке Phalanx (у 
тој едицији изашла је Горјанова књига), а од 1921. 
до 1925. наступа као одговорни редактор мађарског 
активистичког часописа Ma, који је тих година 
излазио у емиграцији под вођством Лајоша Кашака. 
Осим тога, Калмер је аутор фељтона у прашком 
листу Prager Presse и берлинском Vossische Zeitung; 
издаје, 1927, антологију Europäische Lyrik der Gegen-
wart, 1900–1925, и штампа збирку својих песама 
Flug durch die Landschaft (1927). У каснијим годинама 
Калмер је претежно новинар и преводилац. – Зенит 
је у првим бројевима био отворен према Калмеровој 
експресионистичкој поезији, али је, насупрот томе, 
изрекао оштру критику на рачун његове сарадње у 
антологији Горући грм З. Горјана (1922). В. Г.

Василиј КАНДИНСКИ (Василий Канди-
нский / Wassily Kandinsky, Москва, 1866 – Неји на 
Сени, 1944), протагониста апстрактне уметности; 
студирао економију, право и статистику, а потом 
сликарство на универзитетима у Москви и Мин-
хену (од 1897. до 1899. у Школи Антона Ажбеа); 
1911. оснивач Плавог јахача заједно са Францом 
Марком, Јавленским, Габријелом Минтер и др.; имао 
самосталну изложбу у берлинској Галерији Der 
Sturm; од 1919. до 1921. био директор Музеја сликар-
ске културе у Москви; изабран за члана ИЗО – Наро-
дног комесаријата просвете; организатор му зеја и 
уметничког живота у постреволуционарној Русији, 
потпредседник Академије уметничких наука у Мо-
скви, активан као професор уметничких школа у 
Русији (ВХУТЕМАС) и Немачкој (Баухаус, где од 
1922. до 1933, као „мајстор“, руководи радионицом 

за зи дно сликарство и сликарске класе, предаје оба-
везни основни курс за први семестар и „слободно 
сликарство“); први почасни потпредседник Société 
Anonyme у Њујорку, аутор бројних теоријских књи-
га и есеја (О духовном у уметности, Тачка и линија 
на површини, Духовна хармонија уметности, Есеји 
о уметности и уметницима и др.); писао је песме и 
драме; учесник најзначајнијих изложби, као што је 
била Прва руска уметничка изложба у Берлину. Од 
1933. до смрти живео је у Нејиу на Сени, крај Париза, 
и био члан групе Abstraction – Création. – Сарађивао 
са Зенитом из Вајмара: у Галерији Зенит сачуване су 
две литографије из баухаусовског периода – Orange 
и Violet из 1923. године, за које Х. К. Ретел сматра 
да су врхунски домет његовог уметничког и пeда-
гошког поступка у графици. Мицић је већ у Зениту 
бр. 5 објавио текст о Кандинском, истичући га као 
најутицајнијег уметника модерног доба, а у броје-
вима 36 и 37 Зенита публикован је Кандинсковљев 
чланак „Апстрактна уметност“, специјално писан 
за Зенит. На Зенитовој изложби наступао је са шест 
радова – четири акварела и две сачуване графике, 

Василиј Кандински  
Orange, литографија у боји, 1923.
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о чему сведочи и преписка са Мицићем из 1924. и 
1926. године, писана руком, на француском и немач-
ком језику: због транспортних трошкова није у мо-
гућности да пошаље слике већ само графике, преко 
заступника Карла Нирендорфа (Берлин–Келн); при-
лаже и своју биографију. Каснија преписка односи се 
на текст који пише за Зенит, на књиге које је послао 
Мицићу, на питања о исходу Зенитове изложбе, на 
продајне цене његових литографија („3 и 5 долара, тј. 
12 марака и 60 и 21 златна марка“, иако се цене могу и 
снизити уколико постоји интересовање), на враћање 
акварела због излагања на другим местима. Осим о 
тим техничким стварима Кандински размишља о 
тадашњем положају апстрактне уметности у Нема-
чкој и интересује се за рецепцију модерне уметности 
у Југославији. У једном од писама (17. јануара 1924) 
пише: „Словени морају и могу, пре свих, у потпу-
ности да разумеју данашње стање у уметности – овај, 
на први поглед, чудан спој Унутарњег и Спољњег... 

Нама Словенима, у извесном смислу, најближи су 
Немци, а најдаљи – Французи“. И. С.

Мирчо КАЧУЛЕВ (Јамбол, 1901 – Софија, 
1972), бугарски сликар, са Геом Милевим форми-
рао, у Јамболу, Клуб модерне уметности Yellow Hall; 
сара дник часописа Crescendo, Éк, Софийско ехо. – На 
Зенитовој изложби излагао два уља Рај и Распад сун-
ца (дела поменута у писмима Геа Милева Мицићу 
од 12. и 18. јануара 1924); на Венецијанском бијена-
лу био је заступљен сликом Бал господњи (касније у 
колекцији Ф. Т. Маринетија). И. С.

Лајош КАШАК (Lajos Kassák, Ершекујвар, 
1887 – Будимпешта, 1967), песник, писац, сликар и 
графичар, средишња личност мађарске авангарде, 
утицајни пропагатор авангардних књи жевних 
праваца. Као металски радник укључује се у 
синдикални и социјалдемократски покрет у 
Будимпешти. Песме објављује од 1908. године, али 
тек 1912. скреће пажњу на себе песмама у слободном 
стиху, објављеним у часопису Renaissance. Његови 
рани радови под утицајем су Волта Витмена. Од 1912. 
до 1919. издао неколико збирки песама, новела и је-
дночинки. Покреће часопис A Tett (1915–1916), око 
којег се окупља група млађих песника и уметника. 
Због антимилитаризма и интернационализма часо-
пис је забрањен, али га Кашак поново покреће под 
називом Mа; излазио је у Будимпешти 1916-1919, 
и у Бечу 1920. до 1925. Бечка фаза Ма обележена је 
распадом хомогене активистичке групе, иступом 
Шандора Барте 1922, у време када он појачава 
своју везу са дадаизмом и пролеткултом и покреће 
часописе Akasztott Ember и Éк. Л. Кашак је снажно 
утицао на књижевност југословенских Мађара. У 
књижевној и ликовној пракси и у теорији Кашак 
заступа активистичку варијанту експресионизма, 
ослоњену на традицију Курта Хилера, дадаизам, и 
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око 1920.
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специфичне појавне облике конструктивизма (Bild-
gedichte, Bildarchitektur). – Зенит је изузетно ценио 
и добро познавао часопис Ма. Он са симпатијама 
пише о Кашаковом часопису и покрету, налазећи да 
постоји много заједничког између Ма и Зенита, из-
међу стваралаштва активиста и зенитиста: „Данас, 
најмодернији, најближи нама мађарски активис-
тички песници и уметници и њихов часопис Ма.“ 
Гласило зенитиста објављује Кашакове нумерисане 
песме (једну у преводу Б. Токина), и најављује, на 
настојање Кашака (преписка Б. Токин – Љ. Мицић), 
да припрема издавање његовог „романа из мађарске 
бољшевичке револуције“ Ломаче певају. Са конструк-
тивистичком фазом Зенита поклапа се штампање 
Кашаковог програмског текста „Архитектура слике“ 
(1922), као и репродукција његовог линореза који ви-
зуелно илуструје идеје, представљене у овом тексту. 
В. Г.

Јо, Јосиф КЛЕК – Јосип Сајсел (Jo, Josif 
Klek – Josip Seissel, Крапина, 1904 – Загреб, 1987), 
сликар, цртач, архитекта и урбаниста, псеудоним 
Јо Клек користио је између 1923. и 1925, када је 
интензивно сарађивао са часописом Зенит; шко-
ловао се у Крапини, oд 1919. у Загребу, где је један од 
чланова групе Тревелер (заједно са Ч. Плавшићем, 
председником, Д. Плавшићем Млађим, З. Мегле-
ром, В. Крањчевић, Д. Херјанићем, В. Пиларом, 
М. Сомборским, М. Шеном) која приређује по-
зоришну представу колажног карактера са делима 
Маринетија, Мицића, са новинским чланцима и 
импровизованим текстовима; од 1923. је у Београду, 
где 1924. матурира; године 1929. је дипломирао 
архитектуру на Техничком факултету у Загребу 
(проф. Хуго Ерлих). Од тада је био запослен у 
Одјелу за регулациону основу града Загреба на 
пословима генералног урбанистичког плана; ради 
и на про јектовању појединих тргова, улица, стамбе-
них блокова и административних здања (између 

осталог, суделовао је у градњи Пољопривредно-
шумарског факултета у Загребу 1935; награђен је 
златном медаљом и добио Grand Prix за пројекат 
Југословенског павиљона на Светској изложби у 
Паризу 1937, Златну медаљу за уређење околног 
простора, а затим и Орден легије части француске 
владе. Као члан Радне групе Загреб 1932–1935, насту-
па на четвртој изложби Земље са документацијом 
о стамбеним и земљишним приликама у Загребу. 
Током 1938–1939. специјализује се из области урба-
низма у Француској, Белгији, Холандији и Ита лији. 
Од 1939–1940. управник је Државне обртне шко-
ле у Загребу, али је као антифашиста отпуштен, 
1940, и касније ухапшен. Након ослобођења ради у 
Министарству грађевина, у Пројектном заводу и на 
Архитектонском факултету у Загребу. Од 1950. члан 
је Југославенске академије знаности и умјетности и 
добитник великог броја признања. – Љ. Мицић је 
његово сликарство протумачио као узорно за другу 
фазу зенитизма и назвао га је АРБОС (Артија-БО-
ја-Слика, као превод са немачког – PАpier-FАrben-
MАlerei – ПАФАМА). Зенит је у више наврата ре-
продуковао Клекова дела: најпре две његове скице 

Јо Клек   
ПАФАМА, 1922.
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за зенитистички костим и позоришну завесу (у бр. 
24), а затим Крчму и Рекламе (у бр. 34), Нацрт за 
Зенитеум I и Нацрт за Зенитеум II (у бр. 35), Вилу 
Зенит (у бр. 36). Зенит неколико пута репродукује 
и његов нацрт Зенит, зенитизам – врста амблема, 
ex libris-a, намењеног обележавању зенитистичких 
издања. Сем Крчме, сва дела нађена су у Мициће-
вој заоставштини, заједно са другим колажима, 
фотомонтажама, акварелима, скицама, темперама 
– укупно 14 дела која указују на уметникова широ-
ка интересовања и распон раног стваралаштва од 
хуморних дадаистичких и футуристичких елеме-
ната до експресионистичких пројеката и посебно 
конструкти вистичко-продуктивистичких идеја са 
очевидим утицајем филма, фотографије, радија, 
рекламе. Један врло уравнотежен и промишљен ко-
лаж (Во имја зенитизма) потписали су заједно Клек 
и Мицић; он се састоји од цитата Клекових радова, 
текстуалног дела и графичких интервенција. Зна-
чајну збирку његових зенитистичких и каснијих, 
надреалистичких радова Музеј сувремене умјет-
ности у Загребу добио је као легат од супруге Сил-
ване (Балканац мирно, Кокот на крову, ПАФАМА и 
др.). Клек је представљао зенитизам на Међународној 
изложби у Београду са највише радова (чак 19), и на 
изложбама Contimporanul-a у Букурешту и групе 
Der Wurf у Билефелду 1924, а у Москви 1926. на Ре-
волуционарној изложби Запада представио је плакат 
и илустрације у књигама Маријана Микца (Ефект 
на дефекту и Феномен мајмун). Радио је – колико је 
познато – два зенитистичка плаката (за Међународну 
изложбу у Београду и Помоћ студентима). Сачувана 
су лична писма Јо Клека Мицићу о његовом живо-
ту, раду и дилемама везаним за боравак у Београду. 
Од тридесетих година Сајсл се, поред архитектуре и 
урбанизма, посветио надреалистичким цртежима и 
илустрацијама. И. С.

Љубов КОЗИНЦОВА-ЕРЕНБУРГ (Лю-
бовь Козинцева-Эренбург, Кијев, 1898 – Москва, 
1970), руска уметница, похађала атеље Александре 
Екстер за беспредметно сликарство и сценографију 
1918–1919. године, и ту, приликом једног предава-
ња, упознала свог будућег супруга Иљу Еренбурга. 
Наставила је студије код Александра Родченка 
1920–1921. Са Еренбургом је боравила у Немачкој, 
Француској, Шпанији, Белгији, и вратила се у 
Совјетски Савез. Године 1922. у Берлину је излагала 
конструктивистичке графике на Првој руској умет-
ничкој изложби у Галерији ван Димен, а затим насту-
пала у Галерији Der Sturm са Куртом Швитерсом и 
у Хановеру са Ел Лисицким; током 1923. излаже у 
Прагу и Брну (са групом Devětsil), у Антверпену у 
Cercle Royal Artistique, у организацији часописа Ça 
Ira, затим у Паризу 1926–1927. у Галерији Zborowski, у 
којој је излагао и Бранко Ве Пољански. Блискост са 
кругом руских авангардних уметника (А. Екстер, 
Ел Лисицки, А. Родченко и др.) оставила је видан ути-
цај на њено рано стваралаштво, које углавном није 
сачувано. – Због тога је и значајна њена Композиција 
из 1925. године из Зенитове збирке, рађена темпером 
у конструктивистичком просторном решењу и 
колористичким плошним односима, из фазе која је 
мало позната; каснији опус везан је за соцреализам. 
Иако Зенитова галерија спомиње и њена дела, 
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Љубов Козинцова Еренбург  
Композиција, темпера, 1925.
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Козинцова није излагала на Међународној изложби 
нове уметности у Београду 1924, па се претпоставља 
да је Композиција касније ушла у збирку, можда то-
ком Мицићевог боравка у Паризу. У једном писму 
свом професору Родченку она спомиње Љ. Мицића 
и његову посвећеност руској авангарди и Родченку. 
У свом аутобиографском делу Дневник моих встреч. 
Цикл трагедий, објављеном на руском у Њујорку 
1966. године (стр. 165), Јуриј Ањенков, и сам сведок 
како авангардних тако и каснијих путева руске, 
тј. совјетске и емигрантске уметности, написао 
је: „Дивна и талентована Еренбургова жена своју 
уметност је подредила совјетском 'социјалистичком 
реализму', али мени је оставила један леп бретон-
ски пејзаж. Украсила је цвећем Пастернаков гроб, 
без обзира на то што Еренбург, разуме се, није ни 
присуствовао сахрани.“ И. С.

Станислав КРАКОВ (Крагујевац, 1895 
– Сен Жилијен, 1968), писац, бавио се филмом, 
новинар. Основну школу завршио у Зајечару, 
гимназију у Београду. Као гимназијалац одлази у 
Балкански рат; учествује у Првом светском рату. 
Апсолвирао је правне науке у Београду (1924). При-
чом „Смрт капетана Ранђића“, објављеном 1919. у 
часопису Мисао, најављује уметнички свет своје 
приповедне прозе, коју продужује да ствара у 
жанру приче, романа, путописа, репортаже све до 
тридесетих година. Посвећује се новинарству. У ли-
сту Време ради од 1922. до 1938, најпре као новинар, 
а потом као уредник. Исти послови везивали су га и 
за друге листове, као и за Радио-Београд. После ра та 
живео у емиграцији. У романима Кроз буру (1921) и 
Крила (1922) Краков се опредељује за ратну темати ку, 
нераскидиво везану за новаторство елиминацијом 
главног јунака, фабуле, приближавањем књижевног 
поступка филмском, истовремено усмеравајући 
паж њу на еротски аспект теме. У причама и нове-
лама прозни поступак приближава сновима, метем-

психози, алхе мији, идејно се оријентишући према 
декадентној филозофији у третирању женских ли-
кова. Путописе заснива на документарно-публи-
цистичком жанру путописних репортажа, које 
обједињује и 1926. објављује у књизи Кроз Јужну 
Србију. – С. Краков сарађује у Зениту са групом пи-
саца из Београда. Према једном Мицићевом тексту 
изгледа да му, због позитивног естетског програма 
часописа и високо постављених уредничких циље-
ва, нису у потпуности одговарали прилози С. Кра-
кова, нарочито с обзиром на морални релативизам 
декаденције у текстовима „Легенда о жени“ и „Прича 
о мумији“. В. Г.

Франце КРАЉ (Загорица при До брепољах, 
1895 – Љубљана, 1960), словеначки вајар, сликар, 
графичар, илустратор; бави се опремом књи га и 
монументалним живо писом. Учио вајарство на 
Занатској школи у Љубљани 1907–1912 и у Целовцу 
(проф. А. Прогар) 1912–1913, а сликарство на Ака-
демијама у Бечу 1918–1919. и Прагу 1919–1920 (проф. 
В. Буковац). Од 1920. живи у Љубљани где води 
Керамичарски одсек Средње техничке школе (до 
1945). Заједно са својим братом Тонетом, сликаром 
и графичаром, идејни је предводник словеначког 
експресионизма, са програмским ставом блиским 
Новој стварности и покушајем да оствари „сло-
венски лик“, везан пре свега за колоризам. Посебно 
се бавио сакралним темама. – Његова скулптура 
Тежак спомин (у ствари Визија св. Антона, из 1921. 
године, према каталогу Ekspresionizem in Nova 
stvarnost na Slovenskem 1920–1930, Moderna galerija, 
Ljubljana, октобар–децембар 1986, кат. 181) репро-
дукована је у Зениту бр. 7, у време када он заступа 
експресионизам као основну линију овог часописа; 
она је пропраћена белешком о аутору и Клубу мла-
дих, формираном у Љубљани. Уредништво Зенита 
најпре жали што из техничких разлога није успело 
да у Загребу сложи композицију Марија Когоја, а 
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затим истиче посебност Краљевог рада као нове 
скулптуре – „духовна линија и контуре нове вајар-
ске уметности у нас“ која није опонашање природе 
већ „у материји оваплоћен један уметнички духовни 
доживљај“ . И. С.

Мирко КУЈАЧИЋ (Колашин, 1901 – Мостар, 
1987), сликар и графичар; основну школу завршио 
у Даниловграду. Из политичких разлога, породица 
Кујачић се 1912. године сели из Црне Горе у Београд; 
први разред гимназије завршава у Сремским Кар-
ловцима 1912; школовање наставља у Београду, са 
прекидом током Првог светског рата. Студира на 
Техничком и Филозофском факултету 1921–1922; 
1923. уписује се у тек основану Глумачко-балетску 
школу Конзерваторија и по завршетку прве године 
добија ангажман у Народном позоришту. Убрзо и 
то напушта и 1924. почиње да похађа Вајарски од-
сек Уметничке школе (проф. Тома Росандић). У Па-
риз одлази 1925, учи на Académie Julian (проф. Пол 
Ландовски) и на Académie de la Grande Chaumière 
(проф. А. Бурдел), али се због недостатка финан-
сијских средстава опредељује за сликарство и 1926. 
похађа курс код Андреа Лота (издржава се чистећи 
његов атеље у којем су радили ученици). – У то вре-
ме приближио се зенитистима, најпре Пољанском, а 
затим и Мицићу. У Зениту (бр. 38) објавио је писмо 
„Поз драв зенитистичке тројке“. Учествовао у зени-
тистичким манифестацијама у Паризу. Сачувана су 
врло садржајна писма која је слао Мицићу по пов-
ратку из Париза, која показују његову животну и 
уметничку борбу, материјалне проблеме са којима 
се стално суочавао, његово одушевљење идејом Бар-
барогенија и пријатељска осећања која је гајио пре-
ма Мицићу и Пољанском. У Југославији је од 1928. 
активан у уметничком животу – у Београду излаже 
са групом Облик, приређује самосталне изложбе, 
професор је гимназије (предаје француски језик и 
цртање); у Бановинском позоришту на Цетињу ради 

као сцено граф; у Сарајеву његову изложбу отвара 
Тин Ујевић. Од 1931. интензивно сарађује са гру-
пом политички ангажованих уметника који се за-
лажу за „борбени реализам“ (Влада Пиперски, Иво 
Шеремет, Ђорђе Андрејевић Кун, Стеван Боднаров, 
Драган Баја Бераковић, Пиво Караматијевић, Винко 
Грдан и др.; већина ових уметника ће 1934. године 
формирати групу Живот); у том духу настају његова 
графичка дела. Организује, у Уметничком павиљону 
„Цвијета Зузорић“ 1932. године, заједно са вајаром 
Михајлом Томићем, провокативну изложбу на којој 
је прочитао свој Манифест и изложио два асамб-
лажа (називао их је колажима): цокулу приковану 
на шперплочу са бојеним намазима, под називом 
Зимски мотив, и празилук причвршћен на црвено 
платно, под називом Корен београдске отмености. У 
каснијем периоду његово сликарство постаје изра-
зито експресивно, са јаким, узнемиреним потезима 
и снажним колористичким решењима. И. С.

Гeoрг КУЛКА (Georg Kulka, Вајдлингау, Аус-
трија, 1897 – Беч, 1929), песник, писац. Учествује у 
Првом светском рату, одакле се враћа као резервни 
официр. Заједно са Ф. Р. Беренсом објављује, 1918, 
антиратну поезију у Пфемфертовом часопису Die 
Aktion (рубрика Verse vom Schlachtfeld). Студира фи-
лозофију код Адолфа Штера, филозофа бечке школе 
емпириокритицизма, и докторира 1921. са темом о 
Жану Паулу. Упоредо с радом у издавачким кућама 
у Бечу и Потсдаму, бави се књижевношћу: пише пое-
зију, сарађује у књижевним и уметничким листови-
ма и часописима, од којих је најважнији Die Dichtung 
(излазио од 1918. до 1923; тематски није везан искљу-
чиво за експресионизам – објављује најновију пое-
зију; поклања пажњу типографском изгледу), издаје 
1920. песничку збирку Der Stiefbruder, води полемику 
са Карлом Краусом у ревији Die Fackel, због оптужбе 
да је плагирао Жана Паула. По некима, писао поезију 
у традицији Г. Тракла, А. Штрама, Е. Ласкер-Шилер и 
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Ш. Георгеа. Живот је завршио самоубиством. – Георг 
Кулка је езотерични песник касног експресиониз-
ма. Зенит је почетком 1921. објавио његове стихове 
који ће 1923. године бити штампани у часопису Die 
Dichtung1. У рубрици „Макроскоп“ редакција је забе-
лежила да је примила Кулкину збирку Der Stiefbruder, 
уз коментар да је то „лирика, коју напада Карл Краус у 
својој Fackel“. В. Г.

Курт ЛИБМАН (Kurt Liebmann, Десау, 1897 – 
Дрезден, 1981), песник, писац. Студира књижевност, 
историју уметности и филозофију у Берлину и Ха-
леу. Запошљава се као службеник у банци. По угледу 
на издавачку делатност часописа Der Sturm, оснива 
1925, са Александром Метеом, у Десауу, издавачку 
кућу Dion-Verlag, с намером да шири и популарише 
песништво и уметност експресионизма. После Дру-
гог светског рата живи у Дрездену, где се бави нови-
нарством, обавља редакторске послове, а од 1955. до 
1963. доцент је за естетику и културну политику на 

високим школама за музику и ликовне уметности. 
Као Ф. Р. Беренс и К. Хајнике, Либман је тесно пове-
зан са централним часописом берлин ског експре-
сионизма Der Sturm: у њему сарађује од 1917. до 1927. 
године. Његову поезију шире је популарисао Рудолф 
Блимнер на чувеним рецитаторским вечерима Вал-
деновог гласила. Либману је било важно да и среди-
ном двадесетих година настави да негује песничку 
праксу, полазећи од темељних експресионистичких 
идеја и поступака. Они су, према начелима поетике 
Sturm-а, значили превласт ритма, и низање стихо-
ва, редукованих на речи, састављене од именица и 
глагола. – Ови параметри експресионистичког пес-
ничког језика јављају се и у Либмановим стиховима 
објављеним у Зениту 1926, из времена песникове 
стваралачке фазе у Десауу. У преписци са Мицићем, 
и у честитки за јубилеј Зенита, покренуо је питања 
која су се тицала додирних тачака индивидуалних 
поетика обојице песника. В. Г.

Ел ЛИСИЦКИ (Лазар Маркович Эл Лиси-
цкий / Lazar Markovič El Lissitzky, Полшчинок код 
Смоленска, 1890 – Москва, 1941), руски архитекта, 
сликар, графичар, један од теоретичара конструк-
тивизма, изумитељ ПРОУН-а (Проэкт утверждения 
нового), 1919–1920. године; бавио се фотомонтажом, 
„конструкцијом“ књига (Про два квадрата, Для голо-
са), истраживањима типографије и архитектонског 
дизајна, урбанизмом; био је професор. Студирао 
у Дармштату (1909–1914), путовао кроз Италију и 
Француску, од 1914. радио у Москви, од 1919. преда-
вао на Уметничкој школи у Витебску и био у блис-
ким контактима са Шагалом и Маљевичем. Члан 
УНОВИС-а и ИНХУК-а; професор на ВХУТЕМАС-
у 1920–1921. Заједно са Иљом Еренбургом покренуо 
је у Берлину, 1922. године, часопис Вещь / Objet/
Gegenstand, са којим је Зенит интензивно сарађи-
вао. Од 1923. године реализује серије ПРОУН – собу 
за Велику берлинску уметничку изложбу, слике, гра-
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на књизи В. Мајаковског, Для голоса, 1923.
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фике (мапу ПРОУН са шест литографија објавило 
Дру штво Кеstner у Хановеру); издао је литографски 
албум Победа над сунцем, са механичким фигурама. 
У Москву се вратио 1925. да би предавао дизајн ен-
теријера на ВХУТЕМАС-у; дао је нацрте за поставке 
великих совјетских изложби у иностранству. – За-
једно са И. Еренбургом био је гост-уредник двоброја 
17–18 Зенита, за који је урадио насловну страну у 
стилу ПРОУН-а и, такође са Еренбургом, објавио 
текст „Руска нова уметност.“ На Зенитовој излож-
би излагао је четири рада, вероватно управо она 
која су сачувана у Мицићевој збирци: литографије 
ПРОУН 2 Б и ПРОУН 5 А, обе из 1919/1920. године, 
Кон струкција из 1922, рађена у мешаној техници, и 
нацрт Костима за оперу А. Кручониха „Победа над 
сунцем“, акварел и мешана техника, 1921, који је био 
репродукован у Зениту бр. 17–18, заједно са графи-
ком Конструкција, такође из серије ПРОУН-а. Са-
чувана је његова преписка са Мицићем и књига Для 
голоса В. Мајако вског, са посветом Мицићу: „Für 
Mitzitch Mit Gruss, EL“, 1923. И. С.

Луј ЛОЗОВИК (Louis Lozowick, Украјина, 
1892 – Саут-Оранџ, САД 1973), амерички уметник 
украјинско-руског порекла, сликар, графичар, дизај-
нер, сценограф. Похађао Уметничку школу у Кије-
ву; емигрирао у САД 1906, са 14 година. Наставио 
школовање на Националној академији за дизајн у 
Њујорку (1912–1915) и на Државном универзитету 
Охаја (1915–1918). После Првог светског рата бора-
вио је у Европи, најпре у Паризу, од пролећа 1920 
(студирао на Сорбони и Académie Libre), затим у 
Берлину до 1923 (на Академији Фридриха Вилхел-
ма). Путује у Москву и упознаје многе авангардне 
уметнике, посебно супрематисте и конструктивисте 
који остављају највећег утицаја на његов рад и иде-
је: током 1922–1923. радови Лозовика носе обележја 
конструктивистичког речника – геометризације об-
лика, апстрактне конструкције простора, јаких ко-

лористичких односа и машинске естетике са темама 
индустријализације. По повратку у Њујорк, 1924, 
наставља да развија теме „машинских орнамената“, 
називајући их „американизацијом уметности“ (о 
томе издаје манифест у каталогу Изложбе машинског 
доба, одржане у Њујорку 1927. године); постаје поз-
нат као сликар мегалополиса, његове алијениране 
атмосфере и снажног динамизма. Објавио је, 1925, 
књигу Modern Russian Art у издању Société Anonyme 
и написао бројне текстове о авангардној уметности. 
Током друге посете Москви, 1928. године, на њега 
велики утисак остављају промењен однос према рус-
кој авангарди, синтеза апстракције и реализма, коју 
су прокламовали чланови ОСТ-а (Общество худож-
ников станковистов – Удружење уметника штафе-
лајног сликарства), као и филмови Сергеја Ејзенш-
тајна. Након тога, користио је паралелно апстрактне 
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Руска црква, туш, око 1922.
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и фигуралне детаље, драматичне светлосне ефекте, 
дубоку перспективу и монтажни систем рада на 
својим сликама из 1929–1930. године. Током триде-
сетих година био је близак радикалним политичким 
идејама Џона Рида и његовог часописа New Masses. 
Године 1936, након боравка у совјетској централној 
Азији, заједно са међународном групом књижевни-
ка објавио је низ чланака у часопису Art Front: „Art 
in the Service of the Proletariat“; „John Reed Club Show“; 
„Towards the Revolutionary Art“. Његово сликарство 
и графика тога времена такође добијају одлике ан-
гажоване, социјално обојене уметности (радничке 
теме, бруталност полиције, незапосленост, штрај-
кови и сл.). – Лозовик је на Зенитовој изложби пред-
стављао Сједињене Америчке Државе; на њој је био 
заступљен са три рана, конструктивистичка рада, од 
којих су два сачувана – Цртеж и Руска црква, оба из 
1922. године – први објављен у Зениту бр. 12, 1922, а 
други у Зениту бр. 14, такође 1922. Зенит бр. 26–33, 
1924, репродукује још једно његово дело без назива 
за које Зоран Маркуш („Zenitizam i Louis Lozowick“) 
претпоставља да би могло бити Raumgestaltung, 
треће дело са изложбе (припадало Галерији Зенит, 
није познато где се сада налази). Мицић је уредниш-
тву Het Overzicht-a послао клише Цртежа (објављен 
у троброју 22–23–24, стр. 178), али без легенде, пош-
то су уредници сматрали да је реч о раду Јозефа Пе-
терса (по сведочењу Мишела Сефора). У Мицићевој 
заоставштини сачувано је више фотографија Лозо-
викових слика са урбаном тематиком, насталих у 
САД, као и писма из 1923. и 1928. године. У једном од 

писама Мицићу Лозовик се жали што је приморан 
да због материјалних разлога напусти Париз, мада је 
имао намеру да у њему приреди своју изложбу. И. С.

Адолф ЛОС (Adolf Loos, Брно, 1870 – Калкс-
бург, 1933), аустријски архитекта, теоретичар и 
професор архитектуре и урбанизма; учио Занатску 
школу у Либерецу (Рајхенбергу) и Високу техничку 
школу у Дрездену; боравио у САД од 1893. до 1896; 
на њега је посебно утицала Светска изложба у Чи-
кагу 1893. По повратку у Европу живи у Бечу, бора-
ви у Паризу од 1923. до 1928; у Бечу је 1906. основао 
приватну архитектонску школу а после Првог свет-
ског рата организовао семинар за младе архитекте 
Од 1920. до 1922. води Урбанистички одсек Бечке 
општине. Лоса, као представника новог израза у ар-
хитектури, обележава бескомпромисан став против 
историцизма и сваке декоративности, залагање за 
функционалне планове, чисте форме и једноставне 
волумене. Међу његова најзанимљивија дела спада 
кућа Тристана Царе, изграђена у Паризу 1926. го-
дине. – У Зениту (бр. 34, 1924), уз текст Љубомира 
Мицића „Нова уметност“, и као илустрација теза 
изнетих у чланку „Нови систем грађења“ (аутор је 
потписан са „Архитект П. Т.“), објављене су две реп-
родукције макете његове Виле Моизи на Лиду у Ве-
нецији (М. Перовић 2003: 69). И. С.

Анатолиј ЛУНАЧАРСКИ (Анатолий Лу-
начарский, Полтава, 1875 – Ментон, Француска, 
1933), драмски писац, критичар, политичар. Са пет-
наест година упознаје марксизам. Студира фило-
зофију и природне науке у Швајцарској и Русији. 
При лази бољшевицима (1903); живи у емиграцији од 
1906. до 1917. Из тог времена потичу научни радови 
из књижевности и филозофије. Враћа се у Русију 1917; 
поново је активист бољшевичке партије. Уметни-
чка дела ценио према друштвеној сврсисходности, 
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Савремена архитектура, Зенит, бр. 34, 1924.
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а не према уској утилитарности. Прихвата сарадњу 
футуриста и пише предговор за њихов зборник 
Ражена реч (1918), упркос сопственом позитивном 
односу према традицији, коју су они порицали. Иза-
бран је за првог комесара Народне просвете после 
Октобарске револуције. За разлику од Лењина, ме-
ђу бољшевицима засту пао позитиван став према 
пролетерској култури, што је створило претпо-
ставке за његово бављење теоријом и праксом проле-
ткулта – велика скупина пролетерских културно-
просветних организација, основана у периоду 
између Фебруарске и Октобар ске револуције, и 
комфута – групација која је, на челу са Мајаковским, 
спојила нека искуства руског футуризма са посту-
латима пролетерске културе. – Зенит је вероватно 
преко немачког издања упознао спис Луначарског 
„Културни задаци радничке класе“ и у изводима га 
објавио под насловом „Пролеткулт“ у првим бро-
јевима 1921. Године 1924. Мицић је текст Луначарског 
објавио у Београду као посебно издање. В. Г.

Владимир МАЈАКОВСКИ (Владимир Мая-
ковский, Багдади код Кутаисија, Грузија, 1893 – Мос-
ква, 1930), песник и драмски писац. Живи у Москви 
од 1906, где се повремено посвећује револуциона рној 
делатности. Похађа уметничку школу у истом граду. 
Песничко и драмско дело формира у крилу руског 
футуризма, који је, за разлику од Хлебњикова, у ње-
говој варијанти више склон градској цивилизацији, 
антиестетизму, језичким и графичким иновацијама, 
што постиже неологизмима, игром речима, хипер-
боличном стилизацијом, помаком у изградњи сти-
ха. Као ретко који песник наглашава проблематику 
свога Ја, било да се ставља у улогу подругљивца, узви-
шеног естете, бунтовника, љубавника, неслободног 
песничког субјекта (В. Вестстејн). Рану стваралачку 
фазу Мајаковског карактеришу идејно-уметничке 
иновације у циклусима песама, уз отварање према 
циклусу социјално-филозоф ских поема, као што су 
Облак у панталонама, Флаута-кичма и Рат и свет. 
Из тог периода потиче и трагедија Владимир Маја-
ковски, која је доживела инсценацију 1913, заједно 
са футуристичком опером Победа над сунцем; код 
Мајаковског побуњене ствари имају средишњу улогу. 
После 1917. пише дела у славу Револуције, најчешће 
изразито агитацијски обојена: Наш марш, Ода рево-
луцији, Леви марш, претварајући футуристички веш-
чизам у производни: Мистерија буфо. Крајем 1922. 
оснива групу, а касније и часопис ЛЕФ, са задатком 
да окупља и спаја искуства уметничке левице, кубо-
футуриста и комфута (М. Јовановић). – Током три 
године, од 1921. до 1923, Зенит је упознао предрево-
луционарни и постреволуционарни авангардизам В. 
Мајаковског. Најпре је преведен други део поеме Рат 
и свет, пропраћен кратким информацијама о песни-
ку. Остали прилози представљају послеоктобарског 
Мајаковског преводима песме „Слушајте хуље!“ – у 
наш часопис по свој прилици доспео преко францус-
ке верзије у прози (1922), и Пролога Мистерије буфо 
(1923), који је наговестио сасвим нову линију пишче-
вог драм ског стваралаштва. В. Г.
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Борис Пастернак и Владимир Мајаковски, 1924.
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Ханес МАЈЕР (Hannes Meyer, Базел, 1889 – 
Крочефисо ди Савоса, код Лугана, 1954), швајцарски 
уметник, урбаниста и архитекта. Најпре учио зи-
дарски и каменорезачки занат до 1907; 1909. био на 
курсевима из урбанизма у Берлину. Током 1912–1913. 
у Енглеској изучавао хортикултуру и сарађивао са 
познатим архитектима. Од 1917–1918. године радио у 
Крупу у Есену, а 1919. основао, у Фрајдорфу, коопера-
тиву на 8,5 хектара, са 150 породичних кућа, школа-
ма, продавницама и сл., где развија идеју заједничког 
живота и рада. Ову идеју, названу Co-op, примењује 
у различитим областима: 1924. оснива Théatrе Co-op 
који је најпре у Гану (Белгија), за време Међународне 
изложбе EICOS-a од 15. јуна до 15. септембра, а потом 
у Базелу, приредио преко сто представа са око 15.000 
посетилаца. – Одатле и потичу две фотографије – 
Le Rève Co-op и Le Commerce Co-op, репродуковане 
у Зениту бр. 37, уз програмски текст о позоришту; 
Зенит бр. 39 објављује још једну фотографију истог 

позоришта). Две фотографије Théatrе Co-op из Зе-
нита преузима и објављује фламански часопис De 
Driehoek бр. 10, 1926 (о томе у преписци између Ха-
неса Мајера и Јозефа Петерса). Идеја Théatrе-а Co-op 
била је да се луткама у природној величини, зајед-
но са два глумца, искључиво покретима, мимиком 
и тонским фоном без говора, оживи простор, и без 
патоса, морализаторства, без почетка и краја комада, 
опише стање у једној швајцарској заједници. Сцена-
рио је радио Жан Бард, чија је супруга учествовала 
у представама, а сценографију – Ханес Мајер. Же-
лећи да успостави „нову слику света“, у периоду из-
међу 1922. и 1927. године Мајер се бавио културом 
изражавања и теори јским поставкама о односима 
техничке цивилизације и културе, као и о месту 
појединца у колективном начину живота. Осим тога, 
Мајер је развијао и идеје витрина Co-op, фотографи-
ја Co-op, линореза Co-op: један такав линорез, Co-op 
III из 1925. године, сачуван је у Зенитовој збирци са 
пријатељском посветом Мицићу. Мајер је Зенит 
увр стио у најавангардније часописе свога доба у тек-
сту „Die Neue Welt“, објављеном у валонском листу 
Les 7 Arts (бр. 30, 20. јула 1924). Од 1927. наименован 
је за мајстора архитектуре, а од 1928. до 1930. био је 
директор Баухауса: увео је нови наставни програм са 
предметима из природних наука и технике; држао 
је предавања и из урбанизма. Између 1930. и 1936. 
радио је у Совјетском Савезу као главни архитекта 
ГИПТРОПУС-а, и као саветник и доцент. Од 1938. до 
1949. живео је у Мексику и био директор Института 
за урбанизам и планирање; у Швајцарску се вратио 
1949. године. И. С.

Емил МАЛСПИН (Emile Malespine, Нан-
си, 1892 – Париз, 1952), сликар, филозоф, писац, 
уметнички критичар, урбаниста, оснивач По-
зоришта Donjon (1922), покретач лионског часопи-
са Manomètre. Иницијатива Manomètre-а (излазио 
од јула 1922. до јануара 1928 – укупно де сет бро-
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Ханес Мајер  
Cо-оp, линорез, са посветом Љ. Мицићу, 1925.
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јева; сарадници: Х. Арп, С. Шаршун, Л. Кашак, Ф. 
Супо, Т. Цара) у много чему се подудара са ини-
цијативама Зенита: настојање да се развије што 
шира међународна сарадња авангардних уметни-
ка, неговање полилингвизма на нивоу публикаци-
је у целини (текстови штампани на француском, 
немачком и шпанском), и на плану поетске праксе: 
употреба речи и израза из страног језичког фонда. 
У почетку усмерен према профилисаним дадаисти-
чким и конструктивистичким прилозима, лио нски 
часопис улази касније у полемику и одбацује Бре-
тонов надреализам манифестом о надидеализму. – 
Песнички прилози Е. Малспина, објављени крајем 
1922. и средином 1923. у Зениту, откривају аналоги-
ју са дадаизмом. Једна Малспинова песма сугери-
ше тобожњи покушај дадаисте да, слично неком 
футуристичком магу, открије будућност и утврди 
ме ханизме кретања према њој, док друга спаја начела 
дадаизма са техником писања љубавне поезије. В. Г.

Казимир МАЉЕВИЧ (Казимир Малевич, 
Кијев, 1878 – Лењинград, 1935), творац супремати-
зма, теоретичар уметности и архитектуре, сликар, 
дизајнер, професор. Школовао се у Курску, затим 
у Москви, од 1903; од 1910. био под утицајем нео-
примитивизма, кубизма и футуризма и учество вао 
на многим авангардним изложбама; 1913. године 
настала је његова инсценација за футуристичку 
оперу Победа над сунцем – алогичку драму са 
певањем о тријумфу модерног човека, на текст 
Кручоника, са прологом Хлебњикова и музиком 
Матјушина. Маљевич је основао ПОСНОВИС / 
УНОВИС и формирао истакнуте уметнике (Ел Ли-
сицки, Чашњик, Сујетин); 1922. прешао је у Петро-
град / Лењинград заједно са сво јим студентима, и 
ту основао огранак ИНХУК-а. – Маљевичев текст 
програма УНОВИС-а „Закони но ве уметности“ у 12 
тачака штампан је у Руској свесци (Зенит бр. 17/18, 
1922), уз две репродукције његовог супрематизма 
из 1913. године – Црни круг на белој основи и 
Црни квадрат на белој основи. Маљевич је својим 
непредстављачким приступом сликарству уносио 
духовно и визионарско у уметничко стварала-
штво, истражујући трећу димензију, по зивајући на 
апсолутни ред у којем форме изграђу ју елементарни, 
аутореференцијални геометријски поредак; његове 
супрематистичке композиције ослобођене су сва-
ког асоцијативног значења, обра ћају се општим и 
универзалним вредностима, „чистом осећању“. И. С.

Филипо Томазо МАРИНЕТИ (Filippo 
Tommaso Marinetti, Александрија, Египат, 1876 – 
Белађо, Комо, 1944), песник, писац романа и драма, 
оснивач футуризма. Посећује језуитску школу у 
Александрији, а у Паризу наставља и завршава 
средњошколско образовање. После студија права 
у Ђенови, окреће се књижевности у париској 
средини, где улази у редакције часописа Lа Vogue 
и La Plume. Све књиге из Маринетијеве ране фазе Казимир Маљевич
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написане су на француском: La Conquête des Étoiles 
(1902 – епска поема посвећена мору, са тенденцијом 
ка алегорији и „барокној имагинацији“), Destruc-
tion (1904 – поема слична првој, али са изразом 
бунта у наслову), и позоришни комад Roi Bombance 
(1905 – фарса која подсећа на Раблеа и Жаријевог 
Краља Ибија). Одлази на турнеје по француским 
и италијанским градовима, али се задржава у 
Милану; ту 1905. године покреће часопис Poesia, 
орган групe младих песника, програмски усмерен 
ка томе да путем анкете о слободном стиху побуди 
интересовање да се он уведе у италијанску поезију. 
Фебруара 1909. никао је италијански авангардни 
покрет: тада је у париском листу Фигаро објављен 
Манифест футуризма. Иако је настао као резултат 
рада групе писаца, саставио га је Маринети. Од тада, 
па током целог свог живота, он је вођа, теоретичар 
и организатор италијанског футуризма. Из овога је 
могуће извући занимљиво запажање о тенденцији 
поистовећивања футуризма са његовим вођом, без 
обзира на остале личности разноврсног и богатог 
стваралаштва. Неоспорно, Маринети је програмске 
мисли саопштио у низу манифеста: Убијмо Месечи-
ну! (април 1909), Технички манифест футуристичке 
литературе и Додатак Техничком манифесту фу-
туристичке литературе (оба из 1912 – главни 
моменти: разарање синтаксе, замена интерпункци-
је математичким и музичким знацима, необичне 
и смеле аналогије, борба против психологизма, 
„лирска обузетост материјом“), Тактилизам (1921). 
Теоријске поставке осталих програма обухватају 
захтеве за бежичном имагинацијом, специфичним 
футуристичким сензибилитетом, речима у слободи; 
у погледу позоришних идеја, традиционалном теа-
тру супротставља се варијете (1913) и синтетичко 
позориште (манифест написан 1915, заједно са 
Е. Сетимелијем и Б. Кором). Убрзо после првих 
манифеста програмске идеје налазе примену у 
Маринетијевој прози и драми. У радовима: Ma-
farka le futuriste (1910), La Bataille de Tripoli (1912), 

Zang Tumb Tumb (1914) ређају се описи битака, 
ономатопеје, „речи на слободи“, употреба визуелних 
и типографских средстава. Почетком двадесетих 
излази позоришни комад Il tamburo di fuoco. Као пр-
ви аутентични авангардни покрет, футуризам жели 
да обухвати разне уметности (позориште, музику, 
филм, и у ширем смислу архитектуру) и да пружи 
свеобухватни поглед на свет, доказујући то својим 
интересовањем за фотографију, политику, одећу, 
моду и др. Томе је био склон и Маринети; прожи-
мао је стваралаштво и рад идеолошко-политичким 
импликацијама, обележеним антидржавним теж-
њама, анархизмом, али и амбивалентним односом 
према фашизму. Најпре му се приклања, па га потом 
одбацује, да би му се 1923. и 1924. поново вратио. 
Године 1929. он постаје члан Италијанске академије. 
– Маринети тематски заокупља Зенит од 1921. до 
1926. године. То су, углавном, помињања (на пример, 
Зенит бележи да су париски дадаисти, пре два месе-
ца, саботирали Маринетијево предавање о тактили-

Филипо Томазо Маринети  
са својим портретом, рад Ругене Заткове
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зму), белешке о примљеним књигама, изводи из 
преписке, са повременим тежиштем на кратким 
приказима дела, као што је драма Il tamburo di fuoco, 
о којој је написано да је „афричка драма топлине, 
боја, звукова, мириса ... лирска драма љубави“ (1922). 
Ипак је значајније објављивање две Маринетијеве 
позоришне синтезе 1922, будући да су оне остави-
ле трага у књижевној пракси зенитиста. Радикална 
критика Пољанског, изречена у разговору са Мари-
нетијем у Паризу октобра 1925, требало је да укаже 
на противречности између футуризма и фашизма. 
В. Г.

Душан МАТИЋ (Ћуприја, 1898 – Београд, 
1980), песник, прозни писац, критичар, есејист, 
преводилац. Основну и средњу школу похађа у 
неколико места у Србији. Прву песму објављује у 
Радничким новинама 1915. Крајем те године по-
влачи се са српском војском преко Албаније. Као 
средњошколац пребачен је у Марсеј. Наставља шко-
ловање у Гапу, Греноблу и Ници, где 1917. полаже 
матуру, у Српској гимназији. У јесен те године 
уписује студије филозофије у Паризу. Нарочито 
се занима за филозофију Анрија Бергсона, на 
основу које је намеравао да на Сорбони уради тезу 
о проблему времена код Марсела Пруста. Наступа 
период париског познанства и дружења са Растком 
Петровићем. Дипломира 1922. филозофију на Бео-
градском факултету. Од 1924. до 1937. ради као 
професор у гимназији и Учитељској школи. Због 
својих политичких уверења три пута хапшен и то 
1932, 1938. и 1941. Све до оснивања надреалисти-
чког покрета ствара самостално или је у групи коју 
карактерише одсуство чврстог кохезионог језгра. 
Сарађује најпре у часопису Путеви 1922. и 1923, 
некој врсти алманаха савремене књижевности, који 
декларативно не заступа било какав правац или 
школу. Пише филозофски интониране и песничке 
текстове. У њима се бави прагматизмом („Истина 

као конструкција“) и Фројдовом психоанализом; 
размишља о размицању граница између есејизма 
и песништва („Нека буде воља твоја“), објављује 
сопствену песничку продукцију под псеудонимом: 
„Ма па света“. У боeмској и уметничкој атмосфери ка-
фане „Москва“ Mони де Були, сарадник другог бро-
ја Драинчевог Хипноса (1923), упознаје Д. Матића 
који га, као педагог и интелектуални ерудит, упућује 
у модерну књижевност и филозофију. Стваралачки 
плодну 1924. карактеришу аутоаналитички записи 
у прози: „Пошиљка (из најтајнијих бележника)“ – 
алманах Црно на бело, и „Битка око зида“ – летњи тро-
број Путева уредника М. Црњанског и М. Ристића. 
Учествује у покретању и уређивању Сведочанстава 
(излазили од 21. новембра 1924. до 1. марта 1925 – уку-
пно осам бројева); за њих пише уводне текстове за 
тематске свеске посвећене Тину Ујевићу и „Записи-
ма из помраченог дома (стварање лудила)“. Директне 
контакте са париским надреалистима Матић оства-
рује лета 1925. Потпуно се укључује у париску умет-
ничку средину: лута тамошњим улицама, среће 
Бретона, дружи се са надреалистима у кафеу „Cyra-
no“, и заједно са њима потписује манифест Револуци-
ја пре свега и увек, састављен поводом француске 
војне интервенције у колонији Мароко. Манифест 
се најпре појавио у облику надреалистичког летка, 
затим у прокомунистичком часопису Clarté, и, 
најзад, у петом броју Надреалистичке револуције 
(1925). После повратка из Париза Матић сазрева као 
надреалист и у песничком стваралаштву и у кри-
тици: прилози у Глигорићевом Савременом прегледу 
(1927) и у ревији 50 у Европи Звездана Вујадинови-
ћа. Они садрже песме, песничке записе у прози, 
напис о Јавној птици Милана Дединца, који се осла-
ња на надреалистичке теме и појмове: подсвест, 
халуцинација, документ, објективни случај. Акти-
вно се укључује у организовање надреалистичког 
покрета, постаје, са Марком Ристићем, један од 
његових главних теоретичара, уређује и сарађује у 
надреалистичким публикацијама: алманах Немо-



Биографије сарадника Зенита341

гуће (1930) и часопис Надреализам данас и овде 
(1931–1932). После рата обавља разне дужности. 
Дуже време био професор и ректор Позоришне 
академије. Књижевно стваралаштво прилагођава 
изражајним могућностима романа и есеја. – Матић 
се убраја у париске сараднике Зенита. У чланку 
написаном за Мицићев часопис он размишља о 
интуиционизму на основу једнога реферата који 
је Бергсон поднео на скупу филозофа у Оксфорду, 
септембра 1920. године. Матић је са Мицићем 
раскинуо истовремено кад и остали сарадници из 
Београда. В. Г. 

Ласло, Ладислас МЕЂЕШ (László, Ladis-
las Medgyes, Будимпешта, 1892 – Париз, 1975), ма-
ђарско-француски сликар, графичар и сценограф. 
Студирао у Будимпешти, где је започео са издава-
њем литографија у боји под називом Фигуре (1917). 
Од 1920. живео у Паризу – бавио се сценографијом 
(радио је за Théatre des Champs-Elysées), a 1926. го-
дине основао признату школу за позоришне тех-
нике (маске, костим, лутке, сценски дизајн и сл.); 
на Универзитету Јејл у САД предавао исти пред-
мет. Његово експресионистичко сликарство се, под 
утицајем Хуана Грија, приближило кубизму. – На Зе-
нитовој изложби 1924. године изложио је један рад, 
вероватно исти онај који је рекламиран у Зенитовој 
галерији, али он до сада није идентификован. И. С.

Ерих МЕНДЕЛСОН (Erich Mendelsohn, 
Аленштајн / Олштин, 1887 – Сан Франциско, 
1953), немачки архитекта, визионар. Студирао 
архитектуру у Берлину 1908–1912, и у Минхену, 
где 1912. отвара атеље и ступа у контакт са 
члановима групе Плави јахач, што пресудно утиче 
на његов даљи рад, посебно на неконвенционалне, 
маштовите и емотивне архитектонске пројекте и 
цртеже. Његово стваралаштво обележавају снажно 

експресионистичко осећање и изузетан смисао 
за пластичност. Са доласком нациста, Менделсон 
емигрира најпре у Холандију, а потом у Енглеску. 
Од 1934. живи у Палестини и оставља видан траг 
на архитектуру Тел Авива, Јерусалима и Хаифе. Са 
почетком Другог светског рата, 1941. године, одлази 
у САД; у Сан Франциску отвара свој атеље 1945. и 
предаје на Калифорнијском универзитету. – Зенит 
бр. 34. објавио је репродукцију његове Ајнштајнове 
куле, парадигматично архитектонско остварење 
раног модернизма, као пример уз текст архитекте П. 
Т. „Нови систем грађења“. И. С.

Јанош МЕШТЕР (János Mester, ? – ?) сарађује 
у активистичком часопису Út (Нови Сад; излазио 
од 1922. до 1925) песмама и преводима на мађарски 
поезије Жарка Васиљевића и манифеста Љубомира 
Мицића. Учествује на активистичко-дадаистичком 
матинеу новембра 1922. године у Суботици, на ко-
јем чита своје стихове и стихове Шандора Харасти-
ја (припадао кругу песника и писаца око Út-а). 
– Мештерова песма у Зениту под називом „1922“ 

Ерих Менделсон  
Ајнштајнова кула, Зенит, бр. 34, 1924.
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програмског је карактера: залаже се за лирску син-
тезу авангардних часописа и покрета: Кашаковог 
Ма, активистичког Út-а Золтана Чуке и Мицићевог 
Зенита, уз стилизацију језичких и графичких еле-
мената у духу футуризма. В. Г.

Маријан МИКАЦ (Сењ, 1903 – преминуо 
на броду у близини јужноафричке обале, 1972), 
песник, писац, публицист, преводилац; пловио 
на речним бродовима, бавио се филмом. Основну 
школу похађа у Сењу, гимназију завршава у Петрињи 
(1917), а Поморску школу у Бакру (1921). Плови на 
речним бродовима, углавном Дунавом. Крајем 
1923. не успева да уђе у Ратну морнарицу, нити да 
се запосли у редакцији неких сарајев ских но вина у 

оснивању. Напушта бродарску службу 1927; живи 
на линији Земун–Београд; запошљава се у бео-
градској Фабрици вунених тканина Косте Или ћа, 
одакле је премештен у фабрички погон исте фирме 
у Турњу код Карловца. У тој служби остаје око две 
године, а онда се сасвим посвећује филму. Поста-
је драматург и шеф Пресбироа представништва 
америчких филмских компанија Fox и Paramount 
у Загребу. Често борави у представништвима ове 
друге компаније у Берлину и Паризу. Постепено 
улази у свет филма и постаје један од бољих 
његових познавалаца. Поред филмске критике и 
публицистике, бави се превођењем. Уређује више 
филмских ревија (Fox novosti, 1930; Filmsku reviju; 
Filmski svijet и Paramountov glasnik), непосредно је 
ве зан за производњу Paramount-ових тонфилмских 
журнала намењених Југославији. У време Незави сне 
Државе Хрватске, Микац обавља важне послове на 
подручју филма. Тридесетих година, па и касније, 
пише и објављује романе, приповетке, новеле. 
После рата напушта Хрватску и живи у емиграцији 
– у Аргентини, Аустралији, Шпанији. Године 1971. 
излази му, у Мадриду, књига Филм у Независној 
Држави Хрватској. – М. Микац је био вишегодишњи 
верни и агилни присталица и сарадник Зенита и 
зенитизма. Тежио је њиховој широкој пропаганди 
и популаризацији на јавним наступима – зенити-
стичким вечерњима у Сиску, Топуском и Петрињи 
(1923), у периоду када је дошло до застоја у излажењу 
часописа због премештања редакције из Загреба 
у Београд. Исте године започиње да обја вљује 
песничке и прозне прилоге у духу зенитисти-
чких начела. У едицији Библиотеке Зенит изашли 
су му песничка збирка Ефект на дефекту (1923), 
максимално иновативна и изражајна у графичком и 
типографском погледу, и сатирични роман Феномен 
мајмун (1925). Наставља традицију дружења и са-
радње са Мицићем и у постзенитистичком перио-
ду, обележеном Мицићевим изгнанством у Париз. 
Везе су одржаване најчешће путем преписке, али 

Маријан Микац, Браила
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и личним контактима у Паризу и Београду, после 
Мицићевог повратка у Југославију, и трајале су све 
до касних тридесетих година. В. Г.

Гео МИЛЕВ (право име Георги Милев Касабов, 
Раднево, Стара Загора, 1895 – убијен у једној касарни 
у близини Софије, 1925), песник, писац, преводи-
лац, позоришни редитељ. Студира рома нистику у 
Софији и филозофију, књижевност и позоришну 
уметност у Лајпцигу. Одлази у Лондон 1914. и тамо 
упознаје Емила Верхарена, с којим се зближује и 
који му постаје песнички узор. Учествује у Првом 
светском рату (1916–1917); после тешког рањавања у 
главу губи десно око. Лечи се у Берлину (од 1918. до 
1919). У том периоду упознаје тамошњи културни и 
књижевни живот; посебно интересова ње показује 
према експресионизму. По повратку у Бугарску 
Милев уређује модернистички часопис Везни 
(1919–1922), експресионистичког опредељења, са 
прилозима репрезентативним за скоро све нове 
правце и појаве, од симболизма, преко футуризма 

до апстракције, као и лево оријентисани авангар-
дни часопис Пламък (1924–1925). Године 1924. 
пише и у Пламък-у објављује поему Септембар, на-
дахнуту септембарским револуционарним догађа-
јима у Бугарској 1923. Због ње је био осуђен, а касније 
и погубљен. Као Љ. Мицић, и Милев је агилни 
посредник између култура, у његовом случају 
између европске и бугарске. Развојна линија 
стваралаштва Геа Милева ишла је од реализма, 
преко симболизма до експресионизма, да би своју 
завршну тачку нашла у авангардизму књижевне 
левице. – У скло пу своје леве оријентације, Зенит 
је у октобарској свесци за 1925. годину објавио 
Мицићев отворени протест против политичког 
убиства Геа Милева Специфичност тог напада зас-
нивала се на аргументима сопственог програма, 
довољно поузданог да окриви Европу што не штити 
један народ и његове песнике од политичког терора 
Цанкова. Уз протест, Зенит је на бугарском штампао 
делове револуционарне поеме Милева Септембар, 
карактеристичне по томе што је у њој песник доча-
рао тему стихије побуњеног народа у грађанском рату 
септембра 1923. године. В. Г.

Јосип, Сибе МИЛИЧИЋ (Брусје на Хва-
ру, 1886 – Бари ?, 1944); књижевник, писао под 
псеудонимом Јосип Гријешни; преводилац, дипло-
мата, у сликарству самоук. Студирао славистику и 
романистику у Бечу, Фиренци и Риму; докторирао 
(1913) у Бечу; био гимназијски наставник у Ду-
бровнику и Београду; од 1914. је добровољац у 
Првом светском рату – учествовао у боју на Мачко-
вом камену; 1915. прешао преко Русије и Сибира 
до Владивостока ради сакупљања југословенских 
добровољаца; по избијању Октобарске револуције 
(1917) са југословенском бригадом био у Русији; 
преко Сибира и Архангелска дошао на Солунски 
фронт. Од 1918. радио у Југословенском одбору у 
Риму, затим (1919) био секретар Прве југословенске 

Гео Милев, Зенит, бр. 36, 1925.
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изложбе у Паризу; од средине двадесетих година до 
1941. у дипломатској је служби у Београду, Лондону, 
Ротердаму. За време Другог светског рата најпре је 
био интерниран на Боденско језеро у Швајцарску, 
а потом враћен у Београд; боравио је на Хвару и 
у Спли ту (1942–1943), а по капитулацији Италије 
отишао у партизане (1943. написао је збирку Десет 
пјесама о партизанима); у време кад је, као зналац 
ви ше језика (енглески, француски, италијански, 
немачки, руски), у Барију био преводилац, нестао 
је једне ноћи без трага. Објављивао песме, новеле, 
цртице, романе, путописе, књижевно-теоријске 
расправе, преводе у бројним часописима и 
листовима. Излагао на више групних изложби, 
између осталог у Београду (1920) и са групом 
Четворица (Јован Бијелић, Живорад Настасијевић, 
Петар Добровић, Ј. Миличић) у Загребу (1921). – Тим 
поводом Мицић (Зенит, бр. 10, 1921), у рубрици 
„Макроскоп“, доноси коментар – оштро критикујући 
његов „импресионистички стил са кубистичком 

техником ваљка. Све то прелива лимуновом и 
модром бојом. Миран од ‘радости’ и слабости да да 
више од других. Будите сви мирни. Све је већ дано 
‘исто тако само мало другачије’.“ Зенит у истом броју 
доноси репродукцију његове слике Две лутке, као 
визуелни коментар објављене критике. И. С.

Анушка МИЦИЋ (рођена Кон / Kohn, 
Винковци, 1901 – Београд, 1961), секретар и пре-
водилац у Зениту. Верена за Љубомира Мицића 
1920. и касније по стала његова супруга. Псеудоним 
Нина-Нај дао јој је супруг, с намером да истакне 
њене врлине („отменост, племенитост, смерност“). 
Сачувани су њена преписка са Љубомиром и број-
ни црте жи лирског расположења, наивног у изра-
зу, обе лежени тематиком села, деце, свакидашњих 
при зора; рађени су углавном тушем на папиру. У 
зао ставштини Љ. Мицића остао је њен изванре-
дан дендистички портрет, рад Вилка Гецана (1921), 
излаган на Пролетњем салону у Загребу и на Првој 
Зенитовој међународној изложби нове уметности у 
Београду, априла 1924, а касније на сталној постав-
ци Народног музеја и на неколико изложби у земљи 
и у свету. Ф. Р. Беренс посветио јој је песму-портрет 
под називом „Liebeserklärung an die Metaphysik“ 
(Зенит, бр. 22, 1923), писану у жанру љубавне пое-
зије. Беренсова песма је тек покушај да се дочара 
метафизичка суштина љубави према зенитистичкој 
жени. У ревији Дада-Јок Бранка Ве Пољанског 
објавила је песму „Јественик за даду у петак“. Иако 
је неуморно помагала Мицићу у редакцији Зенита, 
њена сарадња прилозима занемарљива је (јавља се 
кратким текстом у радио-филму „Шими на гробљу 
Латинске четврти“, Зенит бр. 12, 1922, и поздравља 
Зенитов јубилеј, бр. 38, 1926). Њен интензиван рад 
за Зенит и супруга није био познат у јавности – 
потписивала се само као преводилац. О природи 
Анушкиног доприноса часопису сазнаје се из једног 
од три дописа из Београда, објављеног у сарајевском 

Сибе Миличић  
Две лутке, Зенит, бр. 10, 1921.



Биографије сарадника Зенита345

листу Вечерња пошта (6. фебруара 1924, аутора 
–Ар–), под називом „Зенитистички покрет“. Мицић 
је своја дела посвећивао Анушки као свом идеалу и 
инспирацији, исказујући према њој емоционалну ве-
заност: између осталог, насловну страну свог романа 
Rien sans аmour (1935) опремио је њеном фотогра-
фијом са лоптом, а 1962. године у Паризу штам пао 
мемоарски стилизовану љубавну поему „Requiem 
pour Anouchka – Gloire à Paris“ у антологији Odes à 
Paris. В. Г. – И. С.

Љубомир МИЦИЋ (Сошице, Јастребарско, 
1895 – Качарево код Панчева, 1971). Потписи, 
псеудоними и шифре: Љубомир Петров-Мицић, Љ., 
Мћ., Љубомир П. Мицић, Љ. П. Мицић, Глински, 
Љутица Глински, Љ. Мицић, Љ. М., Л. М., Зенитиста, 
Петар Тинтор, Ljubomir Mitzitsch, Lioubomir Mi tzitch, 

L. Mitsitch. Мицићеви родитељи потичу из Баније. 
Отац Петар, краљевски лугар, пореклом из Мајског 
Тртника, и мајка Марија, рођена Стојић, пореклом из 
Мајских Пољана. Основну школу похађао у Глини и 
ту је први пут доживео биоскоп, циркус, путујуће 
позориште и прву железницу у Банији, што је снаж-
но обележило његово касније стваралаштво. Од ране 
младости показује интере совање за уметност, 
посебно за позориште, драму и глуму. У породичној 
кући, од мајке, „која је знала наизуст можда целу 
'Певанију' и многе песме Бран кове“, учио је поезију, 
као дете, често и радо рецито вао, у студентским 
данима написао драму На обали живота, коју је 
касније спалио. Са реци та торским наступима 
наставио је и доцније, као средњошколац у Карловцу, 
у Омладинском удру жењу Полет. У Загребу, где 
наставља школовање, оснива (1913–14), у својству 
секретара Српског сре дњошколског удру жења (ССУ), 
позориште које је изводило пред ставе у дворани 
Српског сокола (Боговићева улица бр. 7); био је тада 
управник, дра матург, редитељ, сценограф, глумац и 
„све остало”. На репертоару су били комади Б. 
Нушића, К. Три фковића и др. Матурира у Загребу 
(1914); четири го дине касније завршава студије 
филозофије на Фи лозофском факултету у истом 
граду. У студентским данима он је војник, током 
Првог светског рата, а касније и глумац. Мобилисан 
је ујесен 1915; похађао Школу резервних официра у 
Ријеци (1916), окончао курс за вишег болничара; 
упућен је у Галицију на фронт. До фронта путује во-
зом, преко Карпата, и пешице; суочен је са призори-
ма ратних страхота. Од мучног и опасног живота 
војника – претила му је опасност да буде стрељан – 
спасао се имитирајући лудило. Допремљен је у Заг-
реб и заточен у војну болницу (бивши самостан) у 
Самобору (1916–17). У Самобору је срео писца Пеци-
ју Петровића чијим је посредством био ангажован 
у Осијечком позо ришту (од септембра 1917. до 
јануара 1918). Иако је наступао у разним улогама, 
и, према написима у не ким листовима, био добро 

Анушка Мицић, редакција Зенита 
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прихваћен, напушта По зориште због неслагања са 
тадашњим управником Надворником. Глумио у: 
Хасанагиници М. Огризо вића (играо Имотског Ка-
дију); Госпођи Х, аутора А. Бисона; Небеској кугли Г. А. 
Кајавеа, Р. де Флера и Е. Реја; Жабици Г. Запољске; 
Глупом Јакову Т. Ритнера; Фауну Е. Кноблауха. На 
полеђини фотографије са Мицићевим ликом налази 
се његов запис од 27. де цембра 1917: „Брату Бранку, за 
сећање на годину у којој смо обојица пошли трно-
витим стазама уме тничког глумачког деловања. 
Можда ће нас ово поље више зближити!?“ Из исте 
године потиче и неси гнирани, по свој прилици 
недовршени портрет Љ. Мицића (сада у Народном 
музеју, Београд), рад Миливоја Узелца; ово се мо же 
закључити на основу Анушкиног писма Мицићу, 
писаног 20. маја 1920. У писму она говори о 
„хамлетовском портрету са тамбуром-бугаријом“, 

што значи: „жице звукова ту жних“. Његове друге 
портрете радио је Михаило С. Петров у београдској 
фази зенитизма. Мицић нас тавља позоришну ка-
ријеру са Пецијом Петровићем у Самобору; са њим 
планира да оснује стално српско позориште у Ду-
бровнику или у Сплиту. У пролеће 1918. присуствује 
– према Анушкиној преписци и Мицићевој тврдњи 
– „великом историјском збору словенских народа“ у 
Прагу. Током те године је, како сам каже (Зенит, бр. 
41, 1926), „први носио заставу ‘ослобођења’ у једној 
пречанској вароши“, „пушком бранио ‘нов ред и 
поредак’“, „преводио пукове на присегу“ Народном 
вијећу Словенаца, Хрвата и Срба. Као „свршени 
филозоф“ Загребачког свеучилишта постао је његов 
повереник за котаре Глина и Петри ња (30. октобра 
1918, према легитимацији издатој у Загребу). Своје 
песме, написе о позоришту, књи жевности и ликовној 

Љубомир и Бранко са мајком Маријом Мицић

Банија, 1981.

Љубомир Мицић
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уметности објављивао је од 1918. године у часописи-
ма и листовима Изложба (Вршац), Ilustrovane novosti, 
Savremenik, Riječ Srba-Hrvata-Slovenaca, Omladina, 
Književni jug, Novosti, Jugoslavenska njiva, Agramer Tag-
blatt, Dom i svijet, Nova Evropa, Kritika, Jutarnji list (све 
у Загребу), Звоно (Сарајево), Maska (Љубљана). То ком 
1919. добио је статус новинара-сарадника у загре-
бачком полити чком дневнику Novosti, (ту шири 
експресионизам и прибавља му присталице, према 
Илији Јаковљевићу); истовремено објављује прву 
збир ку песама Ритми мојих слутња, која скреће на 
себе пажњу М. Црњанског, с обзиром на иноватив-
ност стиха, краткоћу песничке форме, мада патри-
отски аспект у њима Црњански одбацује. Убрзо 
потом следи друга збирка Спас душе (1920), која – 
према предговору Тина Ујевића – представља неку 
врсту мешавине „мистицизма и чулности“. Обе 
песничке књиге илустроване су цртежима Анке 
Кризманић. Исте године следи експресионистичка 
драмска поема Источни грех – Мистериј за безбожне 
људе чисте савести (насловни лист и вињете израдио 
Вилко Гецан; два издања), прожета филозофским 
смислом, блиска лирској драми симболизма. Ми-
цићева поезија улази, у оригиналу и у преводу, у 
репрезен тативни избор модерне хрватске, јужно-
словенске (на немачком) и југословенске лирике (у 
антологији Vers libres, коју је приредила и на фран-
цуски превела Ани Села, псеудоним Ане Челе; Заг-
реб 1920). Уз Мицића, у антологији су заступљени: 
М. Црњански, М. Крлежа, Г. Крклец, А. Б. Шимић. 
Осим тога, Никола Полић истиче Мицића као 
песника који, заједно са А. Б. Шимићем, М. Крлежом 
и А. Цесарцем, негује сло бодни стих. Према неки ма, 
Мицић је први у Загребу иступио са идејом 
осавремењавања начина читања и представљања 
модерне поезије. Радикални пре окрет у Мицићевом 
раду и стваралаштву наступа фебруара 1921, у време 
када покреће Зенит – интер националну ревију за 
уметност и културу. Јавља се са различитим под-
насловима, форматом, ритмом и местом излажења 

(Загреб, Београд; загребачка фаза часописа завршава 
се 24, мајским бројем 1923, када Мицић, због једног 
политички провокативног чланка о Стјепану Ради-
ћу и хрватској култури, преноси редакцију у Бео-
град). Зенит се одржао до децембра 1926 (објављена 
укупно 43 броја). Мицић је био у тесном додиру са 
српским, хрватским и сло веначким писцима и 
уметницима, и са истакнутим представницима кул-
туре Истока и Запада. Његове антитрадиционалне 
програмске концепције и уме тничка пракса (идеја о 
балкани зацији Европе, про пасти Запада, Барбаро-
генију, Балкану као шестом континенту и др.) укљу-
чивале су и низ новина на подручју ликовне умет-
ности, опреме и типографије часописа. Покренуо је 

Љубомир Мицић
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Библиотеку Зенит (1921), основао Галерију са дели ма 
домаћих и иностраних модерних и авангардних 
уметника (1922), бавио се пропагандним радом, при-
редио Међународну изло жбу нове уметности (1924), 
учествовао у секцији југословенског зенитизма на 
изложби Револуциона рне уметности Запада у 
Москви (1926), одржао не колико предавања и ве-
черњи; свим тим активности ма укључио је Зенит у 
ред осталих радикално оријентисаних гласила 
тадашње Европе. У својим делима, објављеним у 
оквиру едиције Зенитове библиотеке, Мицић се 
изјашњавао и по правилу стварао програмски, и то у 
жанру манифеста (Мани фест зенитизма, 1921); раз-
рађивао је формалне и тематске аспекте зенитизма у 
поезији (Аероплан без мотора, 1925); Антиевропа, 
1926), и на оригиналан и експерименталан начин 

огледао се у полижанро вским видовима стварала-
штва (Стотину вам богова, дело познатије под 
називом Кола за спасавање – на зив Мицић дао након 
забране и цензуре 1922). Истог програмског усмере-
ња је и Мицићев албум Архи пенко – Нова пластика 
– монографија о позна том вајару (1923), будући да 
пројектује идеју о зе нитистичкој скулптури. Ми-
цићева концепција о прагматичкој мисији часо писа 
подразумевала је јавне наступе, пропаганду и де-
монстрације. Орга низовао је зенитистичке ве черње, 
које су давале пресек рада групе (Загреб, Београд) и 
пропагандни пут у Минхен и Берлин јула–августа 
1922. Због захтева да му се одобри студијски бора вак 
у ино странству, премештен је са службом у Митро-
вицу а на одбијање да прихвати ново радно место, 
отпуштен је из Кр. Мушке учитељске школе у Загребу 
25. ју на 1922, на основу решења Покрајинске управе 
за Хрватску и Славонију актом бр. 22. 413. О томе га 
обавештава Равнатељство те школе писмом (од 1. ју ла 
1922, бр. 387). У Берлину, заједно са супругом 
Анушком, среће редакторе неких књижевно-умет-
ничких часописа (Х. Валдена, И. Еренбурга и Ел 
Лисицког, који ће уредити Руску свеску – Зенит, бр. 
17–18, 1922), уметнике, писце и песнике (К. А. Вилинк, 

Љубомир Мицић

Љубомир Мицић
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Ф. Р. Бе ренс); улази у филмске кругове (А. Нилсен, К. 
Фајт), присуствује извођењу позоришних представа 
и затвореним пројекцијама филмова у филмском 
студију. Са братом Бранком Ве Пољанским органи-
зовао је демонстрације, политички и културно 
обојене, против индијског песника и филозофа Ра-
биндраната Тагоре приликом његове посете Бео-
граду (децембра 1926). Једини повод за полицијску 
забрану часописа био је чланак „Зенитизам кроз 
призму марксизма“, аутора др М. Расинова, објављен 
у последњем броју Зенита (бр. 43, 1926). После тога, 
Апелациони суд подигао је оптужбу против уредни-
ка Мицића због наводног ширења комунистичке 
пропаганде и посредног позива грађанима да силом, 
путем револуције, мењају друштвени поредак, по 
угледу на Руску револуцију. Ове политичке оптужбе 
приморале су Мицића да у ноћи између 15. и 16. 

децембра 1926. напусти Београд и преко Загреба и, 
Сушака, побегне у Ријеку, где је 17. децембра био 
ухапшен. У затвору је остао до 23. децембра, а затим 
је, уз посредовање Т. Ф. Маринетија, кренуо за Париз 
14. јануара 1927. У очекивању дозволе да напусти Ри-
јеку, боравио је у Опатији код Вјере Билер, где је срео 
Л. Пирандела и прву глумицу његовог позоришта у 
Риму. Од 6. до 9. јануара 1927. посетила га је супруга 
Анушка; она је вероватно са собом донела бројна 
уметничка дела која је Мицић пренео у Француску, у 
земљу у којој почиње период његовог деветогоди-
шњег живота у изгнанству (1927–1936). Према Ми-
цићевим аутобиографским белешкама, на париској 
станици га је 15. јануара дочекао И. Гол, бивши са-
радник Зенита. У Паризу је одсео најпре у хотелу Cè-
dre, а затим се настанио у Медону (Вила Зенит, rue des 
Jardies 14, касније rue des Galons 65). Наставио је свој 
књижевни рад објављујући, на француском језику, 
углавном аутобиографске романе са филозофским и 
историјским импликацијама, или дела која у рома-
нескном облику даље развијају зенитистичке идеје и 
лик Барбарогенија, главног носиоца тих идеја: Hardi! 
A la Barbarie. Paroles zénitistes d’un barbare européen 
(1928; књигу илуструје његов брат Б. Ве Пољански; 
оригинали су сачувани у Мицићевој заоставштини), 
затим Zéniton, L’Amant de Fata Morgana (1930), Les 
Chevaliers de Montparnasse (1932), Etre ou ne pas être и 
Après Saraïevo – Expédition punitive (1933), Rien sans 
Amour (1935) и Barbarogénie le Décivilisateur (1938). 
Убрзо по доласку у Париз Мицић успоставља везу 
са пред ставницима словеначке авангарде, Августом 
Чернигојем, вођом Групе конструктивиста, и Фер-
дом Делаком, главним носиоцем нових позоришних 
тенденција у Словенији. Тако Мицић у Паризу, на по-
зив Ферда Делака, сарађује и заступа Tank, revue inter-
nationale active (1927–1928). Током париског боравка 
Мицић је настојао да обнови излажење часописа 
Зенит (издао је плакат-летак Zenit en Emigration) и 
отвори уметничку галерију. У париској средини 
дружио се са уметницима, писцима, уредницима 

Љубомир Мицић, 1915.
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часописа (Е. Малспин, С. Арно, М. Сефор, С. Шар-
шун, И. и К. Гол, П. Дерме, А. Адамов, А. Барбис, Т. 
Цара и др.). У Београд се враћа 1936. Године 1940, 
25. маја, објављује Манифест србијанства у свом 
аутор ском књижевно-политичком часопису Ср-
бијанство (био уредник и директор; редакција се на-
лазила у Његошевој улици бр. 69; на тој адреси Ми-
цић је, са супругом Анушком, живео до пресељења у 
ул. Проте Матеје 18). За време Другог светског рата, и 
касније, није учествовао у књижевном и уметничком 
животу и његова авангардна активност пала је у за-
борав. После рата контактирао је са веома малим 
кругом људи у земљи, али је зато водио живу препис-
ку са иностранством: на многе адресе слао је своје 
„библиофилске свеске“, куцане на писаћој машини у 
десетак примерака, на танком папиру у боји, са конс-
труктивистичко-зенитистичком опремом ручне из-
раде (печати, линије, боја, фотографије, исечци из 
штампе, рекламе са производа и сл.; поједини од тих 
елемената већ су коришћени у зенитизму). У овим 
свескама евоцирао је херојску прошлост часописа, 
покрета и своју лично, углед и успех који је Зенит 
имао у ино странству, а непризнавање у земљи. Писао 
је о Србима и Хрватима, заузимао се за ћирилицу, 
расправљао о појединим проблемима свакидашњи-
це. У антологији Odes à Paris (éd. de la Revue moderne, 
Paris 1962) објављена је његова поема „Requiem pour 
Anouchka – Gloire à Paris“ (стр. 146–147). Умро је у ста-
рачком дому у Качареву 14. јуна 1971. са лекарском 
дијагнозом – запаљење плућа. Сахрањен је поред 
супруге Анушке, на Новом гробљу у Београду, о 
трошку дво јице млађих пријатеља који су бринули о 
њему и са њим провели последње часове. Интере-
совање за Мицићеву личност обновљено је шездесе-
тих година и кретало се узлазном линијом са новим 
таласом истраживања европске авангарде двадесе-
тих година. Од тада је објављен низ књига, студија и 
текстова, приређено више изложби, направљено не-
колико филмова и телевизијских емисија. У њима се 
постепено слагала слика о значају и вредности Ми-

цића као књижевника, критичара, уредника часопи-
са и књига, као творца, аниматора и пропагатора ра-
дикално нових књижевних и уметничких тенденција. 
Његово стварање је и данас подстицајно за млађе ге-
нерације. В. Г. – И. С.

Амедео МОДИЉАНИ (Amedeo Modigliani, 
Ливорно, 1884 – Париз, 1920), италијански сликар 
и цртач, типични представник Париске школе 
– сматран је „иконом Монпарнаса“. Студирао је, 
кратко време, сликарство у Ливорну и Фиренци, 
али у суштини је био аутодидакт. Од 1906. живео у 
Паризу, на Монмартру, и у почетку се више бавио 
скулптуром и цртежом, под утицајем Константина 
Бранкусија и црначке пластике. Године 1913. пресе-
лио се на Монпарнас, који постаје нови уметнички 
центар. Модиљани је, као и нешто касније Бранко 
Ве Пољански, добио подршку за свој рад од пољског 
галеристе Леополда Зборовског, кога уметник у ви-
ше наврата слика и црта, као, уосталом, и друге зна-
мените личности париске културне сцене. Његову 
уметност обележава смела стилизација, базирана 
на искуствима примитивних култура, оплемењена 
поетизованим изразом, финоћом линије, издуже-
ним пропорцијама и изузетно сензибилним коло-
ритом. – Текст о његовом стваралачком поступку, 
несрећном животном путу и прераној смрти, уз 
репродукцију цртежа Портрет, објавио је Зенит, 
бр. 6, 1921. И. С.

Ласло МОХОЉ-НАЂ (László Moholy-Na gy, 
Бачборшод, 1895 – Чикаго, 1946), мађарски аван-
гардни сликар, скулптор, градитељ, теоретичар 
и писац о уметности. Бавио се поезијом и нови-
нарством. Амерички грађанин од 1944. године. Нај-
пре је студирао право на Универзитету у Будим-
пешти (1913), а након учешћа у Првом светском 
ра ту, на руском и италијанском фронту, одлази у Беч 
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(1919–1920), сарађује са мађарском активистичком 
групом око часописа Ма и потписује њихов Рево-
луционарни манифест активиста. Године 1921. 
прелази у Берлин где заступа Ма и где слика апстра-
ктне композиције под утицајем Ел Лисицког; у 
берлинској галерији Der Sturm имао је прву са-
мосталну изложбу (1922). Исте године са Лајошем 
Кашаком објављује, у Бечу, Buch Neuer Künstler. Од 
1923. до 1928. на Баухаусу држи уводне курсеве и 
руководи радионицом за метал, касније за фото-
графију. Са Валтером Гропијусом издаје Bauhaus-
bücher, редовне публикације Баухауса. Радио је 
колаже и фотомонтаже, бавио се типографским ди-
зајном, фотографијом, сценографијом (Кrollopera 
и Пискаторово позориштe) и експерименталним 
филмом, као и истраживањима покрета, светлости 
и понашања различитих материјала коришћених у 
конструкцијама. У радовима је заступао идеју кон-
структивизма по којој визуелна уметност мора да 
буде интегрисана у окружење. Немачку је напустио 
са доласком нациста (1934), преко Амстердама и 

Лондона, где је сарађивао на сценографији за на-
учно-фантастични филм Александра Корде Things 
to Come (1936). Писао је за конструктивистичку ре-
вију Circle 1937, када одлази у Чикаго и тамо оснива 
краткотрајан Нови Баухаус (1937–1938), а потом 
сопствену Школу дизајна 1939, која мења назив 
у Институт дизајна 1944. године. Књига Vision in 
Motion, издата постхумно (1947), најкомплексније 
говори о његовим теоријским замислима. – У Зени-
товој збирци сачувана су четири рада Мохољ-На-
ђа: Скица за Велики точак осећања (1920/1921), 
Композиција са точком (1921 – оба из серије припре-
ма за слику Велики точак, који је касније добио 
назив Велики точак осећања, сада у Ајндховену), 
затим Архитектура у стаклу (1922). То је једна у 
низу варијаната слика, цртежа, графика и скица 
тог назива, везаних за идеју архитеката браће Таут. 
Они су у архитектури желели да реализују замисао 
Пау ла Шербарта из његовог научнофантастичног 
рома на Стаклена архитектура – Glasarchitektur. 
Четврти рад Мохољ-Нађа из Мицићеве збирке 
је Рампа (1920, блиска акварелима и колажима са 
темом Моста). На изложби 1924. он је био заступљен 
највероватније са четири рада. Зенит је објавио, у 
три наврата, репродукције његових графика, у вре-
ме све јаснијег опредељења за конструктивистички 
програм: Линорез, на насловној страници двоброја 
19–20, најближи делима из мапе бр. 6 Kestner Gesell-
schaft-a (издате у Хановеру 1923), као и две графике 
без назива. У бр. 36 Зенита објављен је рад Пресечене 
равни (из 1922), а у бр. 41 – Равни и осовина (из исте, 
1922. године). И. С.

Перси НОЕЛ (Percy Noёl, Сент Луис, Мисури, 
1882 – ?), новинар. Почео као дописник у америчким 
листовима. У Сент Луису издаје Aero, први часопис 
за авијацију у Америци (1910–1912). Од 1912. до 1914. 
издавач је, у Чикагу, периодичне публикације Aero-
Hydro. Током Првог светског рата ратни дописник 

Ласло Мохољ-Нађ  
Архитектура у стаклу, темпера на картону, 1922.
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је Chicago Daily News, (1914–1919); у међувремену, 
дописничке послове обавља при Британском ге-
нералштабу у Француској. Током двадесетих годи-
на веома је активан, шаље дописе америчким 
новинама из разних земаља и градова: из балтичких 
држава и Русије (1920), Москве, Лондона, Берлина, 
Токија, Женеве и Париза (1920–1926). Пошто је 1910. 
научио да лети, правио је, први у свету, фотографске 
снимке из авиона. Био члан новинарских удружења, 
добровољних организација (Црвени крст); припадао 
париском Друштву уметника и књижевника. На-
писао на енглеском, у стиховима, либрето за оперу 
O-Kichi К. Јамаде. – Опредељење Зенита у 1921. 
години за поезију П. Ноела, који је, по свој прилици, 
боравио на Солунском фронту као ратни дописник, 
одраз је става редакције да се приклони тематици 
која даје предност профилисаном лирском опису 
српског војника у рату (песма „The Sick Soldier“). В. Г.

Тадеуш ПАЈПЕР (Tadeusz Peiper, Краков, 
1891 – Варшава, 1969), песник, писац романа, драма, 
теоретичар, есејист. У гимназији долази у додир са 
социјалистичким и анархистичким идејама. Запо-
чиње студије у Кракову, наставља у Берлину и Пари зу, 
где слуша предавања А. Бергсона. По избијању Првог 
светског рата интерниран у Бордо, као тадашњи 
држављанин Аустрије; одатле се премешта у Шпа-
нију и улази у тамошње уметничке кругове: упо-
знаје Мануела де Фаљу, песника В. Уидобра, сликара 
Р. Делонеа, стиче знање о књижевности барока и 
модерне у Шпанији, објављује књижевне прилоге у 
шпанским листовима. После шестогодишњег бо-
равка напушта Шпанију и враћа се, 1920, у Пољску. 
Успоставља контакте са футуристима (Бруно Ја-
шењски), и са другим припадницима нове младе 
генерације (С. И. Виткјевич, Л. Хвистек). Објављује 
прилоге о шпанској поезији и активно се укључује у 
књижевни живот. Настанак Краковске авангарде 
ве зан је за покретање часописа Zwrotnica 1922 

(излазио 1922–1923. и 1926–1927). Поред главног тео-
ретичара групе Т. Пајпера, окупља око себе песни ке 
Јуљана Пшибоша, Адама Важика, Јана Бженков-
ског, Јалу Курека. У тексту „Град, маса, машина“, 
објављеном у другом броју Zwrotnicе 1922, Пајпер 
износи основне цивилистичко-конструктивне 
прин ципе програма: продор у савременост, градња 
и покрет као постулати нове уметности, у коју су 
укључени естетика града и машине. У 1924. следе 
две Пајперове песничке збирке: А и Живе линије, 
а годину дана касније есеји о поезији Нова уста, 
илустровани цртежима Ф. Лежеа. Крајем двадесе-
тих Пајпер је више упућен на контакте са неким 
ликовним уметницима: он путује са К. Маљевичем, 
творцем руског супрематизма, у Берлин и Десау, због 
Баухауса, а потом посећује О. Шлемера у Вроцлаву. 
Период после престанка излажења часописа Zwrot-
nica обележен је живим уметничким и друштвеним 
активностима, сарадњом у више часописа и лево 
оријентисаних листова. У тридесетим годинама 
Пајперово стваралаштво није више радикално по-
литички и социјално обојено. После Другог светског 
рата пише позоришну и филмску критику, бави 
се превођењем. – Т. Пајпер не сарађује у Зениту, 
али шаље, из Кракова, поздравне речи Мицићу по-

Тадеуш Пајпер
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водом јубилеја часописа; он каже да не прихвата 
зенит, размишљајући, вероватно, о њему у кључу 
космизма, али хвали Мицића и његов часопис што 
се налази у окружју тема и мотива „путева, аеро-
плана, капиларних судова земаљског крвотока“. Зе-
нит бележи да прима издања песника краковске 
авангарде: песме Јуљана Пшибоша Śruby (1925), Јана 
Бженковског Tętno (1925), Јалу Курека Upały (1925), и 
драму Т. Пајпера Szósta! Szósta! (1925). В. Г. 

Виничо ПАЛАДИНИ (Vinicio Paladini, 
Москва, 1902 – Рим, 1971), италијански футуриста, 
архитекта, сликар, сценограф, први теоретичар 
механичке естетике, повезивао револуционарност 
про летаријата са уметничком авангардом. Са 
Ивом Панађијем потписао је Манифест механичке 
уметности 1922, који је следеће године прикљу-
чен истоименом манифесту Енрика Прамполинија. 
Излаже са футуристима од 1922. до краја двадесетих 
година. Радио је бројне фотомонтаже и снимио 
филм, 1927, под називом Luna-Park traumatico, у духу 
римских имажиниста. Активан је у преношењу идеја 
руског конструктивизма у Италију (објављује књиге 
Arte nella Russia dei Soviets, 1925. и Arte d’avanguardia 
e futurismo, 1933). – Вероватно је учествовао на Зени-
товој изложби (1924) – критика спомиње његово 
име, мада детаљнији подаци до са да нису пронађени. 
Једино Паладинијева дописница Мицићу (послата 
из Рима 31. јануара 1924) говори о спремности да 
излаже у Београду – уколико буде било времена. 
Како је изложба била померена за април, уметник је 
по свој прилици могао да пошаље своје радове. И. С.

Рудолф ПАНВИЦ (Rudolf Pannwitz, Кросен 
на Одри, 1881 – Астано код Лугана, 1969), песник, 
писац, филозоф културе, педагог. Студира у 
Марбургу и Берлину германистику, филозофију и 
археологију. Упознаје песништво Штефана Геор-

геа и круг пријатеља које овај песник окупља око 
себе. Посвећује се педагогији и педагошком раду; 
постаје приватни учитељ у кући филозофа Георга 
Зимела и сликара Рајнхолда Лепсијуса. Од 1904. у 
Панвицовом стваралачком раду једно од важних 
места заузима поезија, а после познанства са 
Отом цур Линде и оснивања песничке групе око 
часописа Charon. (Основан је 1904; излазио све до 
1914; при мат давао формалним питањима поезије, 
објављивао претежно оригиналне прилоге познатих 
и непознатих песника, који су припадали Берлин-
ској школи песника.) Панвиц и Линде заједно изда ју 
Charon две године; од 1907. једини издавач је Линде. 
Тада, а и раније, Панвиц се све интензивније бави 
педагогијом, захваљујући утицају који је на њега 
извршио Бертолд Ото. После фазе у знаку педаго-
гије, стваралачки ентузијазам преноси на Европу, 
схваћену у економском, политичком и друштвеном 
смислу. Пажњу изазива Панвицов спис Криза евро-
пске културе (1917), где својим културно-политичким 
и естетским програмом, пре Освалда Шпенглера, 
расправља о кризи западне цивилизације. У књизи 
на коју позитивно реагују Томас Ман, Штефан 
Цвајг и Хуго фон Хофманстал, анализирани су 
сви облици развоја европског духа и понуђени 
закључци: после пада Наполеона пропали су сви 
покушаји уједињења Европе под француском кул-
туром, изузев оних који рачунају на човека, чиме 
су у ствари утрти путеви најновијим теоријама 
културне антропологије. После путовања у Чешку 
(1917) и упознавања тамошње интелектуалне сре-
дине, поново развија идеју Европе, овога пута у 
односу на Чехе (књига Der Geist der Tschechen). Следе 
Панвицови политички списи и дело Die deutsche Le-
h rе; главне су им карактеристике да и даље развијају 
могућности европске идеје и да су намењени мла-
дима. Октобра 1921. Панвиц напушта Немачку и 
одлази на острво Колочеп код Дубровника, где жи-
ви све до 1948, повремено прекидајући боравак 
путовањима по Далмацији, Немачкој и Аустрији. 



Биографије сарадника Зенита 354

Разлози за емиграцију су бројни, пре свих они су 
здравствене природе, а потом – разочаран је начи-
ном на који се у Немачкој примају његова дела. 
Осим тога, све више га привлаче Словени; у њима 
види будуће наследнике Европе (A. Guth). Према 
сопственој тврдњи, пресељење Панвица на Јужни 
Јадран омогућио је председник Масарик. – Иако у 
своје ново пребивалиште стиже крајем 1921, Пан-
виц контакте и сарадњу са Зенитом успоставља 
неколико месеци раније; они ће се испољити у раз-
ним видовима и трајаће све до последњег броја те 
године. Попис Панвицових дела које је примила 
редакција, праћен кратком белешком о песнику и 
филозофу, смениће Панвицови стихови на немач ком 
и преведени чланак „Европска идеја“. Када је Панвиц 
1926. Зениту честитао петогодишњицу, нагласио је 
како припада писцима који раде и стварају изван 
група, и како није на истој линији са Мицићевом 
идејом превредноване Европе. У фази сарадње, 1921, 
Мицић на позадини Панвицовог дела Die deutsche 
Lehre пише одушевљени текст о његовом аутору, 
убрајајући га, уз Карла Ајнштајна и Конрада Фајта, у 
једну од три личности времена. В. Г.

Валентин ПАРНАX (право презиме: Пар-
нох; брат песникиње Софије Парнок, Таганрог, 
1891 – Москва, 1951), песник, преводилац, новинар, 
историчар плеса, ко реограф, музички стваралац. 
Први пут одлази у иностранство 1913 (Италија, 
Палестина, Шпанија, Енглеска). По повратку у 
Петроград студира ро манске језике, музику и 
позоришну уметност. Од 1915. живи у Паризу, 
одатле путује и дуже борави у Италији и Немачкој. 
Председава и наступа у пари ској групи руских 
песника и писаца под именом Палата песника 
(1921–1922). Поетске вечери групе одржава ју се у кафеу 
„Камелеон“; њој гравитирају Иља Зда њевич и Серж 
Шаршун. Формиран у ино страној средини, париској 
и берлинској, Парнах ствара у духу футуризма и 

дадаизма, изван домаша ја руске постреволуционарне 
авангарде. Убраја се у песни ке динамисте. Из тог 
периода потичу Парнахове књиге, које илуструју 
М. Ларионов и Н. Гончарова: Словод виг. Mot Dyna-
mo (Париз, 1920) и Карабкается акро бат (стихови, 
Париз, 1922). Песников портрет у дру гој књизи 
израдио је П. Пикасо. Сарађује у берлинском 
часопису Вещь Еренбурга и Лисицког прилогом о 
џезу. Враћа се у Совјетску Русију (Москва) 1922. Исте 
године организује Први совјетски џез-оркестар. 
Уводи дадаизам у Русију, између осталог с намером 
да обнови везе са А. Кручонихом, прекинуте за 
вре ме рата. Може се сматрати посредником изме-
ђу руске и француске културе: у руској периодици 
пише текстове о савременом Паризу (о Б. Сандрару, 
Ж. Коктоу, М. Жакобу, Т. Цари, Пикабији, групи 
Шесторица), а у француској о руском песништву. 
Истом циљу служе Парнахови преводи руске књи-
жевности на француски. Године 1926. поново је у 
Француској, где изучава шпанску и португалску 
поезију; живи претежно у Паризу. Враћа се у Мос-
кву 1931. Преводима стихова француских дадаиста 
и преношењем „механичких плесова“ и „плесова ма-
шина“ у руску средину, утицао је на ОБЕРИУТЕ, на-
рочито на њихове јавне наступе, и на концепцију тих  
наступа. По свој прилици, Парнах је послужио као 
узор у стварању књижевног јунака у кратком роману 
Египатска марка О. Мандељштама (1928). Парнахом 
се бави и Нина Берберова у аутобиографији Кур зив 
мој. – Музика, игра и ритам снажно обележавају две 
Парнахове песме објављене у Зениту: „Изображе-
ние“ (бр. 6) и „Эйфелева башня“ (бр. 11). Пре него 
што су ушле у збирку Карабкается акробат, обе су 
прво појављивање доживеле у Зениту. Парнахова 
поезија била је позната и блиска И. Голу. Он у својој 
зенитистичкој поеми Paris brennt (1921) изворно ци-
тира, на француском, руском и шпанском, стихове 
Б. Сандрара, В. Парнаха и В. Уидобра о Ајфеловом 
торњу, као илустрацију начела интернационализма 
и модерности европског песништва. В. Г. 
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Борис ПАСТЕРНАК (Москва, 1890 – Пере-
делкино, 1960), песник, прозни писац. Потиче из 
уметничке породице: отац импресионистички сли-
кар, мајка пијаниста. Студира неколико година му-
зику, али се, ипак, окреће филозофији, коју сту дира 
од 1909. до 1913. на Универзитетима у Москви и 
Марбургу. Пре Револуције наступа са С. Боб-
ровим и Н. Асејевим у футуристичкој групи 
Центри фуга. У оквиру ње делује програмски 
чланком „Васерманова реакција“, и наступа 
песничком збирком Близанац у облацима, коју 
1914. издају чланови Центрифуге Асејев и Бобров. 
Песничке збирке Сестра моја жи вот (1922) и Теме 
и варијације (1923) носе већ јасне црте Пастернакове 
индивидуалне поетике: поези ја није сконцентриса-
на на семантику друштвених збивања, будући да су 
основне емоције у њој везане за теме љубави, при-

роде, са искорацима према књи жевним мотивима. 
Супротно биографизму поезије Мајаковског и 
Јесењина, Пастернаков лирски субјект је скривен, он 
је „изједначен с другим елементима приказиваног 
света: с објектима и појавама природе“ (В. Вестстејн). 
Рад у групи обнавља, приступајући скупини ЛЕФ; у 
њој се задржава све до 1927. године. – Б. Пастернак, 
заједно са В. Мајаковским, спада у оне песнике чије 
је стваралаштво И. Еренбург високо ценио, чија је 
поезија за њега била стваралачки инспиративна. То 
се, између осталог, може видети у његовом чланку 
„Руска књижевност после револуције“ (Зенит, бр. 
39, 40, 1926), где су величина и значај Пастернака за 
модерну руску поезију упоређени са Рембоовим за 
француску. Отуда није чудно што се у Еренбурго-
вом редакцијском избору прилога за тематску Руску 
свеску, нашла и поезија Пастернака, и то управо она 
која је одражавала актуелни Пасте рнаков стваралач-
ки тренутак. В. Г.

Јозеф ПЕТЕРС (Jozef Peeters, Антверпен, 
1895 – Антверпен, 1960), фламански сликар и гра-
фичар, уметнички уредник часописа Het Overzicht. 
Oд раног детињства похађао курсеве на Краљевској 
академији лепих уметности у Антве рпену. У првој 
фази сликања био му је близак постимпресиони-
зам, а око 1915. године у његовим симболистичким 
радовима геометризоване фигу ре добијају маги-
чке одлике и постепено се развија ју ка апстракт-
ним конструктивистичким формама. Године 1918. 
формирао је кружок Moderne Kunst који је, почев од 
1920. године, у разним градовима Фландрије орга-
низовао изложбе, предавања и конгресе модерне 
уметности. Прва значајнија апстрактна дела настају 
око 1920. Дуже је боравио у Паризу и Берлину, око 
1922, где је био укључен у међународну ликовну 
сцену. Био у блиским контактима са Маринетијем, 
Мондријаном, ван Дузбургом, Лежеом; од 1922. 
до 1925. уређује, са Мишелом Сефором, часопис Јозеф Петерс, Лино III, линорез, 1920.
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Het Overzicht; оснива (заједно са Едгаром ди Пе-
роном) часопис Dе Driehoek (1925). После дуже па-
узе у стварању, средином педесетих година враћа 
се строго конструктивистичком начину рада, под-
стакнут теоријским и етичко-естетичким ставо-
вима, као и интересовањима нових генерација за 
геометријску апстракцију. – У његовом архиву у 
Антверпену сачувани су документи о сарадњи са 
Мицићем (преписка, позиви, посвете на књигама, 
бројеви Зенита, монографија-албум Архипенко 
– Нова пластика). Из писама сазнајемо да су он и 
Мицић планирали заједничко публиковање ма пе 
Петерсових графика у издању Зенита и са Ми ци-
ћевом предговором; сачуван је подробно изра ђен 
пројекат (финансијски предрачуни, укључујући 
и проценат зараде од продаје, врста хартије, огла-
шавање у часописима и сл.). До реализације није 
дошло највероватније због тешког материјалног 
по ложаја у којем су били и Мицић и Петерс. Ипак, 
Петерс је у јубиларној, 38. свесци Зенита, поздравио 
петогодишњицу часописа речима да он ужива 
симпатије свих авангардних уметника света; они се 
диве грчевитој борби на Балкану коју води Мицић и 
која је особена, нова и зрачи сопственом културом. 
У Зенитовој галерији сачувана су три Петерсова 
монохромна линореза чистих геометризованих по-
вршина – Lino III (1920), са рецидивима сецесијске 
декоративности, и Lino I и Lino IV (оба из 1923. го-
дине и оба отиснута на златној фолији). Вероватно 
су све ове графике излагане на Зенитовој изложби 
(четврти рад је непознат). Зенит бр. 26–33 објавио је 
две Петерсове репродукције – Композицију и Лино-
рез из 1923. Исти број доноси и његов „Катихизис 
при јатеља уметности“ – теоријски спис у 10 тачака (у 
преводу Нине-Нај). И. С.

Григориј ПЕТЊИКОВ (Григорий Петни-
ков, Ст. Петербург, 1894 – Стари Крим, 1971), 
песник. Студије права започео у Москви, завршио 

у Харкову; стекао је солидно музичко и филолошко 
образовање. За футуризам се заинтересовао крајем 
1913. године, приликом књижевне турнеје руских 
футуриста у Харкову. Убраја се у организаторе 
другог, кубофутуристичког таласа. Већ следеће 
године Петњиков је са Н. Асејевим основао, у 
Харкову, издавачку кућу Лирень, која постаје један 
од центара футуризма. Године 1915. штампао је, 
опет заједно с Асејевим, зборник песама Леторей, 
снабдевен предговором који садржи програмску 
поетику леторејаца: превласт света речи над све том 
ствари. Будући опчињен Хлебњиковим, Пет њиков 
постаје његов верни ученик и издавач ње гових 
дела у Лиреньу. Та везаност прерасла је касније у 
пријатељство, што је за последицу имало да је 1917, 
заједно са Хлебњиковим, потписао његов Манифест 
председника земљине кугле. У есеју „О савременом 
песништву“ (преведен и објављен у Зениту, бр. 17–18, 

Григориј Петњиков
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1922) Хлебњиков пише о двема песничким збиркама 
Петњикова из 1918. године: Быт побегов и Поросль 
солнца. Са песницима из пес ничке групе којој је при-
падао Петњиков је делио тежњу ка материјалности 
осамостаљене поетске ре чи и њеном поновном 
оживљавању. Своју поезију лишавао је метра, стиха, 
синтаксе, а повремено и граматичких правила, али 
ју је пунио архаизмима и неологизмима. Стварање 
нових речи из већ познатих коренова зближило је 
Петњикова са Хлебњиковим. Све до 1924. Петњиков 
се у Зениту (бр. 17–18, 1922) појављује посредно, 
преко Хлебњикова. Најпре, као што је речено, у 
тексту „О савременом песништву“, а потом у писму 
које је Хлебњиков упутио Петњикову, а које је по-
грешно названо „последњим“. У њему Хлебњиков 
говори о победи над законима простора и времена. 
У периоду од фебруара 1924. до априла 1926. Зенит 
бележи да прима књиге Петњикова: Поросль солнца, 
издање Лирень, Петербург, 1922, и Сказки далеких 
народов, Харков, 1925. А. Флакер је из преписке са 
Г. Петњиковим сазнао за његове сарадничке ве-
зе са Зенитом (Руска авангарда 1984: 456). Оне су 
успостављене најпре преко Иље Еренбурга, да би 
касније текле директно. Овога пута Петњиков 
наступа поезијом, изворно на руском. Избор песама 
је сачињен тако да представља добар увид у његово 
рано стваралаштво. Стајао је, иначе, на становишту 
да постоји сличност између Зенита и лирењског 
часописа Временник 317. В. Г.

Михаило С. ПЕТРОВ (Београд, 1902 – Бео-
град, 1983), графичар, сликар, илустратор, песник и 
критичар, професор; бавио се опремом књига, ти-
пографијом и израдом плаката. Сликарство учио 
у Уметничкој школи у Београду (1919–1921, проф. 
Љ. Ивановић, М. Миловановић). Усавршавао се у 
Бечу (1922), у Кракову (1923) и у Паризу (1924–1925). 
Један од најактивнијих сарадника Зенита у њего-
вој првој фази (1921) до чега је дошло захваљујући 

посредова њу Станислава Винавера, који је у Бео-
граду прикупљао прилоге за Зенит. Сарађује и у 
другим авангардним часописима (Дада Танк, Út). 
Члан групе Облик 1926–1929. Оснивач Графичког 
одсека Академије ликовних уметности и Академије 
примењених уметности у Београду. Један од органи-
затора Шесте југословенске изложбе у Новом Саду 
1927. и Прве графичке изложбе 1934. у Београду. – 
Специјално за Зенит радио линолеуме који пред-
стављају врхунац његовог ликовног стваралаштва и 
којима се укључује у актуелне токове уметности; они 
истовремено значе изузетан тренутак у историји ср-
пске ликовне уметности уопште јер је она на аутен-
тичан начин приближена авангардним трагањима 
у свету. Ли норези Аутопортрет и Данашњи звук 
– штампани су уз његову песму „Фрагмент наших 
грехова“ и белешку (Зенит, бр. 6, 1921): „Врло млад 
и врло афирмативан. Наша нова вредност. Треба је 
само осетити“; ради затим Линолеум (бр. 8); Линолеум 
(бр. 9); Ритам (бр. 10); Линолеум (бр. 12) и Зенит (бр. 

Михаило С. Петров  
Аутопортрет, линорез, Зенит, бр. 6, 1921.
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13). Публиковао је и песме: „Фрагмент наших грехо-
ва“ (Зенит, бр. 6) и „Ритми из пустиње. Песма налик 
на писмо“ (Зенит, бр. 11). Графика Данашњи звук 
поновљена је у књизи Ивана Гола Paris brennt (дру-
га књига у едицији часописа Зенит, 1921). Подстрек 
за ове радове Петров је по свој прилици нашао код 
Кандинског, чије текстове први преводи на српски 
језик, али и код других савремених стваралаца чије 
је дело добро познавао. Израдио је сведен, геометри-
зован портрет Љ. Мицића у цртежу, штампан на на-
словној страни каталога Међународне изложбе нове 
уметности (Зенит, бр. 25, 1924, данас изгубљен). 
На Зенитовој изложби учествовао са једним радом 
(према каталогу), али критика спомиње више слика 
(уља у „живим бојама“, која нису прецизно означена). 
Мицићева збирка сачувала је три Петровљева рада: 
Композицију (1922), рађену под утицајем Родченка 
и Кандинског, затим портрет Бранка Ве Пољанског 
(1924), благе геометризације лика, дендистичке оде-
ће и са урбаним елементима у позадини; трећи рад 
је плакат за међународну изложбу Зенита (1924), са 
наглашеним стилизацијама градског амбијента, јас-
них боја и колажираним деловима, преузетим из ка-
талога поменуте изложбе. Овај рад спада у најраније 
колаже рађене у нашој уметности. Из Петровљевог 
зенитистичког периода потиче изванредна Компо-
зиција 77 (вл. Музеј савремене уметности, Београд) 
– анаграмски посвећена Бранку Пољанском, темат-
ски везана за његову књигу 77 самоубица (1924). Исте 
године Петров је од Мицића на поклон добио лито-
графију Студија фигуре Александра Архипенка (са 
печатом Зенита на полеђини); она је вероватно из 
времена када је Мицић објавио монографију-албум 
Архипенко – Нова пластика. Сачувана је фрагмен-
тарна преписка између Мицића и Петрова, која у из-
весној мери открива разлоге њихових неспоразума 
и разлаза – они су, пре свега, финансијске природе. 
Након прекида сарадње са Зенитом, Петров своје 
стваралаштво усмерава ка мирнијим путевима: 
рад на графици напушта читаву деценију, бави се 

сликарством конвенционалних тема и интимнијег 
карактера, колористички експресивнијим. У после-
ратном периоду враћа се апстрактним графикама, 
али са искораком према лирском и према енформел-
ним структурама. И. С.

Растко ПЕТРОВИЋ (Београд, 1898 – Ва-
шингтон, 1949), песник, прозни и драмски писац, 
есејист, преводилац, новинар, дипломата. Одраста 
у додиру са уметношћу захваљујући породици, по-
себно сестри Надежди, познатој сликарки, и осталим 
сестрама, које га упућују у музику. Основну школу 
похађа у Београду. Ту започиње гимназију, али је 
прекида због рата, повлачи се са народом и војском 
преко Албаније (1915), одлази са осталим српским 
ђацима у Француску, где заврша ва средњошколско 
образовање и полаже матуру. Први стихови су тра-
диционални, у знаку родољубља. У Паризу уписује 
и завршава Правни факултет (1922), и, истовремено, 
студира књижевност и историју уметности. За време 
кратког боравка у Београду (1919–1920) прикључује 
се младим сликарима и књижевницима. По повра-
тку у Париз улази у тамошњу уметничку средину, 
дружи се са француским песницима и уметни-
цима, упознаје пи сце окупљене око појединих 
француских часописа (Action, L’Esprit Nouveau), сав 
се посвећује упознавању средњовековне српске 
уметности, преко литературе, и захваљујући наро-
чито професору Габријелу Мијеу. Пише поезију, 
прозу, ликовне критике, сарађује у часописима 
Француске и Југославије (Београд, Загреб). Године 
1921. излази, као трећа свеска у издању Библиотеке 
Албатрос, полижанровски роман Бурлеска госпо-
дина Перуна бога грома, колажне структуре, са 
помаком у организацији темпоралности; на ра-
вни сижеа реализује се процес космогенезе: од 
првобитног хаоса, који подсећа на футуристичко 
истицање снаге воље и нагона („О распуштености 
богова“) до повратка у цивилизацију, везану за те-
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матику уметности и рата. Дефинитивно напушта 
Париз 1922, активно се укључује у књижевни жи-
вот Београда, стваралачки делује у жанру путопи-
са, есеја, пише поезију. У песмама изван збирке, 
и у збирци Откровење песник разоткрива тајну 
чулности, телесности, метафоричку блискост моти-
ва једења са мотивом песничке инспирације („Сви 
су чанци празни“), апокалипсу која се указује само 
у посебним тренуцима путовања, ослобађања од 
спутаности. У есеју тежиште интересовања пре-
носи на модерну француску поезију, доминацију 
архаичног и примитивног у народном стваралаштву, 
обичајима, веровањима, на обнову песничког јези-
ка на бази размишљања о језичким поремећајима, 
космизму, производњи и артикулацији говорних 
фраза („Хелиотерапија афазије“). У путописима 
нагласак је стављен на унутарњи аспект путовања 
по Далмацији и Јужној Србији, и то највише по 
крајевима везаним за историју средњовековне 
Србије, која се могла упознати и видети у мана-
стирима, старим тврђавама, старим кућама, варо-
шима. Од 1923. гради каријеру службеника у 
Министарству спољних послова, и дипломате. – Све 
до прекида односа београдске групе књижевника 
са Зенитом, Р. Петровић сарађује у њему из Париза 
поезијом, прилозима о ликовној уметности, кратко 
време је париски заступник у редакцији часописа. 
Неке песме написане су на подлози Петровићевог 
интересовања за чворишта народних, примитивних 
култура, која посредују демонску снагу: ситост 
тресетишта осмишљена је мотивом кобног призива 
шевара („Најсентименталнију о ситости легенду“). 
У другом случају Петровић негује жанр песничког 
путописа. В. Г.

Пабло ПИКАСО (Pablo Picasso, Малага, 
1881 – Мужен, 1973), сликар, графичар, скулптор, 
цртач, примењени уметник, доминантна личност 
уметности 20. века са великим утицајем на ствара-

лаштво авангардних покрета. – У Зениту (бр. 22, 
1923) репродуковано је његово дело Арлекин, заједно 
са једном дрвеном црначком пластиком и скулпто-
сликом Александра Архипенка Жена код тоалете. 
Сва три дела била су илустрација Мицићеве тезе о 
новој естетици савремене уметности у полемици 
са Богданом Поповићем, под називом „Анатема и 
клепетање г. Богдана Поповића председника ‘ку-
клукс-кана’“ . И. С.

Вено ПИЛОН (Ајдовшчина, 1896 – Ајдов-
шчина, 1970), сликар, графичар, вајар, фотограф, 
писац. Завршио Реалну гимназију у Горици; мо би-
лисан за време Првог светског рата, заробљен у Га-
лицији; доживео Октобарску револуцију у Русији. 
Након повратка студирао на Уметничкој академији 
у Прагу (1919–1920, проф. Ј. Обровски); у Фиренци 
борави 1920–1921, наставља студије у Бечу, касније 
одлази у Париз (1927). У његовом стваралаштву осе-

Пабло Пикасо  
Арлекин, Зенит, бр. 22, 1923.
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ћају се утицаји социјално ангажоване уметности, ка-
рактеристичне за експресионизам, као и склоност ка 
кубистичкој структури форме и целе композиције. – 
Вероватно је у Паризу био у контакту са Пољанским 
јер је поздравио петогодишњицу излажења Зенита 
париским писмом: „Jubilej Zenita je najbolji dokaz, 
da ga vodite po pravi puti k zbližanju in pomlajanju in-
telektualne Evrope. Čestitam!“ Aли контакте је свакако 
имао и са Августом Чернигојем који Мицићу, у пи сму, 
спомиње да ће бити велико изненађење за све када се 
прочује да је познати експресионист В. Пилон спреман 
да приђе зенитистима-конструктивистима. И. С.

Бедржих ПИСКАЧ (Bedřich Piskač, Чешка 
Бела код Хавличкова Брода, 1898 – Лион, 1929), сли-
кар чешке авангарде; студирао на Академији ликов-
не уметности у Прагу (1917–1924, проф. В. Нехлеба, 
К. Кратнер, О. Шпанијел); 1922–1923. био члан Но-
ве групе, а од 1923. члан је Манеса. Заступљен на 
изло жби и у Револуционарнoм зборнику Devětsil 
(1922), заједно са Јозефом Шимом, Франтишеком 
Музиком и Алојзом Вахсманом. – У Зениту (бр. 7, 
1921) репродукована је његова слика Чаробњак, ја-
ке стилизације, рађе на под утицајем неопримити-
визма, са циркусом, темом карактеристичном 
за уметнике авангардних усмерења (Пикасо, 
Архи пенко, Северини, Руо и др.). Пискач је био 
у групи најмлађих чешких сликара и архитеката 
(Хофмајстер, Хавличек, Тајге, Сис, Вањек, Вахсман 
и др.), окупљених око ревије Veraikon, коју називају 
„левицом“, како обавештава Зе нит, у истом броју, 
поводом објављивања њихових репродукција. И. С.

Софронио ПОКАРИНИ (Sofronio Poca-
rini, Фјумичело дел Фријули, 1898 – Градеж, 1934), 
песник, писац, новинар, сликар, бавио се по-
зориштем. Средишња личност футуристичке гру-
пе Јулијске Крајине од њеног оснивања до средине 

двадесетих година. По завршетку рата враћа се 
у Горицу, ради као новинар, постаје дописник из 
Ријеке. Подстакнут литературом из времена рата, 
показује интересовање за футуризам. Живи веома 
активно, припада ријечком покрету Yoga, сарађује у 
листу Roma futurista. Са Мирком Вучетићем осни ва, 
крајем 1919, футуристички покрет Јулијске Крајине. 
Издаје песничке збирке Carnevale (1923; посредује 
халуцинантну спознају и занимљива ти пографска 
решења), Lollina (1925), са дрворезима и линорезима 
Ђорђа Кармелича, и Oscillazioni (1931). Исте године 
кад му је изашла прва песничка зби рка, оснива 
Позоришну дружину семифутуриста. Извођењу 
прве представе овог позоришта присуствује Мари-
нети. Развија динамичну сарадњу са многим аван-
гардним гласилима: Energie futuriste (Трст), Origi-
nalità (Ређо Калабрија), La nuova Venezia (Венеција), 
Pásmo (Брно), Зенит (Београд). Истовремено при-
ређује изложбе, уређује футуристички часопис 
Јулијске Крајине L’Aurora (излази нередовно од де-
цембра 1923. до октобра 1924), организује турнеју 
Позоришта семифутуриста по Венету, излаже на 
изложби футуристичког сликарства у Падови. За нас 
је посебно значајна тршћанска ревија 25 (изашла 
два броја 1925) уредника Ђорђа Кармелича и Емили-
ја М. Долфија, синтетичка по карактеру и склона да-
даизму, суридеализму Малспина, конструктивиз-
му, зенитизму; заједно са Покаринијевим прилогом 
„Construzioni“, објавила је стихове из Мицићевог 
Аероплана без мотора у преводу Андре Јутронића. 
– Зенит успоставља сарадњу и одржава контакте са 
Покаринијем од 1924. до 1926. године. У осмоброју 
(26–33, 1924) излази на италијанском Покаринијева 
песма „Cocaina“, претходно објављена у августов-
ском броју Originalità, часописа из Ређо Калабрије. 
Исти број Зенита бележи да прима Покаринијев 
часопис L’Aurora, Gorizia, Rivista mensile d’arte e 
di vita. У Зениту (бр. 40, 1926) међу примљеним 
књигама наводи се Покаринијева збирка Lollina, 
edizione di 25, Trieste 1925. В. Г.



Биографије сарадника Зенита361

Бранко Ве ПОЉАНСКИ, псеудоним Бран-
ка Мицића (Сошице, Јастребарско, 1898 – у близи-
ни Фонтенблоа, 1947); остали псеудоними, потписи, 
шифре: Бранислав Мицић, Бранислав Мицић-Мла  
ђи, Виргил Пољански, В-П-, В. Пољански, Валериј 
Пољански, Ве Пољански, Бранко Пољански, Виј 
Пољански, Poliansky, Branko Ve Poliansky, Branko 
Ve Polianski; глумац, песник, прозни писац, есејист, 
критичар, писао текстове о филму, ликовној уме-
тности и коментаре о културним збивањима, бавио 
се опремом књига и часописа, сликар. Назвао се 
Пољански по мајчином родном месту, док је Ве узео 
по Вергилију (Виргилију) а Виј према лику из једне 
Гогољеве приповетке. Оба родитеља Пољанског 
родом су из Баније: отац Петар, краљевски лугар, 
потиче из Мајског Тртника и мајка Марија, рођена 
Стојић, из Мајских Пољана. Млађи брат Љубомира 

Мицића, један од најдоследнијих сарадника Зенита 
и след беника зенитистичких идеја. Школовао се у 
Кар ловцу; похађао Учитељску школу у Загребу, али је 
1915. истеран из свих школа у Хрватској и Славонији 
пошто је пародирао хрватску химну. Истовремено 
кад и брат Љубомир, почео је да се бави глумом 
(1917). Радио је у Словенском позоришту у Трсту, па у 
Народном гледалишчу у Љубљани (1920–1921) – на-
ступио је као глумац у представи Pohujšanje v dolini 
šentflorjanski Ивана Цанкара у режији Осипа Шеста. 
Јануара 1921. покренуо у истом граду краткове ки, 
ауторски Светокрет, лист за експедицију на Се-
верни пол човековог духа; изашао само један број. 
После повратка из Прага, где је заједно са Драганом 
Алексићем наступао и где је основао уметнички 
клуб Зенит и учествовао у позоришним представа-
ма Ре волучне сцене, у Загребу је уређивао филмску 
ревију Кинофон (1921–1922; изашло 12 бројева). Бо-
равио је у Бечу (1921) и ту упознао Лајоша Кашака, 
уредника активистичког часописа Ма. У Берлину 
је у време одржавања Прве руске уметничке изложбе 
(1922) срео низ познатих уметника (Марка Шагала, 
Александра Архипенка, Нел и Херварта Валдена и 
др.). У Загребу издаје ревију Дада-Јок (1922; изашла 
два броја), по карактеру афирмативна и полемичка 
према дадаизму. Године 1923. објавио је Надфантас-
тичан веома брз љубавни роман – 77 самоубица и за 
њега израдио насловну страну. У библиотеци Зенит 
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штампане су његове збирке стихова Паника под сун-
цем (1924) са цртежом-портретом аутора, рад Ми-
хаила С. Петрова, и Тумбе (1926), са репродукцијом 
његовог портрета – рад Цугухаруа Фужите, са којим 
се Пољански дружио у Паризу. После забране Зени-
та излази му збирка песама Црвени петао као 12. 
књига Библиотеке Зенит, са назнаком „Copy right 
RE Paris–Belgrade 1927“. Држао је предавања о зени-
тизму сам, или са братом, организовао зенитистич-
ке вечерње у  Загребу, Београду и Љубљани. Критика 
помиње да је на Зенитовој међународној изложби 
(1924) у Београду изложио пано са фотографијама 
и исечцима из новина. Учествовао је и на изложби 
Револуционарне уметности Запада у Москви (1926). 
У Париз одлази 1925, у својству заступника Зени-
та и зенитизма, у време званичног оснивања и ус-
таљивања француског надреализма као књижевног 

и уметничког покрета. Дружи се са композитором 
Јосипом Штолцером Славенским, сликарима Веном 
Пилоном и касније Мирком Кујачићем; време про-
води у боемским четвртима Париза, обилази сли-
карске атељее да би припремио велику Изложбу па-
риских мајстора, одржану најпре у Београду (1926), 
а затим у Загребу (1927), под покровитељством 
Друштва пријатеља уметности „Цвијета Зузорић“. 
У Паризу је имао прилику да упозна Маринетија и 
да са њим поведе дијалог о футуризму, фашизму и 
зенитизму (1925); са Фортунатом Депером плани-
рао је издавање футуристичко-зенитистичке ревије. 
Организовао демонстрације на предавању Алфреда 
Кера, писца и уредника, оптужујући га за ауторство 
пропагандних ратних стихова уперених против 
Руса, Француза и Срба. Читао је зенитистички ма-
нифест на предавању Иље Еренбурга у сали Société 
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Savante, у кругу руске књижевне и уметничке емиг-
рације у Паризу (1926). Сарађивао у љубљанском ча-
сопису Tank. Симболично наговестио да престаје да 
се бави писањем поезије у недељу, 17. јула 1927, када 
је на Теразијама поделио – како тврди Драган Алек-
сић – 2000 примерака својих књига Тумбе и Црвени 
петао. По повратку у Париз посветио се сликарству: 
илустровао је књигу свога брата Hardi! A la Barbarie 
и приредио две запажене изложбе: у Galerie du Tau-
reau 17. јуна – 5. јула 1929 (каталог са предго вором 
Валдемара Жоржа) и Галерији Зборовског 18. јану-
ара – 3. фебруара 1930 (том приликом издао је свој 
Манифест панреализма). Учествовао на изло жби 
Peintres et sculpteurs de l’Ecole de Paris у Galerie de la 
Renaissance у Паризу (1929). Његова лична преписка 
показује да је веома тешко живео, с муком издржа-
вао породицу – био је ожењен, имао децу (за помоћ 

је молио гђу Кристину, Кристу Ђорђевић, књижара 
Цвијановића, Друштво „Цвијета Зузорић“). Колико 
је познато, последњи познати податак код нас о ње-
говом животу може се наћи у писму књижару С. Б. 
Цвијановићу јануара 1940 (објавио Р. Поповић). Ве-
лику збирку његових дела, од којих су многа рађена у 
време лечења у Воклизу 1930 (осам слика и преко 250 
гвашева, акварела, цртежа тушем и оловком) сачу-
вао је његов брат Љубомир (сада у Народном музеју 
у Београду). В. Г. – И. С.

Енрико ПРАМПОЛИНИ (Enrico Prampoli-
ni, Модена, 1894 – Рим, 1956), сликар друге генера-
ције италијанских футуриста и истакнути сцено-
граф модерног италијанског позоришта. Уметношћу 
почиње да се бави 1912. године у Риму, у атељеу Бале. 
Од 1913. експериментише са новим материјалима: 
први радови у жанру колажа. Године 1916. је у кон-
такту са циришким дадаистима, а касније и са пари-
ским. Блиски су му посткубистички и пуристички 
ставови. Основао футуристички часопис Noi (1917). 
Двадесетих година сарађује са конструктивисти-
ма. Излаже са групом футуриста, пише манифес-
те: Соstruzioni Assolute di Motorumore – o стварању 
пластичних објеката у покрету; Scenografia Futurista 
– о новој поетици позоришне сценографије, што 
га сврстава међу протагонисте међународне сцене 
међуратног театра; L’ Arte Meccanica, заједно са Ви-
ничом Паладинијем и Ивом Панађијем – где маши-
на постаје узор за објективно стваралаштво; 1929. 
потписао је Manifest aeropitture. Учествовао је у при-
преми фашистичке изложбе (1932) у Palazzo Venezia у 
Риму. У његовим радовима изразито је присутан свет 
технике и машине. Током тридесетих година радио 
је са различитим материјалима у њиховом извор-
ном облику, што његово дело приближава органској 
структури и биолошкој природи, и њеним сталним 
метаморфозама. – Прамполини је, по свој прилици, 
учествовао на Зенитовој изложби (1924) – критика 
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спомиње његове радове, а Зенит га рекламира међу 
делима у својој галерији. Недоумица, међутим, на-
стаје најпре због дописнице од 11. децембра 1923, а 
потом због писма од 19. децембра исте године: сара-
дник Зенита Руђеро Вазари пише Љ. Мицићу да сви 
италијански футуристи које он цени – Прамполини, 
Бала, Деперо, Мараско, Петорути – или немају дела 
за излагање јер раде полако, или не желе да их шаљу 
далеко, јер им се увек враћају оштећена. За остале 
уметнике сматра да су – лоши (И. Суботић, Зенит и 
авангарда двадесетих година, Београд 1983: 67). И. С.

Мигел ПРИМО ДЕ РИВЕРА (Miguel Primo 
de Rivera, '? 1870 – ? 1930), генерал и политичар. Извр-
шио, уз помоћ војне хунте, државни удар у Шпанији 
(1923) и завео диктаторски режим, који је трајао све 
до 1930. Политички узор био му је Мусолини; по уг-
леду на њега оснива, 1927, фашистичку организацију 
Unión patriótica. После доласка Примa де Ривере на 
власт, започиње процес политизације шпанских 
интелектуалаца. Главни носиоци отпора диктатури 
били су универзитети, а главни симбол тога супрот-
стављања конкретизован је у писцу, филозофу и 
универзитетском професору Мигелу де Унамуну, 
кога је Примо де Ривера депортовао 1924. године. 
Негати ван однос према диктатури донео је Унамуну 
вишегодишње изгнанство. Непризнавање слободе 
у култури и уметности нарочито је до изражаја до-
шло у строгој цензури листова и часописа, у нешто 
мањој мери књига (К. Видаковић-Петров). – Зенит 
је 1926, у време када се налазио на позицијама књи-
жевне и уметничке левице, посредно критиковао 
политичку диктатуру у Шпанији. Тако су, страте-
гијом мисти фикације, у једној фиктивној послани-
ци коју је При мо де Ривера наводно написао Нико-
ли Пашићу, критички изједначени сви диктатор ски 
режими у Европи, с обзиром на њихов однос према 
стваралачкој слободи – која је беспомоћно ишла у 
сусрет полити чкој инструментализацији уметнос-

ти, при чему су непосредан повод за писање текста 
биле цензура и забрана Мицићеве књиге Аероплан 
без мотора. В. Г.

Тивадар РАЈТ (Тivadar Raith, Будимпешта, 
1893 – Будимпешта, 1958), песник и уредник. При-
пада оној линији мађарске авангарде која се није 
уклапала у материјалистички и међународни кон-
цепт делатног активизма Лајоша Кашака и његовог 
програмског гласила Ма. Књижевну личност Рајт 
развија у француској културној средини у којој бо-
рави пре Првог светског рата. То је био разлог што 
по повратку у Мађарску не сарађује у часописи-
ма A Tett, Mа, и што се противи модернистима око 
Nyugat-a, одбацујући сваку повезаност уметности са 
питањима политике. У Будимпешти од 1921. до 1927. 
покреће и уређује важан часопис мађарске аван-
гарде Magyar Irás: не занемарује друштвену улогу, 
али свој програм гради размишљајући искључиво 
у хришћанским и националним категоријама. Тако 
схваћени радикализам има за циљ да разне авангар-
дне правце и појаве приближи широким слојеви-
ма реципијената. Да би то постигао, систематски је 
представљао разне изме, између осталог с намером 
да процени њихову сврсисходност. Исте принципе 
критичког промишљања примењује и на стварала-
штво припадника мађарске авангарде. Најплоднији 
период тако профилисаног програма траје од 1922. 
до 1925. године. Иако Т. Рајт борави по други пут у 
Паризу, током 1925. и 1926, не показује никакво ин-
тересовање за надреализам. У сопственој песничкој 
пракси тежи експерименту. Био инспирисан Апо-
линером, а нарочито В. Витменом; одатле потиче 
склоност ка споју Витмена с мађарским фолклором 
(P. Deréky). – Додири између Зенита и Т. Рајта дола-
зе најпре до изражаја у децембарској свесци Magyar 
Irás-а за 1925. годину, где је, у складу са његовим про-
грамским опредељењем, манифестом и поезијом 
Пољанског и Мицића, представљен наш часопис као 
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трајни документ о кризи европске културе, и као по-
кушај обнове европског духа уз помоћ животодавне 
снаге зенитизма, изворног барбаризма, балканоцен-
тризма и идеје о новом човеку. Имајући у виду да су 
Пољански и Т. Рајт истовремено боравили у Паризу, 
крајем 1925, може се претпоставити којим путем су 
зенитистички прилози доспели у мађарски часопис. 
Зенит се песнику Рајту одужио годину дана касније, 
објављујући изворно његову песму „Dal“. У њој се ау-
тор субјективном вољом претвара у песника приро-
де, који низањем метафора осмишљава њено женско 
биће. Иако покушава да успостави идиличан однос 
према жени – и девојци-природи, он у томе не успе-
ва јер га осујећује лелујава, колебљива инстанца лир-
ског Ја. В. Г.

Ристо РАТКОВИЋ (Бијело Поље, 1903 – 
Београд, 1954), песник, писац, критичар, есејист, но-
винар и уредник. Одрастао у патријархалној трговач-
кој породици, школовао се у Бијелом Пољу и Новом 
Пазару. У Београд долази 1923; ту се уписује на Фи-
лозофски факултет, студира нередовно и заврша-
ва га тек 1936. Упознаје модернисте и авангар дисте 
у уметничкој средини Београда, пише за листове 
Правда и Политика. Убрзо наступа као уредник и са-
радник часописа и алманаха: Рефлекс младих (1924), 
Уметност (1924), Бела ревија (1925),Чаша воде (1925), 
Вечност (основана заједно са Монијем де Булијем 
1926; изашло пет бројева). Године 1927. објављене су 
прве Ратковићеве песничке књиге: Мртве рукавице 
(жанровски хибридне и онирички и надреалистич-
ки провокативне) и поема Левиатан (коауторство са 
М. де Булијем). У то време бави се књижевним при-
ликама двадесетих година, између осталог и зени-
тизмом, у брошури Ћутања о књижевности (1928), 
и започиње сарадњу у Српском књижевном гласнику, 
цетињским Записима и Летопису Матице српске. 
Драмско Ратковићево стваралаштво обележила је 
трагедија Зорај (1929), писана у дадаистичко-над-

реалистичком маниру и у додиру са позориштем 
апсурда (Р. Вучковић). Година 1933. била је важна 
због појаве лирски и аутобиографски интонираног 
романа Невидбог. Интересовање за социјални и мо-
рални смисао стваралаштва надилази Ратковиће-
ву надреалистичку фазу. Књижевну са грађанском 
каријером Ратковић сједињује од краја двадесетих, 
када добија место у Министарству просвете и Ми-
нистарству иностраних послова, да би 1938. прешао 
у дипломатску службу (Француска, Совјетски Савез, 
Египат и поново Совјетски Савез); у њој остаје све до 
завршетка Другог светског рата, значи пуних осам 
година. У послератном периоду објавио је песничку 
збирку Додири (1952). Стваралаштво Ристе Ратковића 
карактеришу уметничке, идејне и идеолошке алтер-
нативе, будући да није остао доследан у границама 
свога мишљења, него га је често мењао и оспоравао. 
Пример је његов однос према надреали зму: темељио 
се најпре на надреалистичкој револуционарности, 
да би потом откривао његове мањкавости. – Зениту 
је приступио 1925. године и у жанру манифеста про-
грамски посредовао зенитистичке идеје. Идејно и 
тематски занимљива песма „Музеј“ излази из круга 
овог програмског концепта. В. Г.

Александар РОДЧЕНКО (Александр Род-
ченко, Ст. Петербург, 1891 – Москва, 1956), један од 
најзначајнијих представника конструктивизма и 
продуктивизма. Студирао у Уметничкој школи у Ка-
зану 1910–1914, затим прешао у Москву, на Строга-
новски институт; био је члан ИЗО НКП и ИНХУК-а, 
1918–1926. предавао је на Московској школи Про-
леткулта, а 1920–1930. био професор на ВХУТЕМАС 
/ ВХУТЕИН-у; блиско везан за ЛЕФ и Нови ЛЕФ 
(1923–1928) и Владимира Мајаковског. Током 1915. 
радио дела лењиром и шестаром, негирајући тради-
ционалан уметнички поступак и илузионизам про-
стора и предмета; са Татлином, Јакуловим и др. умет-
ницима опремио, 1917, моско в ски Café Pittoresque; у 
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периоду 1918–1921. радио је Просторне конструкције 
у којима је користио неуметнички материјал за нову 
врсту и промењену перцепцију тродимензионал-
них објеката; осим скулптуре и сликарства, ба вио 
се фотографијом, фотомонтажом, типографијом, 
практичним диза јном, примењеним у свакодневном 
животу новог друштва убрзане индустријализације 
(раднички клуб, намештај, одећа, плакати, опре-
ма књига, часописа, тржишних производа), затим 
костимима и сценографијом за филм и позориште, 
као и теоријом уметничког стваралаштва: објавио 
је смрт традиционалном штрафелајном сликарству, 
залагао се за лабораторијску уметност у духу пост-
револуционарних година и установио да су простор, 
линија и основне боје главни чиниоци конструкти-
визма. – Његов „кубистички“ киоск, како га је нази-

вао Еренбург, инспирисао је Мицићев радио-филм 
„Шими на гробљу Латинске четврти“. Репродукција 
његове Конструктивне форме у простору објављена 
је у Зениту (бр. 17–18, 1922). И. С.

Јарослав САЈФЕРТ (Jaroslav Seifert, Праг, 
1901 – Праг, 1986), песник, преводилац, публицист. 
Бавио се новинарством. Оснивач је и члан Уметнич-
ког савеза Devětsil. Од пролећа 1921. до пролећа 1922. 
сарађује са Артушом Черњиком у културној редак-
цији листа Rovnost у Брну. У том периоду аутор је 
низа написа и рецензија о савременој књижевности 
и ликовној уметности. У кругу око Devětsil-a припа-
да струји пролетерских песника. Са Карелом Тајгеом 
издаје, крајем 1922, Револуционарни зборник Devětsil, 
у којем су његове песме и песме Јиржија Волкера ин-
спирисане идејама пролетерске уметности. Истог 
идејног склопа су две Сајфертове песничке збирке: 
Město v slzách (1921) и Samá láska (1923). Приклања се 
поетизму, новој струји Devětsil-a, коју је као изворни 
чешки модел поетике и естетике теоријски засновао 
1924. К. Тајге у часописима Host и Pásmo. Тајге пое-
тизам везује за песме-слике и поезију В. Незвала и Ј. 
Сајферта претапајући га у нови животни стил, снаб-
девен оптимизмом, хумором, свемоћним осећањем 
за вољу и љубав. Имплицитну поетику поетизма Сај-
ферт спроводи у трећој песничкој збирци Na vlnách 
TSF (1925), испуњену трагањима за лепотама и ра-
достима света, еротиком, егзотиком, неочекивaним 
асоцијацијама, играма речима и типографским ино-
вацијама, које су максималну визуелну изражајност 
постигле захваљујући К. Тајгеу. Крајем двадесетих 
година дефинитивно се распада песнички свет Сај-
фертове поетистичке фазе. У збиркама које следе све 
више долази до изражаја једноставност песниковог 
говорног језика, повремена употреба ироније и све 
већи замах меланхоличног расположења. Поезијом 
је обележио Масарикову смрт; у њој се бавио темама 
рата и нацистичке окупације. – Ј. Сајферт јавља се у 

Александар Родченко  
Конструктивна форма у простору, Зенит, бр. 17–18, 1922. 
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9. броју Зенита песмом „Město v slzách“ – написаном 
у жанру пролетерске поезије и објављеном 1921. у 
истоименој збирци. Рецензент збирке, дадаиста Дра-
ган Алексић, видео је у њој освежену варијанту про-
леткулта, поезију пролетерског ударца, недостатак 
осећања за форму, непримерену превагу осећајног 
момента (Зенит бр. 11, 1922). В. Г.

Андре САЛМОН (Аndré Salmon, Париз, 1881 
– Санари, 1969), песник, писац романа, ликовни кри-
тичар. Као млад, књижевно се образује у круговима 
француских симболиста и парнасоваца. Борави са 
родитељима у Русији; после путовања, са оцем, у 
Петроград, настају прве песме. У Паризу упознаје 
Пикаса и М. Жакоба. Године 1903. доприноси по-
кретању Аполинеровог месечног часописа Le Festin 
d'Ésope. Током блиске сарадње са овим уметницима, 
присуствује рађању кубизма. Уз песме М. Жакоба, 
његова књига Poèmes из 1905. биће међу првим дели-
ма писаним у духу нове песничке и књижевне шко-
ле. Од 1912. креће са објављивањем романа: Tendres 
Canailles (1912) и Bob et Bobette en ménage (1920). 
Есејима и критикама подржава новине у радовима 
младих сликара кубиста, по чему се налази на истој 
линији са Аполинером. После првих збирки симбо-
листичке инспирације, Салмонова поезија и проза 
крећу се између лиризма, који је обојен егзотиком и 
хумора, изграђеног на необичним описима. Неоче-
киване слике, вербални помаци, помаци у произ-
водњи значења на нивоу фразе, стављање нагласка 
на улогу маште у поезији, не доприносе битно ино-
вацији формалних структура. У радовима начиње-
ним у жанру романсираних хроника (La Négresse 
du Sacré-Coeur, 1920) и мемоара (Souvenirs sans fin, 
1955–1961), бави се животом и личностима у умет-
ничким круговима Париза. После Првог светског 
рата открива жанровске могућности поеме. Попут 
Блока и Мајаковског, аутор је поеме о Руској револу-
цији Приказ (1921). Филозофски аспекти безличног 

и свакодневног, подигнутог на ниво чудесног, главне 
су идеје у поеми L'Age de l'humanité (1922). – Салмо-
нова сарадња у Зениту смештена је у 1921. годину и 
обухвата два фрагмента из поеме L'Age de l'humanité. 
Она ће се појавити, као што је наведено, тек годину 
дана касније. Уз први фрагмент, у 4. броју, редакција 
преноси поздравне речи аутора Зениту, и напомиње 
да су стихови у њему „из једне књиге“, која је у при-
преми. В. Г.

Игор СЕВЕРЈАНИН (Игорь Северянин, 
право име Игор Васиљевич Лотарев, Ст. Петербург, 
1887 – Талин, 1941), песник. Потиче из племићке по-
родице. Завршио гимназију, али није студирао. Прве 
песме, из 1904, за реалну основу узимају руско-ја-
пански рат. Рана поезија писана je под утицајем Кон-
стантина Фофанова и Мире Лохвицке. Године 1911. 

Игор Северјанин, 1912.
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оснива, са К. Олимповим, его-футуризам. Северја-
нинову его-футуристичку праксу карактеришу: 
истицање и слављење свога Ја („Ја сам геније, Игор 
Северјанин“), нескривена еротика, неологизми, са-
лонски садржаји, урбана цивилизација. Признање и 
славу Северјанин стиче двема песничким збиркама, 
и то не само од представника других футуристич-
ких група, него и од В. Брјусова, А. Блока, М. Горког. 
Прва, под називом Громокипећи пехар и са предго-
вором Ф. Сологуба, појавила се 1913 (за две године 
доживела седам издања), а друга Златолира 1914. 
Средином 1918. емигрира у Естонију, настањује се у 
рибарском месту Тојла, због чега опада његова попу-
ларност као песника. Повлачи се у самоћу, напушта 
праксу его-поезије, враћа се традиционалном поет-
ском језику, говорној фрази, свакодневној тематици, 
поезији љубави и природе. Таква концепција ствара-
лаштва приближава поезију рецитацији. За јавне на-
ступе, организоване у Хелсинкију, Берлину, Паризу, 
Југославији и Бугарској, користио неологизам „по-
езовечери“. – Северјанин је први руски песник који 
сарађује у Зениту, и то из емиграције. Његов сарад-
нички наступ најављује, јануара 1921, часопис Све-
токрет Пољанског. Према Т. Шор, песма на руском 
„Рассказ княгини“, из првог броја Зенита, појавила 
се у зборнику Соловей за 1923. годину, под бр. 60, у 
издању акционарског друштва „Накануне“, Москва–
Берлин, у тиражу од 1000 примерака. Све указује на 
то да су стихови објављени у том зборнику настали 
између 1918. и 1921. у Петрограду и Тојли, а како је у 
Зениту назначен Берлин, може се претпоставити да 
је то најновија песма из времена прве Северјанинове 
турнеје по земљама Европе, у овом случају по Не-
мачкој. – Програмска оријентација Зенита у 1922. 
години, усмерена према И. Еренбургу, Ел Лисицком 
и руској авангарди у Берлину, утицала је на то да се 
из основа мења однос према Северјанину. У 14. броју 
Мицић саопштава да је упутио протестно писмо Л. 
Мансвјетовој што је, на једној књижевној вечери, уз 
поезију И. Еренбурга читала стихове Северјанина и 

Агнивцева. Исти број донео је Еренбургов кратки 
одговор на француском. В. Г. 

Мишел СЕФОР (Michel Seuphor, право име 
Fernand Berckelaers, Антверпен, 1901 – Париз, 1999), 
фламански / белгијски историчар и теоретичар 
уме тности, сликар, графичар, прозни писац и пес-
ник; уметнички уредник часописа Het Overzicht 
(1921–1925) са којим је Зенит имао интензивну са-
радњу. У Француској је живео од 1925 (1954. постао 
француски држављанин). Један од оснивача удру-
жења апстрактних уметника Cercle et Carré 1929, 
уредник његовог гласила и организатор прве међу-
народне изложбе апстрактне уметности. Слике и 
графике радио је у духу геометријске апстракције, 
али је много познатији као писац и теоретичар апс-
трактне уметности. Међу његовим бројним пуб-
ликацијама, најпознатији су Речник апстрактног 
сликарства (1957) у којем се спомиње Зенит, и Реч-
ник апстрактне скулптуре (1959). – У Зениту су 
објављене две његове песме („Cri N. 6“, бр. 34, 1924 и 
„De dag begint“, бр. 35, 1924) и поздравно писмо по-
водом петогодишњице излажења часописа. С друге 
стране, Het Overzicht прати Зенит и афирмативно 
пише о њему, преузима поједине клишее репродук-
ција, објављује их на својим страницама и Зениту 
шаље радове за размену. И. С.

Леополд СИРВАЖ (Léopold Survage, право 
име Leopoldij Sturzwasgh, Вилманстранд, Финска, 
1879 – Париз, 1964), француски сликар финско-дан-
ског порекла. Студирао у Москви и заједно са М. 
Ларио новим и С. Судејкином основао авангард-
ну групу Плава ружа; од 1908. године је у Паризу, у 
атељеу Матиса. Излаже са кубистима – показује из-
разито интересовање за кубистичку анализу и син-
тезу простора и покрета. Радио велике декоративне 
композиције (излагане на Светској изложби у Паризу 
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1937), затим сценографију за представе Дјагиљева и 
илустрације књига. – У Зениту (на насловној страни 
броја 6, 1921) објављена је репродукција његове сли-
ке La Ville, као практично представљање идеја ку-
бизма Флорана Фелса (Зенит, исти број): у том тексту 
– поред Макса Жакоба, Хуана Грија, Албера Глеза и 
Пабла Пикаса – Фелс наводи Сирважа као пример 
уметника који не само што заступа уметност дана-
шњице, већ ствара актуелну естетику – нову синтезу 
простора, ослобођеног традиционалне перспекти-
ве. И. С.

Ладислав СИС (Ladislav Süss, ? – ?), чешки 
сликар, песник и прозни писац; један од оснивача 
удружења Devětsil: излагао на Првој годишњој излож-
би овог удружења, у Дому уметника у Прагу 1922, 

заједно са Ф. Музиком, Ј. Шимом, А. Хофмајстером, 
Б. Пискачем, К. Тајгеом, К. Вањеком, А. Вахсманом 
– углавном са свим оним уметницима које Зенит у 
неколико бројева током 1921. године представља као 
чешку „левицу“, везану за часопис Veraikon. – Зенит 
(бр. 7) објављује репродукцију цртежа Праг Лади-
слава Сиса, рађеног у тада актуелној геометризацији 
облика, са јасним светло-тамним површинама и 
класичним приказом варошког предела (доминан-
тна црква са два висока торња, стилизовано дрвеће 
и ниске куће), кроз који провејава поетизована и у 
извесној мери магичка атмосфера. И. С.

Владимир СКЕРЛ (у Зениту потписан као: 
Скерлић, Трст, 1899 – Београд, 1981), најстарији син 
многочлане породице, завршио гимназију у Трсту а 
високу школу за светску трговину у Бечу. У Београд 
долази почетком двадесетих година, а у Париз 
крајем двадесетих, где ванредно студира право. У 
Паризу се запошљава као новинар у Агенцији за еко-
номију и финансије, и у том својству одлази у Бер-
лин, где ради до 1934, када је протеран из Немачке 
због чланака писаних у изразито антинацистичком 
духу. У Југославији је добио место у Централном 
прес-бироу Председништва владе. Говорио је чети-
ри језика: немачки, енглески, француски и италијан-
ски. – Везу Скерла са Љ. Мицићем пратимо у зени-
тистичком периоду од 1925. до децембра 1926, до 
престанка излажења часописа Зенит. Преводио је 
за Зенит манифесте, поезију и прозу, и био секретар 
часопи сне редакције, потписујући се презименом 
Скерлић. Године 1925. одржао је предавање о новој, 
вероватно зенитистичкој поезији у Југословенско-
енглеском клубу у Београду. Скерл је био ангажо-
ван око припрема разговора између Љ. Мицића и 
А. Барбиса, током Барбисове посете Београду. Том 
разговору присуствовао је у својству преводиоца. 
Према сећањима Е. Степанчича (у разговору са Ј. 
Денегријем и И. Суботић у Салону Музеја савреме-

Леополд Сирваж, Париз, са посветом Зениту, 1926. 
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не уметности), В. Скерл био је веома образован чо-
век, знао „лепо да рецитује поезију Б. Пољанског и 
М. Микца“ и у Трсту тајно одржао, 1926. године, две 
зенитистичке вечери у амбуланти једног зубара; сло-
веначке конструктивисте је, према Степанчичу, уп-
раво Скерл упознао са Зенитом. В. Г. 

Марсел СОВАЖ (Marcel Sauvage, право име 
Марсел Берже / Marcel Berger, ? 1895 – ?, 1988), песник 
и критичар, уредник више часописа двадесетих го-
дина. Учествовао у Првом светском рату, када је био 
тешко рањен, што га није омело да пише поезију у 
антиратном духу. У својим филозофским чланцима 
и песмама заступао је индивидуализам као поглед 
на свет и животни став. Уређивао је најрадикал-
нији индивидуалистички часопис La Mêlée (изла-
зио 1919. под различитим насловима); због својих 
идеја био прогањан, а један од његових уредника и 
затваран (Е. Арман). Затим је, заједно са Флораном 
Фелсом, покренуо, фебруара 1920. године, часопис 
Action, cahiers individualistes de philosophie et d’art, у 
којем су објављивани прилози многих авангардних и 
анархистички оријентисаних прозних писаца и пес-
ника (Висенте Уидобро, Макс Жакоб, Андре Малро, 
Гијом Аполинер, Александар Блок, Иван Гол и др.). 
Истовремено, Соваж сарађује у Cahiers idéalistes 
français, и у анархистичком часопису L’Ordre naturel 
(1920–1922). У раним двадесетим објавио је збирке 
песама Quel que chose? quelques choses..., и Voyage en 
autobus, са четири илустрације Макса Жакоба (1921, 
у издању „Liber“, maison individualiste); књига опи-
сује вожњу лини јским аутобусом по Паризу, у току 
које песник пролази кроз 24 станице, од Монмартра 
до Сен-Мишела. Соваж је приредио и мемоаре Жо-
зефине Бекер, илустроване цртежима Пола Колена 
(1949). – Био је један од првих сарадника Зенита, 
већ 1921. године: објавио је неке од песама из збирке 
Voyage en autobus: „Palais de Justice“ (Зенит, бр. 1) и 
„Le Cercle“ (Зенит, бр. 5); песму „Les déracinés“ пос-

ветио је свом пријатељу Бошку Токину (Зенит, бр. 
2). Зенит је примао часопис М. Соважа и Ф. Фелса 
Action. В. Г. – И. С. 

Едвард СТЕПАНЧИЧ, СТЕПАНЧИЋ 
(током боравка у Италији потписивао се са: Edoar-
do Stepancich, Stefani, Трст, 1908 – Београд, 1991), 
сликар, графичар, дизајнер књига, активни учесник 
Групе конструктивиста у Трсту (1926–1929), коју је 
организовао Август Чернигој, а којој су припадали и 
Теа Чернигој, Зорко Лах, Ј. Влах, Ђорђо Кармелич и 
И. Пољак. Основну школу завршио у Трсту, малу ма-
туру у Љубљани; наставио школовање у Монци, на 
Istituto di Belle Arti (1923–1927); током школске годи-
не 1927–1928. два семестра био на Accademia di Belle 
Arti у Венецији а летњи семестар 1928. на Уметнич-
кој академији у Фиренци. Због политичких прити-
сака био је приморан да напусти Трст 1929: борави 
у Бечу, Брну и Прагу три месеца, а крајем 1929 (или 
почетком 1930, према П. Кречичу), одлази у Па-

Едвард Степанчич 
Композиција I, колаж, акварел, 1927.
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риз где студира дизајн и примењено сликарство на 
Académie Moderne код Фернана Лежеа, Емила Бер-
тена и Пола Колена. Почетком новембра 1931. пресе-
лио се у Београд и ту остао до краја живота. Запослио 
се као агент за осигурање, али је наставио да изучава 
сликарство код Петра Добровића, и редовно излаже 
пределе, ентеријере, мртве природе на групним из-
ложбама УЛУС-а. Бавио се опремом књига, илустра-
цијом и нацртима за позоришни декор; по одласку 
у пензију, 1971, држао је курс акта на Факултету ли-
ковних уметности у Београду. – У Зенитовој збирци 
сачувана су два ретка његова колажа Композиција I 
и Композиција II, оба из 1927. године, радикално гео-
метријске, чисто конструктивистичке оријентације, 
из времена ауторове сарадње са тршћанском Групом 
конструктивиста. Степанчичеве радове је након 
изложбе те групе Анушка Мицић однела у Париз, 
одакле их је Мицић пренео у Београд. Степанчич је 
сарађивао у аванагардном часопису Tank и у њему 
објављивао своје конструктивистичке линорезе и 
просторне конструкције; оне су касније реконстру-
исане. И. С.

Александар ТАИРОВ (Александр Тайров, 
право име Александар Корнблит, Ровно, 1885 – Мос-
ква, 1950), редитељ и глумац. Студира право у Кије-
ву и Петрограду. После приватних курсева глуме у 
Кијеву, постаје члан Позоришта Вере Комисаржев-
ске у Петрограду. Године 1914. оснива Камерни те-
атар у Москви. Заједно са Всеволдом Мејерхољдом, 
доследни је протагониста авангарде у позоришту 
Русије. Позоришне концепције А. Таирова састоје 
се у следећем: синтетичко позориште, засновано на 
афирмацији „сценског лика“, комплетно ослобође-
ни глумац, независан од било каквог редитељског 
диктата, сценски конструктивизам (позната је ње-
гова сарадња са Александром Екстер), под којим је 
подразумевао уметност организације, а не револу-
ционисање позоришта помоћу принципа механи-

зације, карактеристичног за присталице позоришта 
продуктивиста. Одатле потиче његово неслагање 
са позориштем Мејерхољда и присталицама Левог 
фронта у уметности. А. Таиров је своје теоријске 
погледе на позориште изложио у књизи Записки ре-
жиссера, објављеној 1921. године. Уредници берлин-
ског часописа Вещь стали су на становиште да би ова 
књига могла бити од користи за позоришну умет-
ност Европе, па су, зарад њене популаризације код 
западног читаоца, у мартовско-априлском двоброју 
(1922) донели кратке изводе из ње, са коментарима и 
препоруком за превод. – Зенит је из берлинског ча-
сописа пренео нешто скраћену верзију овога текста 
под насловом „Позориште је колективна уметност“ 
(1922). Ефекти популаризације преко ревије Вещь 
осетили су се, убрзо, у Немачкој, где је Таирова књи-
га преведена и под називом Das entfesselte Theater 
изашла у Потсдаму 1923, са насловном страницом 
опремљеном конструктивистичком типографијом 
Ел Лисицког. В. Г.

 

Карел ТАЈГЕ (Karel Teige, Праг, 1900 – Праг, 
1951), ликовни критичар, теоретичар, графичар, 
песник, водећа личност међуратне чешке авангарде 
која се најпре јавила под именом Devĕtsil (касније 
као Скупина надреалиста ЧСР; Тајге 1924. објављу-

Карел Тајге  
Лето, Зенит, бр. 6, 1921.
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је манифест Der Poetismus); аутор програмских 
текстова, манифеста о ликовној уметности, архи-
тектури и књижевности, уредник авангардних ча-
сописа и зборника (Disk, Stavba, ReD). Године 1930. 
предавао је на Баухаусу социологију архитектуре. На 
првим изложбама Devĕtsil-а излагао је кубистичке 
слике и цртеже. Од године 1923. инсистирао је на 
спајању сликарства и поезије, из чега је произа-
шао нови песнички жанр песама-слика. Следећи 
програм руских конструктивиста и присталица 
производне уметности, прогласио је ликвидацију 
уметности и напуштање традиционалних техника. 
Тајге се потом посвећује опреми књига и часописа, 
илустрацији, плакату, типографији, типомонтажи, 
фотомонтажи и сценографији. Посебан предмет 
његових интересовања била је опрема књига и 
часописа са коришћењем фотомонтаже, затим 
плакати и апстрактне типографске композиције, 
рађене у духу чешког конструктивизма. У периоду 
бављења надреализмом начинио је циклус колажа 
са тематиком фантазмагоричне трансформације 
женског тела (Шмејкал). – Репродукције дрвореза 
у Зениту – Лето (бр. 6, 1921), Праг (бр. 8, 1921) и 
Линолеум (бр. 11, 1922) – засноване су на кубисти-
чком разлагању форме и експресивној стилизацији. 
Зенитова галерија рекламира да поседује Тајгеове 
радове, али је њима изгубљен траг. И. С.

Владимир ТАТЛИН (Москва, 1885 – Мо-
сква, 1953), сликар, скулптор, дизајнер, сцено-
граф, оснивач конструктивизма. Похађао Инсти-
тут сликарства, скулптуре и архитектуре у 
Мо скви (1902–1903. и 1909–1910), као и Уметнички 
институт Пенза (1904–1910); као поморац путо-
вао Средоземљем 1908. и своја искуства морнара 
преносио је у сликарске радове (Морнар, Ауто-
портрет). Године 1914. посетио је Берлин и Париз, 
где се упознао са Пикасом и након повратка у 
Русију започео серију исликаних рељефа, рељефа-

конструкција и контрарељефа, израђених од тро-
шног, неуметничког материјала (стакла, жице, дрве-
та, лима и сл.), због чега је веома мали број тих радова 
сачуван. Представља их на авангардним изложба-
ма. Након Октобарске револуције, 1918. на челу 
је ИЗО Наркомпрос-а у Москви, а 1919. руководи 
Сликарским одсеком СВОМАС-а, најпре у Москви 
а потом у Петрограду. Члан је ИНХУК-а 1921. и 
шеф Позоришног и филмског одељења Уметничког 
института у Кијеву (1925–1927). Између 1929. и 1932. 
радио је нацрте и излагао своју летелицу „Летатлин“. 
Током тридесетих и четрдесетих година бавио се 
углавном позоришном сценографијом и вратио 

Владимир Татлин, 1913.
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штафелајном сликарству. – Драган Алексић му по-
свећује чланак „Татлин. HР/s + Човек“ (Зенит, бр. 9, 
1921), говорећи о њему са дадаистичких позиција; 
Зенит бр. 11, 1922. објављује репродукцију нацрта 
за Споменик Трећој интернационали, који је Татлин 
припремао 1919–1920. године, желећи да начини 
најрепрезентативнију конструкцију модерног, бољ-
шевичког доба. Иста репродукција поновљена је 
у Зениту бр. 17–18, у Мицићевој књизи Кола за 
спасавање, као и на плакату Велике зенитистичке 
вечерње у Загребу 31. јануара 1923. Идеје Татлина 
битно су утицале на конструктивистичку ори-
јентацију зенитизма: између осталог, Татлин фигу-
рира у Мицићевом радио-филму „Шими на гробљу 
Латинске четврти“. И. С.

Лајош ТИХАЊИ (Lajos Tihanyi, Будим-
пешта, 1885 – Париз, 1938), мађарски авангардни 
сли кар и графичар; готово аутодидакт, он је због 
свог хендикепа (од једанаесте године је остао глу-
вонем) неговао пријатељске односе са људима и 
можда је управо то разлог што је најпознатији по 
својим портретима, којима се посвећивао током це-
лог живота: мада рађени у одређеној стилизацији, 
са преплитањима кубизма, експресионизма и фу-
туризма, они чувају карактерне и физиономске 
црте представљених личности (сликао је и цртао 
Тристана Цару, Ивана Гола, Ендреа Адија, Филипа 
Томаза Маринетија, Мигела де Унамуна, Карла 
Крауса, Адолфа Лоса, Висента Уидобра, Бранка Ве 
Пољанског и др.). Започео је студије индустријског 
обликовања на Школи за примењену уметност у 
Будимпешти (1904–1905). У Нађбањи је живео од 
1907. до 1910, и учествовао у раду тамошње Сликар-
ске колоније. Излагао је на Националном салону у 
Будимпешти (1908) и био један од оснивача групе 
Осморица. Члан Удружења слободних мислилаца 
(касније Круг Галилео). Године 1915. учествовао 
је у Сан Франциску на Panama-Pacific Internatio-

nal Exposition. Прикључио се групи Активиста, 
1918, и самостално излагао у редакцији часописа 
Ма. Након слома Мађарске совјетске републике 
и краткотрајног боравка у Бечу (учествовао на 
изложбама Модерне галерије) и Берлину (излагао 
је у Галерији Мöller), Тихањи је живео у Паризу, од 
1920; прикључио се групи Abstraction–Création (1933). 
– Tри његова рада у литографској техници, сачува-
на у Зенитовој колекцији, представљају портрете 
дадаисте Тристана Царе, мађарског песника Ендреа 
Адија и немачко-француског писца Ивана Гола; на 
дар их је, по свој прилици, добио, у Паризу, Бранко 
Ве Пољански, са којим се дружио и чији је портрет 
у цртежу израдио у неколико варијанти: један такав 
портрет сада се налази у збирци Народног музеја у 
Београду, добијен разменом за графику Вјере Билер 
са Националном галеријом у Будимпешти. И. С.

Лајош Тихањи  
Портрет Ивана Гола, литографија, 1924. 
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Бошко ТОКИН (Чаково, 1894 – Београд, 1953), 
песник, писац, критичар, преводилац, новинар, 
филмски историчар, теоретичар, крити чар, есејист 
и редитељ. Гимназију са великом ма туром завршио 
у Темишвару, где му је школски друг био Милош 
Црњански. После матуре настањује се у Земуну, улази 
у његову уметничку и књижевну средину, упознаје 
Славка Воркапића и Николу Крстића, делује у 
оквиру омладинске организације, надахнуте идејама 
Васе Стајића. Новинарску кари јеру започиње у 
Београду пред избијање Првог све тског рата. У рату 
добровољац са краткотрајним ратним искуством 
на фронту. Повлачи се са српском војском преко 
Црне Горе и Албаније до Драча, одакле бродом 
стиже у Италију, а из Италије, почетком 1916, 
прелази у Француску. Токина у Па ризу привлаче 

филм и студије естетике и историје уметности на 
Сорбони. Осим тога, не може се заобићи ни широк 
круг Токинових познаника и пријатеља из редова 
француских уметника и писаца, као ни његова са-
радња у француским часописима и листовима; од 
њих се издваја ревија L’Esprit Nouveau зато што у 
њој Токин 1920. насту па као радикални теоретичар 
филма. Истовремено, он у виду једног антологи јског 
избора и изложбама доследно популарише српску и 
југословенску поезију и уметност. Париску уметничку 
средину замењује 1920. италијанском, посебно заин-
тересован за ону обележену футу ризмом. Крајем 
те године одлучује да се врати у земљу, у којој, по 
сопственом признању, све до 1925. „активно учеству-
је у свим књижевним и уметни чким манифестаци-
јама нових“. Најпре припада гру пи модерних пи-
саца око листа Прогрес и у њему на ставља да се 
бави филмом, појавама американизма, француске 
модерне, рецензира нове књиге и изложбе, али 
изнад свега настоји да, заједно са Станиславом 
Винавером, програмски афирмише националну 
варијанту експресионизма. У часописима Путе-
ви, Хипнос, Мисао, Út, Comoedia неуморно се 
залаже за уметност филма, појачава линију експе-
римента у прози и поезији с оријентацијом на суб-
културни циркус и на синкретизам песничког 
је зика са филмским. Каснија линија прозног 
експерименталног стила темељи се на филмској 
техници и криминалистичком заплету, у чијем су 
средишту катахретске личности са поремећеним 
социјалним и уметничким идентитетом. Теразије 
(1932) је нова форма романа-репортаже о људима 
и појавама у Београду после Првог светског рата, 
сагледаних у симултаном хаосу модерног живота; 
испуњен је класичном темом љубави и апотеозом 
поезије и спорта, помоћу којих је могуће превазићи 
тадашњи хаос. Прва филмска искуства Токин стиче 
одушевљавајући се раним америчким филмом. 
Свој теоријски текст „L'Esthétique du сinéma“ (1920) 
Токин пише под утицајем француских визуалиста, 

Славко Воркапић  
Портрет Бошка Токина, Манифест зенитизма, 1921.
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мада је у њему наговестио неке Форове и Дилакове 
идеје. Са Ж. Епстеном је делио многе теоријске 
ставове, али пре свега оне да се помоћу филма 
могу открити унутарњи покрети људске душе. 
Била му је позната Канудова и Дилакова филмска 
фотогеничност (Д. Стојановић). Попут Љ. Мицића, 
К. Тајгеа и С. Ејзенштајна, размишља о односу изме-
ђу филма и поезије (1925). – Сарадња Б. Токина у 
Зениту обележена је многим видовима књижевног 
и уметничког искуства, стеченог боравцима у 
Француској и Италији, удруженог са тежњом да се 
приклони Мицићевом часопису и покрету (Ма-
нифест зенитизма). За појаву Б. Токина тесно се 
везују први Зенитови сарадници из иностранства, 
било да се ради о његовим париским познаницима и 
пријатељима (И. Гол и М. Соваж), или о уредницима 
часописа у којима је Токин објављивао своје прилоге 
(Пол Дерме, уредник L’Esprit Nouveau-а; Ф. Фелс, 
уредник ревије Action – објавила 1920. његов чланак 
„Футуристи и неопримитивци“). Из тих разлога, 
Токинови прозни, критички и есејистички прилози 
у Зениту већином носе печат његовог веома богатог 
и разноврсног предзенитистичког времена. Управо 
захваљујући Токину Зенит је стекао поуздан увид 
у естетику филма, други италијански футуризам 
(„Позориште у ваздуху“), и у још неке авангардне 
појаве у Европи – мађарски активизам и његов 
програмски орган Ма. Јако зближење са Мицићем 
бележе бројеви 2, 3, 4, у којима Токин фигурира као 
члан редакције из Београда и у Загребу. После тога, 
он је, све до раскида (бр. 9), у потпуности окренут 
зенитизму, пре свега програмски, а затим тежњом 
за издавањем радова у оквирима едиције групе. Из 
доба сарадње са зенитистичком групом најављена је 
Токинова трагикомедија Еуритмија. В. Г. 

Гиљермо де ТОРЕ (Guillermo de Torre, 
Мадрид, 1900 – Буенос Ајрес, 1971), песник, писац, 
преводилац, критичар, новинар. Студира пра во, 

путује по Европи. Уз Кансинос-Асенса оди грао 
важну улогу као теоретичар и аниматор песничког 
покрета ултраизма, зачетог у јесен 1918. Књижевни 
часопис Grecia, који је прве знакове модернизације 
најавио преводима француских и италијанских 
песника (Аполинера, Жакоба, Ревердија, Т. Царе, Ф. 
Пикабије, Маринетија), објавио је, у новембру 1920, 
де Тореов Вертикални ултраистички манифест. 
Песничку теорију ултраизма занимају: обнова ли-
ризма, тематике, појачано коришћење метафоре и 
песничке слике; она одбацује артикулацију песни-
чког језика око анегдоте, приче, реторичности; 
осећајност, која своје представе о модерном свету 
може посредовати само путем ироније. Осим Gre-
cie, Г. де Торе сарађује и у другим часописима, од 
којих су неки изразито ултраистички: Cervantes 
(1919–1920), Ultra (1921–1922), Tableros (1922), Hori-
zonte, Cosmópоlis. Збирка Hélices (1923) садржи песме 
настале између 1918. и 1922; даје лирски пресек тада 
актуелних иницијатива и побуда, па и ултраисти-
чких и дадаистичких; карактерише је одсуство риме 
и метра; експериментише у жанру кинематограф-
ске поезије и на графичком плану. Но, значајнија 
од поезије је де Тореова књига Literaturas europeas 
de vanguardia (Мадрид, 1925) – доноси систематски 
преглед естетских тенденција европске књижевне 
авангарде. У последњем делу књиге детаљно 
приказује (на тридесет страница) антологију светске 
поезије Les cinq continents Ивана Гола. Када пише о 
састављачу антологије, чини то ослањајући се на 
текстове Б. Токина, нарочито на чланак објављен 
1921. у Зениту, а касније у L’Esprit Nouveau 1922 (К. 
Видаковић-Петров). У другом, прерађеном издању 
књиге, под називом Historia de las literaturas de van-
guardia (1965), де Торе спомиње зенитизам у по-
глављу о предисторији надреализма, дотичући се 
полемике о називу покрета. Он о зени тизму говори 
још једном у контексту европских авангарди у листу 
La Gaceta Literaria, који је покренуо 1927. заједно са 
Ернестом Хименесом Каваљером; лист је произашао 
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из чисто песничких побуда, с намером да ојача и 
подржи модерност духа, обликовану у претходним 
годинама. Потом се бави приређивачким радом 
(у Аргентини приређује дела Ф. Г. Лорке), пише о 
Пикасу (1936), Г. Аполинеру, теорији кубизма (1946), 
преводи књиге М. Жакоба, Верлена, Стравинског. 
У каснијем раздобљу стваралаштва значајно место 
заузимају књиге о методама књижевне критике и 
теорије савременог доба. – Сарадња и контакти 
де Тореа са Мицићем и Зенитом трају између 
1922. и 1926. године. Зенит најпре обавештава да 
прима ултраистичке часописе, а потом објављује, 
на шпанском, Де Тореову кинематографску песму 
„Charlot“ (1922); она је, по свој прилици, ушла у 
песникову књигу поезије Hélices (1923). Де Тореа 
поново налазимо у јубиларној свесци: он честита 
петогодишњицу излажења Зенита, обећава да ће 
послати своју књигу о европској авангарди, заједно 
са дозволом за њено превођење, моли Мицића да му 
пошаље Аероплан без мотора. В. Г.

Лав ТРОЦКИ (Лев Троцкий, право име Лав 
Бронштајн, Јановка, 1879 – Којокајан, Мексико, 1940), 
политичар, писац. Школује се у Одеси. Заједно са 
женом Александром Соколовском – главна личност 
марксистичког кружока у којем се формирао Тро-
цки – посвећује се револуционарном раду. Време-
ном започиње да мења политичка уверења, постаје 
политички недоследан према мењшевицима, Лењи-
ну. Током Првог светског рата његова оријентаци-
ја искристалисала се на позицијама социјализма и 
интернационализма, да би 1917, после повратка из 
Америке у Петроград, био примљен у чланство Ко-
мунистичке партије. Више година је на дужности 
народног комесара, један је од саорганизатора Црве-
не армије и један од оснивача Коминтерне. Честе по-
ле мике, опозициони однос спрам совјетске власти 
и борба за руководећи положај у Партији, имали 
су за последицу то да је Троцки из ње искључен. 

Следе хапшење и протеривање из СССР-а (1929). 
Троцки се бавио питањима књижевности (књига 
Књижевност и револуција, 1923), писао о Октобар-
ској револуцији, Комунистичкој интернационали, 
теорији перманентне револуције. – У осмоброју 
Зенита, објављеном октобра 1924, штампан је текст 
Лава Троцког о Лењину (визуелно га подупиру 
репродукција Лењиновог лика и фотографија Ле-
њиновог маузолеја у изградњи у Москви), што се 
практично поклапало са Бретоновим интересова-
њем за Троцког. В. Г.

Висенте УИДОБРО (Vicente Huidobro, Сан-
тјаго, Чиле, 1893 – Картагена, Чиле, 1948), песник, 
писац. Путује са породицом у Европу 1900. Студира 
књижевност на Универзитету у Чилеу. Пре него што 
се 1916. упутио у Буенос Ајрес, Мадрид и Париз, обја-
вио је неколико књига писаних у жанру псалама, пе-
сама у прози, есеја, парабола; покренуо ревију Musa 
Joven (1912). Током двогодишњег боравка у Паризу 
(1916–1918) улази у круг француских писаца и сли-
кара кубиста (П. Реверди, Г. Аполинер, М. Жакоб, П. 
Дерме, Х. Гри, П. Пикасо, Ж. Липшиц), и сарађује у 
њиховим кубистичким публикацијама: Nord-Sud 
П. Ревердија (1917) и Sic П. Албер-Бироа. У париској 
фази излази му, на француском, збирка песама Ho-
rizon carré (1917). Уидоброва сарадња са Ревердијем 
прерасла је у полемику повезану с питањем утицаја 
кубизма на Уидоброву поезију и на креационизам, 
песнички смер у шпанској и хиспаноамеричкој ли-
рици, чији је он творац. Према Г. де Тореу, Уидобро 
је тврдио да су претпоставке за постојање креацио-
нистичких тенденција и побуда биле откривене и 
пре доласка у Париз 1916. Своје ставове о изворнос-
ти песничког и програмског стваралаштва Уидобро 
аргументује, између осталог, и стиховима у књизи 
Огледало воде (Мадрид, 1918). У Мадриду издаје че-
тири нове књиге: Екваторијал и Арктичке песме (на 
шпанском) и Халали и Ајфелова кула (на францу ском); 
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окупља око себе групу младих шпанских песника 
којима преноси искуства француских модерниста и 
авангардиста; настоји да осмисли песничку формулу 
креационизма. Из тог времена потичу зачеци шпанс-
ког ултраизма, у којем је водећу улогу имао Г. де Торе. 
Године 1920. Уидобро сарађује у француским ревија-
ма као што су L'Esprit Nouveau П. Дермеа и Action, 
прикључује се дадаистима у Паризу и Берлину (пес-
нички прилози у Алманаху дада Р. Хилзенбека). На-
ставља да развија и разрађује креационизам: априла 
1921. покреће, у Мадриду, ревију Créaciоn; њен други 
број излази у Паризу новембра исте године; у L'Esprit 
Nouveau-у наступа програм ским текстом „La création 
pure“. Креационизам третира историју уметности 
ослоњену на мит, мотивисан је напором уметности 
да превазиђе постојећу стварност, обележену миме-
тизмом, одбацује тежњу ка формалним аспектима 
природе зарад прилагођавања њеној моћи стварања, 
креације. У каснијим годинама следе Уидоброви ра-
дови: одбрана Т. Царе од Бретоновог напада (1922), 
Finis Britania (1923), полемика са Г. де Тореом у па-
риском часопису Création и елегија поводом смрти 
Лењина (1924), фрагменти Altazor-a у Transition-у 
(Париз, 1930), публикацији у којој сарађује и Љ. Ми-
цић својом поезијом. – Песма „Bay-Rum“ В. Уидобра 
објављена је у другом броју Зенита (1921). Саставни 
је део збирке Арктичке песме,посвећене Х. Грију и Ж. 
Липшицу, штампане у Мадриду на шпанском. Према 
наводима аутора, написана је у Паризу 1917–1918. Зе-
нит доноси француску верзију, преузету из часопи-
са Action (1920). В. Г.

Мирослав ФЕЛЕР (псеудоним: Мирослав 
Евгенијић Годовски, Доња Стубица, 1901 – Силба, 
1961), писац, публицист. После завршене гимназије 
у Загребу, студира медицину. У првој књизи лир-
ских рапсодија Вапаји за надчовјеком (1920) крити-
ка налази инспиративне подстицаје М. Крлеже и 
Љ.Мицића; њима је у збирци посвећена по једна пе-

сма. Почетком двадесетих година живи у Београду, 
повремено борави у Суботици. Године 1923. излазе 
му у Бечу социјалне репортаже Aus dem dunkelsten 
Wien. Тридесетих објављује, на немачком, радове 
из области говора и из теорије уметности, с ос-
лонцем на психоанализу. Занима га тематика ан-
тисемитизма и фашизма. Оснива Imago, Завод за 
уметничко и научно бављење рекламом (1928). Да 
би расветлио феномен рекламе и са стручног аспек-
та, покреће часописе Реклама у Загребу (1929, иза-
шла четири броја), и Werbeberater у Берлину (1930). 
Стечена искуства у тој области преноси на план 
теоријских проучавања, покушавајући да у књи-
зи Psychodynamik der Reklame (1932) повеже општа 
питања рекламе са психоанализом. После Другог 
светског рата пише текстове о књижевности и умет-
ности. Његова књижевна разматрања захватају про-
блематику лирике и књижевних родова. – Мицић 
се у чланку о М. Фелеру (1925) оштро супротставља 
мистификаторској стратеги ји часописа Сведочанс-
тва, који је у тематском броју посвећеном „Записи-
ма из помраченог дома“, Фелеров роман у цртежима 
Вампир лажно прогласио за рад умоболника. Избор 
Фелерових кратких записа о натчовеку, васпитању и 
уметнику, објављен у Зениту, требало је да прагма-
тичком снагом документа оптужи београдски часо-
пис за безобзирну мистификацију. В. Г.

Сајмон ФЕЛШИН (Simon Felshin, Галилеја, 
Палестина, 1896 – ?), песник. Школовао се у Њујорку, 
на универзитету Колумбија, и на Универзитетима 
у Паризу и Берлину. У поезији се ослања на Стари 
завет и на старе хебрејске песнике. Фелшинова 
отво реност и његово занимање за модернистичке 
покрете у књижевности и уметности оставили су 
трага у двема песничким збиркама Free Forms (1921) 
и Poems for the New Age (1924), обележеним и пе-
сниковим путовањима у Француску, Немачку, Ита-
лију и Совјетски Савез. Крајем двадесетих година, у 
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време када су се у књизи Poetry of Our Times појавили 
Фелшинови стихови, он је живео у Њујорку и тамо 
радио као наставник у средњој школи. – Фелшинови 
песнички прилози објављени су у Зениту 1921, 1922. 
и 1924. године. Неки од њих преузети су из збирке 
Poems for the New Age, а настали су на доживљајној 
подлози песниковог сусрета са Русијом (библи јском 
метафориком описано постоктобарско страдање ру-
ског народа) и са Француском (нескривена еротска 
експресија, мотивисана фројдизмом, и инспирисана 
француским сликарством). В. Г.

Т. К. ФОДОР (Драгутин Фодор – псеудоним: 
Теодор Балк, Земун, 1900 – Праг, 1974), лекар, 
писац, журналист, бавио се филмом. Завршио 
медицину у Бечу, где је и докторирао 1924. Од 1925. 
до 1929. ради као лекар у Социјалном осигурању у 
Београду. Сарађује у часопису Нова литература, 
потписујући прилоге са Т. К. Фодор. После увођења 
шестојануарске диктатуре прелази у Берлин. Тамо 
је са Отом Бихаљијем Мерином сарадник и уредник 
часописа Die Linkskurve, органа Савеза пролетерско-
револуционарних писаца (часопис је излазио од 
1929. до 1933). Радови у њему, углавном у жанру 
репортажа, рецензија и глоса, потписани су разним 
псеудонимима или иницијалима. Истовремено 
ша ље прилоге другим лево оријентисаним листо-
вима и часописима и пише антифашистичке бро-
шуре. Од 1933. је у егзилу у Паризу. Учесник Шпа-
нског грађанског рата – батаљонски лекар у 14. 
интернационалној бригади. Избегао у Француску 
где је интерниран у логор Lе Vernet. Егзил у Мекси-
ку, женидба Ленком Рајнеровом, писцем, журнали-
стом и преводиоцем из Прага. Године 1945. враћа се 
у Југославију. Учествује у утемељењу југословенске 
кинематографије – подручје документарног филма. 
Рајнерова ради у чешкој редакцији Радио-Београда. 
Сели се са женом у Праг 1948. Уређује новине на 
немачком језику. Ради као слободни новинар. Пре 

одласка у Немачку изашла му је 1928, у Београду, 
књига Медицина и друштво. Аутор је романа, књига 
ре портажа и дневника из Шпанског грађанског рата, 
на немачком. Три репортаже објављује 1935. заједно 
са Иљом Еренбургом и Филипом Супоом. – Фодоро-
ва сарадња у Зениту 1925. захвата подручје филма. 
Кинематографском стилизацијом варира сиже 
филма Die Strasse (Улица) режисера Карла Грунеа, 
асоцијативно се везујући за Гуливерова путовања 
Џонатана Свифта. Грунеово дело снимљено је 1923. 
Спада у групу камершпил-филма. Карактеристично 
је по томе што свакодневне животне ситуације, че-
сто ослоњене на тривијалну фабулу, не снима више у 
студију, већ камеру изводи на улицу. В. Г.

Винко Форетић Вис  
Портрет једног Словенца (Човек са цигаретом), цртеж оловком, око 1914–1918.
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Винко ФОРЕТИЋ ВИС (Комижа, острво 
Вис, 1888 – Сплит, 1958), сликар и графичар; сту-
дирао на уметничким академијама, најпре у Мин-
хену а касније у Паризу (1912–1914), где је објављивао 
карикатуре у Мercure de France. Излагао је на Првој 
далматинској умјетничкој изложби 1908. године у 
Сплиту, на Четвртој југословенској изложби 1912, 
и на изложбама друштва „Медулић“. Самостално 
наступио у Сплиту 1913. За време Првог светског 
рата боравио у Риму и Женеви, а након рата живео 
у Комижи: сликао је приморске пределе и рибарске 
мотиве. – У Зениту (бр. 5, 1921) репродукована су два 
његова рана цртежа, сачувана у Зенитовој збирци и 
свакако излагана у Београду 1924. године: Портрет 
швајцарског келнера и Портрет једног Словенца (Чо-
век са цигаретом – заправо портрет словеначког 
песника Антона Подбевшека), оба по свој прилици 
из 1914–1918. године, рађена у јакој геометризованој 
стилизацији кубистичког порекла. И. С.

Херман ФРОЈДЕНАУ (Hermann Freudenau, 
Билефелд, 1881 – Билефелд, 1966), немачки сликар, 
један од оснивача групе Der Wurf и организатора 
међународне изложбе ове групе 1924. године у ро-
дном граду. – Излагао на Зенитовој изложби у Бео-
граду радове који нису идентификовани, али – су-
дећи по његовом стваралаштву на почетку треће 
децени је – они су били на граници апстракције 
изведене из кубизма са још увек задржаном 
експресионистичком атмосфером. И. С.

Цугухару ФУЖИТА (Tsougouharou Foujita, 
Едогова, Јапан, 1886 – Цирих, 1968), јапански сликар 
и графичар, живео и радио у Паризу шеснаест 
година; припадао кругу Париске школе; учествовао 
на изложбама Јесењег салона; радио у акварелу и 
уљу портрете; актове, пејзаже, животиње; илустро-
вао јапанске и француске књиге: издао неколико мапа 

литографија; у његовом линеарном стилу цртеж и 
линија домини рају над бојом. – На Изложби савре-
мених париских мајстора у Београду (септембар–
октобар 1926) и Загребу (1927), организованој под 
покровитељством Удружења пријатеља уметности 
„Цвијета Зузорић“ ко ју је приредио Бранко Ве 
Пољански, Фужита је изложио два рада под називом 
Лик песника Б. В. Пољанскога, један у тушу, други у 
оловци. Ови пор трети наста ли су у Паризу током 
1926. године када су се два уметника дружила. У 
збирци песама Тумбе Бранка Ве Пољанског објављен 
је линеаран песников портрет с профила, Фужитин 
рад. И. С.

Јозеф ХАВЛИЧЕК (Josef Havlíček, Праг, 1899 
– Праг, 1961), чешки архитект, сликар, вајар, дизајнер 

Цугухару Фужита  
Портрет Бранка Ве Пољанског, Тумбе, 1926.
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намештаја, теоретичар архитектуре. Члан Devĕtsil-а 
од 1920. до 1922. године, и касније – од 1925. до краја 
деловања групе. Студирао на Чешком техничком 
универзитету (1916–1924) и на Академији ликовне 
уметности у Прагу (1923–1926). Његови први ли-
ковни радови и архитектонски пројекти носили су 
одлике кубистичке оријентације, док се касније у 
архитектури приклања „тектонском организму“, на-
глашавајући структуру материјала и прихватајући 
Ле Корбизијеов назоре интернационалног стила. Са 
Карелом Хонзиком основао је, 1928. године, утицајан 
архитектонски Атеље Х+Х (H+H). – У Зениту (бр. 
7, 1921) репродукована су два његова дела: Крајина, 
предео у симболистичкој атмосфери и кубистичкој 
геометризацији, и цртеж Архитектура, који такође 
показује интересовање за кубизам. Зенит бр. 8 
објављује Хавличеков Цртеж – неку врсту сценичне 
жанр композиције са две фигуре, вероватно дечака 
и девојчице, са псом у загрљају, у недефинисаном 
амбијенту улице. И. C.

Алфонс ХАЈЗИНГЕР (псеудоними: А. Жар-
ковић, А. Х. Жарковић, Нова Градишка, 1894 – Заг-
реб, 1962), писац, педагог, теоретичар културе. 
Класичну гимназију завршио у Вараждину; у војсци 
током Првог светског рата био официр у позадини; 
дипломира славистику и филозофију 1921. у Загре-
бу. Био професор у гимназији и наставник у средњим 
стручним школама. Књижевни рад започео у ча-
сописима Кокот Улдерика Донадинија, Вијавица 
и Јуриш Антуна Бранка Шимића, загребачкој Кри-
тици. Пише и објављује цртице, есеје, критике и 
студије из педагогије, филозофије, социологије. Го-
дине 1955. Хајзингер се враћа опсесивним темама 
сво је младости: У. Донадинију и А. Б. Шимићу, чијим 
уметничким биографијама посвећује мемоарски 
текст „Успомене о А. Б. Шимићу и његову књижевном 
кругу“. – Хајзингерови стихови у 4. броју Зенита 
(1921) носе црте аутобиографизма, дају јединствену 

представу о њему као „ђаку просјаку“, позицији 
еквивалентној духовној и животној биографији 
писца, актуелној у друштвено-политичкој збиљи у 
којој се нашао после завршене гимназије и у време 
започињања каријере војника у Првом светском 
рату. В. Г.

Курт ХАЈНИКЕ (Kurt Heynicke, Лигниц, 
Шлезија, 1891 – Мерцхаузен код Фрајбурга, 1985), 
песник, прозни писац, драматичар. Све до Првог 
светског рата, у којем као војник учествује четири 
године, ради као банкарски чиновник. Године 
1923. постаје драматург позоришта у Диселдорфу, 
а 1932. у Берлину. После тога је слободни писац, 
више оријентисан ка писању романа и драмских 
дела. Показује занимање за антропозофију Рудолфа 
Штајнера. Курт Хајнике припада скупини песника 
око берлинског експресионистичког часописа Der 
Sturm. Ту се јавља са првим песмама, и ту сарађује 
песничким прилозима од 1914. до 1926. године. 
Пре ма сопственом признању, које потиче из 1921, 
њего ве везе са овим часописом слабе после Првог 
светског рата, када га више привлачи уметничко 
деловање изван покрета и група. – Хајникеова песма 
„Idyllischer Abend“, објављена у Зениту на немачком 
(1921), при казује кризу експресионистичког погле-
да на свет. У њој се огледа доминација објективне 
стварности над субјективном, и немогућност ко-
релације односа између експресионистичког иде-
ала о братству међу људима са чињеницама дате 
стварности. В. Г. 

ХАНСЕН (Hansen) – недостају подаци о 
уметнику који је само презименом представљен у 
каталогу Зенитове међународне изложбе у Београду 
(априла 1924), на којој је представљао Данску; његови 
радови нису сачувани. У каталогу изложбе групе Der 
Wurf у Билефелду (децембра 1924) наведен је као 
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излагач Аге Хансен: имајући у виду контакте Зени-
та са овом групом, постоји могућност да се ради 
управо о њему. Међутим, познати дански историчар 
уметности Троелс Андерсен сматра да не би требало 
искључити могућност да је реч о Гунару Хансену, 
сараднику берлинске галерије Der Sturm и уметнику 
везаном за радикални политички круг DNSS (Ново 
студентско друштво) основано почетком двадесетих 
година у Копенхагену. Остаје, ипак, отворено питање 
ко је загонетни дански уметник Хансен. И. С.

Беатрис ХАСТИНГС (Beatrice Hast-
ings, Лондон, 1879 – Вортинг, Западни Сасекс, 
1943), песникиња, прозни писац. Одрасла у Порт 
Елизабету, Јужна Африка. Припадала кругу енгле-
ских интелектуала ца и писаца око листа The New 
Age и Алфреда Ричарда Оража, кога је упознала 
вероватно 1906. или 1907. на предавањима из 
теозофије. Сматра се да је раном успеху листа 
допринела много више од Оража, поготово зато 
што је, захваљујући њој, листу приступила Кетрин 
Менсфилд. The New Age, који Ораж уређује од 1907, 
отворен је према струјањима у култури модерног 
доба и иновативним појавама у енглеској и европ-
ској књижевности. Тако, на пример, стаје у одбра ну 
слободног стиха, тематски се бави кубизмом, фу-
туризмом, раним фројдизмом, прихвата поступке 
недескриптивног реализма (П. Палавестра). После 
вишегодишње сарадње у Оражовом листу, редакци-
ја Хастингсову 1914. шаље, у својству дописника, у 
Париз, где она пише прилоге познате под називом 
„Па риска писма“. За време боравка у Паризу упознаје 
А. Модиљанија, постаје његов модел, и утиче на њега 
да свој скулпторски рад замени сликарским. Креће 
се у уметничкој и боем ској средини Париза, упозна-
је Макса Жакоба, сарађује у париским часописима 
и пројектима (Action, Dadaglobe, изворни ауторски 
пројекат Тристана Царе, замишљен као нека 
врста антологије свих дадаиста света). Б. Хастингс 

остаје привржена теозофском учењу Хелене Бла-
вацке; на писала је о њој књигу и издала је 1937. 
под називом Defence of Madame Blavatsky. – Може 
се претпоставити да стихови Б. Хастингс и ре-
продукција Модиљанијевог рада, пропраћена крат-
ким текстом о сликару, нису случајно објављени у 
истом броју Зенита 1921, будући да подсећају на 
трагове једне далеке везе која је постојала између ово 
двоје уметника. В. Г.

Кари, Карл Марија ХАУЗЕР (Carry, Carl 
Maria Hauser, Беч, 1895 – Беч, 1985), аустријски сли-
кар, графичар и књижевник. Похађао је графичку 
школу у Бечу, а 1912–1914. студирао на Школи за 
примењене уметности; од 1914. радио као слободни 
уметник, 1916–1918. био је официр на фронту, а 
после 1918. наставља као слободни уметник. Радио 
је појединачне графике и целе литографске мапе. 
Од 1919. живи у Пасау-Халсу. Учествује у оснивању 
бечке групе уметника Freie Bewegung и немачког 
савеза уметника Der Fels, у оквиру којег објављује 
графичке мапе (Fels-Mappen). Овај савез обухвата 

Кари Хаузер  
Љубавници, Зенит, бр. 8, 1921. 
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уметнике из Хагена, Бремена, Беча, Пасауа; осно-
ван је 1921. и деловао је до 1927. године. Поред Кари 
Хаузера и Франца Бронстерта, сарадника Зенита, 
у њему су сарађивали Фриц Фуркен, Рајнхард Хил-
кер и Георг Ф. Верлен. Од 1925. до 1938. Хаузер је био 
члан Hagenbund-a у Бечу, а од 1928. и председник. 
Године 1936. именован је за почасног професора. Као 
антифашисти било му је забрањено да ради и излаже. 
У Бечу, где је израђивао портрете да би преживља-
вао, остао је до избијања рата, и пошто му је пропао 
план да се исели у Аустралију, емигрирао је, преко 
Холандије, у Швајцарску. Успоставио је контакт 
са аустријским покретом отпора Ehrenfelsrunde. 
Године 1941. објавио је драмски спис са темом о 
блудном сину. У Беч се враћа 1946, а од 1947. до 1972. 
заузима високе положаје у аустријском ПЕН-клубу. 
– Његова јасна оријентација према експресионизму 
видљива је на графичким радовима Љубавници и 
Дечак, објављеним у Зениту (бр. 8, 1921), уз текст 
Ролфа Хенкла, који, међутим, наглашава кубистички 
елемент Хаузерових дела и мистичко-колористи чки 
експресионизам. И. С.

Раул ХАУСМАН (Raoul Hausmann, Беч, 1886 
– Лимож, 1971), писац, песник, теоретичар, критичар, 
сликар, фотограф. Прва знања о сликар ству стиче од 
оца, академског сликара. Од 1900. жи ви у Берлину. 
Сарађује у експресионистичком часопи су Der Sturm 
Х. Валдена 1912, и експресионистичко-активистичкој 
ревији Die Aktion Франца Пфемфе рта, 1917. Године 
1918. започиње период његовог дадаистичког ства-
ралаштва. Са Р. Хилзенбеком и Ф. Јунгом објављује 
Prospekt des Verlags Freie Strasse, као издање Клуба 
дада, који је у бити представљао једну неформалну 
групу берлинских дадаиста. Бави се експериментима 
на пољу фотомонтаже, фонетске и плакатске поезије, 
од којих је ова по следња 1921. била инспиративна 
подлога Курту Швитерсу и његовој Прасонати. Јуна 
1919. и неко лико месеци касније Хаусман издаје, 

уз помоћ Ј. Бадера, прва два броја ревије Der Dada. 
Ревија се због Хаусманове самосталне иницијативе 
не сма тра репрезентативном за берлинску даду у 
целини. Уметници у овим бројевима изражавају свој 
идеј ни и естетски став према завршетку рата и према 
револуцији у Немачкој. Провокаторску дада линију 
наставља 1920. трећи број ревије. Њу, уз Хаусмана, 
уређују Г. Грос и Џ. Хартфилд. Уредничку активност 
Хаусман допуњује наступима на дада матинеима и 
соареима у Немачкој и Чехословачкој, и учешћем у 
организацији Првог међународног сајма даде. Следе 
раскид са дадом у Берлину и турнеје са К. Швитер-
сом у Прагу, изведене под геслом Анти-дада и Мерц 
(6. и 7. септембра 1921). Том приликом Хаусман је 
представио неке од својих манифеста, сврстаних, са 
осталим манифестима из тога периода, у јединстве-
ну програмску концепцију названу презентизам. 
Приближава се конструктивистима и сарађује у пе-
риодичним публикацијама европске авангарде: De 
Stijl, Mécano, Зенит, Ма, G. Започиње писање рома-
на Hyle и истрајно врши електроакустичке и опти чке 
анализе; оне му помажу да изради синестезиј ски 
апарат Optophon (усаглашава дејство између звучних 
и светлосних таласа). Године 1933. напушта Немачку, 
а од 1944. живи у Лиможу. – Хаусман у послератним 
издањима својих дела бележи да је Зениту послао 
два презентистичка манифеста. Као што је познато, 
објављен је само један, крајем 1921, и то под 
насловом Sieg Triumph Tabaк mit Bohnen. Иако је у 
то време званично раскинуо са дадом, Хаусман је са 
резервом прихватио коментар нашега часописа да 
није више њен следбеник. Следеће 1922. Зенит ви ше 
не беле жи Хаусманову сарадњу, али обавештава да 
прима његове манифесте презентизма. В. Г. 

Јакоба ван ХЕМСКЕРК (Jacoba van 
Heemskerk, Хаг, 1876 – Домбург, 1923), холандска 
сликарка. Од 1897. до 1901. била на Академији у Ха-
гу; кратко време ученица Ежена Каријера у Паризу 
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(1904). Од 1908. живела у Домбургу. Након својих 
импресионистичких и поентилистичких почета-
ка, дошла је до експресионистичког израза. Радила 
је нацрте за мозаике и витраже. На изложбама 
Удружења Светог Луке у Градском музеју у Амстер-
даму и у Музеју модерне уметности у Бриселу изла-
гала је са П. Мондријаном и другим уметницима 
луминистичке оријентације. Од тог Удружења се 
убрзо удаљава, пошто је, заједно са Мондријаном 
и Јаном Торопом, одбацивала праксу тадашње мо-
дерне холандске уметности, везану за фовистичку 
оријентацију Ван Донгена. Излагала је на Првој 
летњој изложби у Домбургу, у организацији Јана 
Торопа, на јесењој изложби Модерног уметничког 
круга у Градском музеју у Амстердаму, заједно са 
француским уметницима (Сезаном и кубистима 
– Пи касом, Браком и др.), као и на Салону неза-
висних у Паризу. Велики утицај на њу имале су 

футуристичке манифестације у Холандији у 
орга низацији Херварта Валдена и Der Sturm-а, 
а то је уједно била прилика да се упозна и са 
експресионизмом.  Године 1913. дошло је до пре-
окрета у њеном раду: учествовала је, по позиву 
Х. Валдена, на Међународној уметничкој изложби 
Првог немачког јесењег салона, у Берлину, где је било 
око 400 уметника из дванаест земаља. - Зенит (бр. 8, 
1921) објављује велики текст о Јакоби ван Хемскерк, 
преведен са француског језика, из пе ра њене при-
јатељице, колекционарке и писца Мари Так ван 
Портвлит. Уз текст су репродуковани њени радови 
Стаклени прозор бр. 17 и Слика бр. 107 из 1920, 
експресионистичке атмосфере, са рецидиви  ма 
сецесионистичко-симболистичке декоративности 
и наз накама езотеричног и мистичког простора, 
ра ђени по свој прилици под утицајем теозофских 
идеја Рудолфа Штајнера, са којим су и она и Мари 
Тан ван Портвлит биле у контакту. За Јакобу постоје 
подаци да је била члан Теозофског друштва. Изме-
ђу 1914. и 1922. она води преписку са Хервартом и 
Нел Валден, што представља најпоузданије изворе 
за истраживање њених уметничких ставова и прак-
се. Из једног таквог писма Валдену дознајемо да је 
Рудолф Штајнер имао одређеног утицаја на њено 
стварање. И. С.

Ролф ХЕНКЛ (Rolf Henkl, касније своје 
име писао Rolf Hennequel, Беч, 1894 – Лаунцестон, 
1971), писао поезију, бавио се језиком. Студирао на 
Филозофском факултету; новинар у Бечу и Паризу. 
Од 1925. професор лингвистике на Универзитету 
у Токију. Од 1949. до 1951. професор у Кабулу. 
Од 1952. живео је у Лаунцестону, Аустралија, где 
је покренуо гласило Wattle Grove Press (у Јужној 
Тасманији). Објављивао је прозу под псеудонимом 
Албин Ејгер, одн. Ролф Хенекел. – Зенит бр. 5 обја-
вио је његов експресионистички, драматични 
ауто портрет: рађен према принципима филмских 

Јакоба ван Хемскерк  
Стаклени прозор, Зенит, бр. 8, 1921.
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ефеката, а по жанру близак филму Кабинет док-
тора Калигарија, лик који је у позадини делује као 
мистична зата мњена маска, док су у првом плану 
осветљени, ма ђионичарски неговани прсти дугих 
ноктију и са прстењем. И. С.

Велимир ХЛЕБЊИКОВ (право име Вик-
тор Хлебников, Астраханска губернија, 1885 – 
Санталово, Новгородска губернија 1922), песник, 
писац. Изразита склоност ка науци усмера ва га у 
младости на студије математике и природ них наука 
на универзитетима у Казању и Пе трограду. Бав-
љење теоријом бројева утиче на Хле бњиковље ву 
способност предвиђања историјских појава, на рад 
са речима и размишљање о мисаоним процесима. 
Пр ве стихове пише за време студија, а од 1908. по-

чиње са издавањем својих дела. У Петрограду улази 
најпре у круг симболиста, по том авангардиста; ту 
постаје један од оснивача футуристичког покрета, и 
један од његових нај доследнијих и најрадикалнијих 
следбеника. Го дине 1910. сарађује са браћом Бурљук 
у једном зборнику; у њему објављује „Заклињање 
смехом“, песму насталу на основу варирања изве-
деница од речи смех. Убрзо после тога појављује се 
први алманах руског будетљанства Рибњак судија; 
он доноси поеме Хлебњикова Зверињак – обележен 
покушајем осмишљавања животиња као бројева, 
и Ждрал – на плану тематике развија „персонални 
мит о новој апокалипси, о смаку савремене циви-
лизације“ (А. Хан). Године 1912. наступа групно у 
програмском алманаху Шамар друштвеном укусу, 
где потписује истоимени манифест заједно са Д. 
Бурљуком, Кру чонихом и Мајаковским. Следеће 
године се, са Кручонихом, изјашњава програмски, у 
декларацији Реч као таква; наставља сарадњу у фу-
туристич ким алманасима. У то време издају му Д. Бу-
рљук и А. Кручоних три мање збирке песама. После 
1917. наступа најплоднији период у Хлебњиковље-
вом стваралаштву: у тематици превагу односи рево-
луционарна свакодневица, револуционарно обојен 
филозофско-утопијски космизам. У последњим го-
динама живота занемарује звуковни и значењски 
аспект стваралаштва, да би се посветио спознаји света 
помоћу бројева и „закона времена“. – Прилозима 
Хлебњикова у Зениту обухваћени су разни перио-
ди његовог стваралаштва: од ране поезије (1913), 
преко „Пролога за футуристичку оперу Кручониха 
Победа над сунцем“, на руском (1913), до једног писма 
упућеног 1917. песнику Григорију Петњикову, које 
је у Зениту погрешно насловљено као последње, 
карактеристично по томе што је Хлебњиков у њему 
поставио постулате своје поетско-лингвистичке тео-
рије о природи звука, времена и простора. До грешке 
је дошло вероватно због тога што је оно објављено 
у Москви тек 1922. У кратком коментару редакције 
Хлебњиков је представљен као зачетник „заумног 

Ролф Хенкл  
Аутопортрет, Зенит, бр. 5, 1921.
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језика“ у новој руској поезији. Најзад, ту је и чланак 
„О савременом песништву“, написан између 1919. и 
1920, током песниковог боравка у Харкову. В. Г.

Адолф ХОФМАЈСТЕР (Adolf Hoffmeister, Праг, 
1902 – Рич ки у Орлицким горама, 1973), чешки сликар, 
кари катурист, колажист, илустра тор, књижевник, 
један од оснива ча и најактивнијих чланова Devĕtsil-а 
1920. године. Имао је посебну улогу у интер нацио-
нализацији чешког покрета. Његова ликовна дела била 
су најпре под утицајем Анрија Русоа, рађена у духу 
неопримитивизма, а касније се углавном посветио 
портретисању познатих личности чешке и совјетске 
културе, као и карикатурама праћеним колажима 
које је 1928. године у Паризу представио Филип Супо 
у Галерији савремене уметности (Galerie d'Art Contem-
porain). Радио је и илустрације и поетске колаже. – У 
Зениту (бр. 7, 1921) објављена је репродукција његове 
слике Љубавници, каракте ристичне за његов рани 
наивистички опус; у бр. 14, 1922, Зенит штампа „Шест 
песама“ А. Хофмајстера. И. С.

Милош ЦРЊАНСКИ (Чонград, 1893 – 
Београд, 1977), песник, прозни и драмски писац, 
преводилац, новинар. Породица Црњански сели 
се у Темишвар 1896. Ту Црњански похађа четири 
разреда основне школе и гимназију код фратара пи-
јариста. Први књижевни покушаји у прози и сти ху 
у национално-патриотском листу Голуб из Со мбора. 
Песма „Судба“, штампана у Голубу 1908. настала је по 
угледу на песму „Парус“ Љермонтова и представља, 
већим делом, њен слободнији препев (Н. Јешић). 
У Ријеци похађа Експортну академију (1912–1913). 
У јесен 1913. прелази у Беч на студије историје 
уметности и филозофије. Слично Мици ћу, учествује 
у Првом светском рату као војник у аустроугарској 
војсци на фронтовима у Галицији и Северној Итали ји 
(Сан Вито). Књижевну каријеру започиње у Загребу, 
сарадњом у часописима Са вре меник (1917–1919) 
и Књижевни југ (1919). Ту је при мљен у Друштво 
хрватских књижевника које му издаје прву књигу 
– поетичну комедију Маска. То је лирска драма са 
елементима commedie dell’arte; она профилише жи-
вот знаменитих Срба у круговима бе чког високог 
друштва и утемељује симболизам и декаденцију 
у њиховој позитивној редакцији, што се види у 
односу према теми смрти и умирања, и избору 
главног лика, болесног песника Бранка Радичеви ћа. 
Од 1919. живи у Београду, где настаје веома плодан 
период живота и рада Црњанског. Он уписује и 
завршава студије, уређује и сарађује у часопису Дан 
(1919–1920), активан је у Групи уметника, издаје 
најзначајнија дела ране стваралачке фазе: Лирику 
Итаке (1919 – патриотизам прожет цинизмом опо-
вргава романтичарску естетику; војничке теме 
но се црте декаденства); Приче о мушком (1920) и 
Дневник о Чарнојевићу (1921 – представљање рата 
као болести и лудила у контексту панкохерентне 
стварности, индивидуалне поетике суматраизма и 
мотива двојника). Теорија суматраизма Црњанског 
одређује уметничке поступке не само у прози, не-
го и у поезији. У време боравка у Паризу и Италији 

Велимир Хлебњиков
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(1920–1921) сазрева као путописац; показује инте-
ресовање за лирско-епски жанр поеме. По повратку, 
писца све више замењује новинар, који прагматизам 
књижевне чињенице помиче у пра вцу журналисти-
ке, а фактографију прагматике путописа према пу-
тописној репортажи. У неким случајевима поезија 
настаје у максималном дотицају са репортажом 
– поема Сербиа. Године 1924. уређује, са Марком 
Ристићем, нову серију часописа Путеви. Тридесете 
године обележене су романом Сеобе, уређивањем 
Идеја, радом у дипломатској служби и путовањима 
по Европи. Послератне године проводи у егзилу у 
Лондону. У земљу се враћа 1965. Пише и објављује нас-
тавак Сеоба, роман о изгнанству (Роман о Лондону), 
мемоарску и мемоарско-путописну прозу и драме. 
– Црњански спада међу прве сараднике Зенита. У 
њему сарађује песмама, од којих је „По сланица из 
Париза“ програмска. Своје прилоге ша ље из Пари-
за, града у којем у то време борави. Са Ми цићем 
раскида средином 1921, заједно са осталим писцима 
из београдске групе. После тог раскида, Зе нит је 
изрекао критику Дневника о Чарнојевићу. Она зао-
штрава питање иновативности прозе Црњанског 
због превладавања сентименталности, скептици-
зма и орнаменталности у његовом књижевном пос-
тупку. Та проза није експресионистички обо јена, 
афирмише расположење, жели да оствари „синте-
тику у расцепканим догађајима“. В. Г. 

Јожеф ЧАКИ (Jószef Csáky, Сегедин, 1888 – 
Париз, 1971), мађарско-француски вајар кубистичке 
оријентације. У Будимпешти студирао на Школи за 
примењене уметности. У Паризу живео у чувеном 
уметничком насељу La Ruche, од 1908. године, где се 
дружио са А. Архипенком, Ф. Лежеом, М. Шагалом, 
касније Блезом Сандраром. Од 1911. интересује 
се за кубизам и излаже, од 1912, на изложбама 
Section d'Or, али никада није припадао ниједној 
уметничкој групи. Марсел Дишан је написао: „За 

Ча кија је теорија кубизма била трамболина са које се 
лансирао у непознате светове, али – колико год да је 
био под утицајем кубизма – он је уносио сопствене 
замисли у начин обраде простора.“ – У Зениту (бр. 
9, 1921) репродукована је његова карактеристична 
кубистичка скулптура без назива. И. С.

Jозеф ЧАПЕК (Josef Čapek, Хронов, Чешка, 
1887 – концентрациони логор Берген-Белзен, 
1945), писац, песник, сликар, илустратор, гра-
фичар, сценограф; студирао на Школи за приме-
њену уметност у Прагу (1904–1910) и на Академији 
Колароси у Паризу (1910–1911). Заједно са млађим 
братом Карелом Чапеком (1890–1938), који је 
тврдио да је Јозеф смислио назив робот, писао је 
позоришне комаде и кратке приче и основао Групу 
ликовних уметника 1911, али је напушта већ 1912. 
Члан је СВУ Манес (1913); придружио се групи 

Јожеф Чаки, Фигура, Зенит, бр. 9, 1921. 
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TvrdošÍjnÝ (1917–1924) и Umělecká beseda (oд 1929). 
Најпре је био под утицајем социјалних тема Оно-
реа Домијеа, али је убрзо приступио кубистичком 
начину геометризовања облика и прочишћавања 
композиције, блиско каснијим радовима Лежеа и 
Јављенског; након тога сликарско дело је повезао 
са поетизованим наивизмом, појединим над реа-
листичким елементима и наративним са држајима. 
Током двадесетих и тридесетих година писао 
песме, теоријске и полемичке текстове, бавио се 
новинарством, илустрацијом за прашки лист Lido-
vé noviny и сценографијом. Због оштре критике на-
цизма и Хитлера у својим ликовним и књижевним 
делима, одмах по немачкој окупацији Чехословачке 
депортован је у Дахау 1939, а затим у Берген-Белзен, 
где је писао Песме из концентрационог логора (пост-
хумно објављене 1946). – Мицић је са Јозефом Ча-
пеком водио преписку о сарадњи чешких уметника 
у Зениту, о односима са Карелом Тајгеом и о пред-
стављању зенитизма у чехословачкој штампи. И. С.  

Албин ЧЕБУЛАР (Мокроног, 1900 – ? 1952), 
песник и писац: аутор чланака, прича, песама, бас-
ни, загонетки, расправа за младе и одрасле; бавио се 
цртањем, илустрацијом и сликањем, као и фотогра-
фијом, почев од 1927. године, када је добио фотоапа-
рат из Америке; посебно су га интересовали мотиви 
људи у народним ношњама и њихове куће, типичне 
за регију Беле Крајине. Чебулар потиче из породи-
це чувеног словеначког песника Франца Пре шерна. 
Поезијом је почео да се бави двадесетих година, као 
учитељ и школски надзорник на Талчјем врху код 
Чрномеља. Касније је са службом премештен на 
Блед, и та промена места боравка и начин живота у 
великој су мери утицали на погоршање његовог фи-
зичког и душевног стања. Лечен је у Горњем Логате-
цу. Објављивао је песме, шаљиве приче, игре за децу, 
илустрације и др. у омладинским листовима и часо-
писима: Mladinski list (mesečnik za slovensko mladino 
v Ameriki, Чикаго; припремио је издавање његове 
збирке песама), Mladi junak, Zvonček, Vrtec, Naša 
radost, Gruda. Године 1928. Чебуларову књижицу 
Prijateljčki v ugankah издала је Безалкохолна продук-
ција у Љубљани, а штампало Штампарско друштво у 
Крању. Учествовао у Другом светском рату као доб-
ровољац и те ратне године оставиле су трајни печат 
у његовом животу и стваралаштву. Издао је неко-
лико песничких збирки: песме у прози Мај (1941; 
по некима, оне су писане у слободним стиховима), 
Poezija, Verzi (1943), Bisernica (1946). Током рата, 1942. 
године, послао је у САД, својој колегиници Катки Зу-
панчич – учите љици из Беле Крајине, касније аме-
ричкоj песникињи и публицисткињи – своје ратне 
стихове, који су избегли италијанску и немачку цен-
зуру. Стихови су објављени у публикацији Ameriški 
Družinski Koledar (American Family Almanac), који 
је излазио у Чикагу, у издању Jugoslovanske Delavske 
Tiskovne Družbe (Proleterec); уз њих Зупанчичева је 
штампала чланак о Чебулару под насловом „Neznan 
znanec“, илустру јући га својим цртежом са песнико-
вим ликом из профила. Чебулара је оценила као на-Јозеф Чапек, Глава, уље на платну, 1914–1915.
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дареног песника, сензибилног човека, који је вешто 
прикривао свој идеализам, али је у сусрету са ствар-
ношћу често доживљавао велика разочарања, што 
га је у крајњој линији – одвело у неизлечиву болест. 
Утеху је налазио у даноноћном раду. Касније су, на 
његове стихове писане хорске композиције (Славко 
Остерц, Вилко Укмар). – Албин Чебулар сарађивао је 
у Зениту (бр. 15, 1922) драмским дијалогом на слове-
начком језику „V parku“, са назнаком да је послат из 
Чрномеља. Овај дијалог показује доста сличности са 
жанром драмске синтезе, коју су неговали италијан-
ски футуристи. В. Г. – И. С. 

Август ЧЕРНИГОЈ (Трст, 1898 – Липица, 
1985), најеминентнији представник словеначког и 
ју гословенског конструктивизма, школован у Бауха-
усу 1924 (професори Кандински и Мохољ-Нађ). По 
доласку у Љубљану, приредио је, августа 1924, прву 
конструктивистичку изложбу, праћену паролама и 
готовим предметима (Техничка средња школа). Јула 
1925 (Јакопичев павиљон) излагао је дела дидактич-
ког карактера која тумаче систем развоја модерне 
уметности од импресионизма до конструктивизма. 
Због лошег пријема изложбе и инсинуација да скри-
ва пропагандни материјал леве оријентације, морао 
је да напусти Љубљану и у Трсту, где је рођен, осно-
вао је, са Ђ. Кармеличем и Е. М. Долфијем, приватну 
уметничку школу. Мицић је то коментарисао у Зе-
ниту (бр. 36, 1925): „Средњошколски наставник на 
Обртној школи сликар Чернигој, зато што је правио 
зенитистички декор и јавно пред публиком пружио 
руку Пољанском и поздравио зенитизам – отпуштен 
је из државне службе. Благо нама и нашој духов-
ној слободи.“ Оснивач Групе конструктиви ста у 
Трсту (1927), пише манифесте, ради сценографију, 
нацрте за костиме, објекте, колаже, приређује аван-
гардне вечери, уређује, са Ф. Делаком, Танк (1928). 
излаже у галерији Der Sturm у оквиру изложбе Junge 
Slowenische Kunst. – Вероватно је своје радове, заједно 

са радовима супруге Доротеје Теје Чернигој-Ротер и 
Едварда Степанчича, по Анушки послао Мицићу у 
Париз, након тршћанске изложбе конструктивис-
та 1927. године. Разноврсни како по техници тако 
и по стилу, Чергигојеви радови из Зенитове збирке 
показују распон од дидактичких (Ор), до шлемеров-
ских (Скица за сценографију), преко колажа (Осп) и 
фотомонтажа (Come attraverso la strada), баухаусов-
ских (Композиција II), и комбинованих нацрта за 
сценографију (Papa Eccellenza I и II). У једном писму, 
писаном 3. марта 1927. на дугачком комаду папира à 
lа пергамент, у комбинацији српско-хрватско-слове-
начко-италијанског језика, Чернигој размишља: „Svi 
smo mi Barbari mnogo bolj podkovani in umetniški 
nadarjeni“ од француске, италијанске и германске 
„komercijalne prostitucije“. Ту пише да је, од када га је 
упознао, постао једно са покретом Зенита на Балка-
ну. И. С.

Доротеја Теја ЧЕРНИГОЈ-РОТЕР (Do-
rothea Thea Černigoj-Rotеr, Љубљана, 1910 – Трст, 

Август Чернигој, Композиција II, гваш, око 1926.
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1983), најпре учила цртање у приватној школи Про-
буда (проф. Ф. Стерле, А. Север, С. Шантал и др.), а 
затим, јула 1924, похађала курс сликања на Техни чкој 
средњој школи код Августа Чернигоја, са којим ступа 
у брак и са којим је од 1926. била врло активна у кон-
структивистичком покрету у Трсту: објавила је своја 
размишљања о руској авангардној умет ности, посеб-
но конструктивизму, у часопису Наш глас 1926. годи-
не, организовала састанке конструктивиста, заједно 
са мужем правила фотографске експерименте и др. 
(Кречич). – Њена два колажа из Зенитове збирке, 
Композиција I и Композиција II, рађена су око 1926. 
године, чистих боја и са јасним стилским назнака-
ма конструктивизма. Код Мицића су доспела по свој 
прилици након завршене конструктивистичке из-
ложбе у Трсту 1927. године, заједно са другим радо-
вима словеначких авангардиста – Августа Чернигоја 
и Едварда Степанчича. И. С.

Артуш ЧЕРЊИК (Artuš Černík, Вишехње-
вице код Бохданче, 1900 – Праг, 1953), песник, 
новинар, књижевни, позоришни и филмски кри-
тичар, саоснивач Devĕtsil-а и веома активан на 
међународној авангардној сцени; године 1923, за-
једно са другим уметницима (Халасом, Вацла веком, 
Росманом, Шимом), оснива фракцију Devĕtsil-а у 
Брну и постаје њена истакнута личност. Од 1924. 

до 1926. уређује часопис Pásmo (Зона, према песми 
Гијома Аполинера) као гласило Devĕtsil-а. Од 1926. 
године у Прагу је уредник Чехословачке прес-аген-
ције и председник Клуба новог филма, посвећује се 
ликовној и филмској критици и полако удаљује од 
Devĕtsil-а (Šmejkal). – Водио је преписку са Мицићем, 
која је сачувана и која говори о односима и сара-
дњи између чешких и југословенских авангардних 
уметника. Сарађивао у Зениту поезијом. И. С.

Марк ШАГАЛ (Marc Chagall, Витебск, 1887 
– Сен-Пол-де-Ванс, 1985), један од носилаца над-
реалистичких визионарских идеја у сликарству; 
називали су га „херојем руске бајке“. Након студија 
у Санкт Петербургу живео у Паризу од 1910; 1914. 
излагао у Берлину, у галерији Der Sturm и на многим 
изложбама руских авангардних уметника; од 1919. 
руководио уметничком школом у Витебску; радио 
сценографије за позоришта у Москви и Витебску; 
1922. преко Каунаса емигрирао у Берлин, а од 1923. 
поново живи у Паризу. – Његов Аутопортрет са 
гримасом из 1924–1925. године у бакропису, сачуван 
у Зенитовој збирци, рађен је према цртежу из 1914. 
у шест варијанти, са накнадним интервенцијама 
акватинтом која је затамнела позадину и тако 
умањила дијаболичност представе. Имајући у ви ду 
да је примерак из Зенитове збирке рађен у првим 
варијантама, без затамњивања, закључује се да 
припада најуспелијим радовима. На маргини гра-
фике, доста оштећене влагом, сачувана је посвета: 
„A M. Le Director du Zenit, Salutations. Marc Cha-
gall, 1926, Paris“ – по свему судећи датој у тренутку 
када је Пољански – Шагалов познаник из Берлина 
– припремао изложбу париских мајстора за Београд 
и Загреб 1926–1927. године. Шагал је тада поклонио 
и своју фотографију са супругом Белом, и написао 
посвету: „A Zenith mes salutations, Marc Chagall, Pa-
ris“. И. С.

Теја Чернигој   
Композиција, колаж, око 1926.
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Серж ШАРШУН (Serge Charchoune, Бугу-
руслан, Самара, 1888 – Париз, 1975), од раног 
детињства интересовао се за сликарство, музику и 
књижевност. Од 1912. живео је у Паризу, где је нај-
пре похађао Слободну руску академију, а затим се 
приближио кубистима – Ле Фоконијеу, Метсенжеу 
и Сегонзаку, који су предавали на школи La Palette. 
Током Првог светског рата боравио је у Шпанији, 
заједно са уметницом пољско-руског порекла Еле-
ном Гринговом (Хелен Гринхоф), са којом излаже 
у авангардној галерији Jose Dalmau 1916. године 
у почетку кубистичка, а 1917. орнаментална дела. 
Његово стваралаштво постаје блиско дадаизму 
(цртежи из 1920–1921, публикација Перевоз Да-
да из 1922, дадаистичке вечерње). Сарађује са 
ава нгардним часописима 391, Manomètre, Merz 
Mé cano. Интересује се за антропозофију; уноси 

музичке форме у слике. – Током 1922. борави у Бер-
лину где представља своју серију орнаменталног 
кубизма у галерији Der Sturm; из тог времена 
потичу контакти са Мицићем и Зенитом; том 
периоду (1922) припадају и две слике из Зенитове 
галерије: Орнаментални кубизам бр. 30 (најближа 
Орнаменталном кубизму бр. 40), рађен у статичким 
ритмовима, смиреној организацији композиције 
и уједначене колористичке гаме, и Орнаментални 
кубизам с.н. (најближи Орнаменталном кубизму 
бр. 22) са евокацијом примитивистичког узора и 
тотемског садржаја. Обе слике излагане су на Зени-
товој изложби 1924. Цела ова серија настала је под 
знатним утицајем декоративног, мудехар-стила, уз 
сећање на старе руске иконе и у доследној анализи 
облика транспонованих из природе. Сачувана пре-
писка показује да je берлинско дружење Мицића и 

Марк и Бела Шагал  
Париз, са посветом Зениту, 1926. 
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Шаршуна настављено и у Паризу. Између осталог, 
Шаршун Мицићу пише: „18. XI 1927. Господине Ми-
цићу, прегледајући пажљиво Танк, приметио сам 
потпис 'Товариш'... и чланак Луначарског потврђује 
да се не ради о шали. Пошто сте ми јуче лично тра-
жили за тај часопис фотографије, желим да поновим 
да су моји политички ставови сасвим супротни и 
мислим да више не би вредело да се срећемо. Врати-
те све слике које носе мој потпис, укључујући и Ваш 
портрет и чланак о Вама. Разуме се: забрањујем Вам 
да објавите било шта што носи мој потпис. ПС. Танк 
ћете добити наредних дана. С. Шаршун.“ И. С.

Курт ШВИТЕРС (Kurt Schwitters, Хановер, 
1887 – Кендал, Енглеска, 1948), сликар, вајар, писац, 
дизајнер, истакнути дадаиста – представник даде 
са седиштем у Хановеру и аутор изворног уметнич-
ког пројекта Merz. Студирао у Школи за примењену 
уметност у Хановеру (1908), затим на академијама 
у Дрездену и Берлину (1909–1914) и на Technische 

Hochschule поново у Хановеру 1918, када почиње да 
ради апстрактне композиције, које приказује бер-
линском уметничком кругу око галерије Der Sturm, 
чији истоимени часопис објављује више његових 
теоријских и полемичких чланака, песму „Аnna 
Blume“ и Merz-текстове. Своје прве Merz-конструк-
ције и Merz-слике радио је од 1919; пропагира да-
даизам у Холандији заједно са Теом ван Дузбургом. 
Издао је 24 броја дадаистичко-конструктивистич-
ког часописа Merz (1923–1932). Током 1924. сарађује 
са чешком ревијом Pásmo; у то време настају његови 
први просторни радови Merzbau; оснива и дизајнер-
ску агенцију, сарађује у часописимa L’Esprit Nouveau, 
Transition, i-10, De Stijl и др. Године 1930. излаже са 
Cercle et Carré, a 1932. приступа групи Abstraction-
Création. Због прогона нациста бежи у Норвешку 
1937, а потом у Енглеску, 1940. Током 17-месечног 
интернирања интензивно ради на фигуративним 
и апстрактним сликама и држи предавања о позо-

Курт Швитерс, око 1920.

Сергеј Шаршун  
Орнаментални кубизам с.н., уље на платну, 1922.
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ришту. – Са Мицићем је водио преписку о сарадњи: 
на сачуваној дописници са репродукцијом колажа 
Merz, Швитерс пише Мицићу о условима сарадње у 
Merz-у – у погледу језика и рокова, врсти и дужини 
текстова, пошто његов часопис излази ретко, на ма-
лом броју страна и искључиво на немачком. И. С. 

Егон ШИЛЕ (Egon Schiele, Тулн, 1890 – Хи-
цинг код Беча, 1918), аустријски експресионисти-
чки сликар, графичар и цртач. Студирао је на Бечкој 
академији; 1907. године срео је Густава Климта, ко ји 
је битно утицао на његов рани, сецесионистички 
стил рада, али од 1909. почео је да развија сопстве-
ни начин изражавања: одликовало га је коришће-
ње агресивне линије, као израз велике енергије али 
истовремено и неуротичности. Радио је пределе, 
портрете и полуалегоријске композиције, али су 
најупечатљивији његови актови (укључујући и ау-
топортрете) са јаким еротским набојем, осећањем 
отуђености и физичке деформације. Године 1912. 
био је заточен због бласфемије а неколи ко његових 
цртежа било је спаљено. Тек након смрти, од шпан-
ске грознице, признато му је најистакнутије место 
међу уметницима 20. века. – Уз краћи текст о умет-
нику, у Зениту (бр. 3 и 4, 1921) објављене су репро-
дукције његових радова Weltwehmut, Eremiten, Dirne 
Dirne, Аутопортрет и Liegende Frau, као илустра-
ције експресионистичког расположења југословен-
ског часописа у његовој раној фази. И. С.

Рудолф ШЛИХТЕР (Rudolf Schlichter, Калв, 
1890 – Минхен, 1955), сликар; после школовања и 
боравка на француском фронту за време Првог 
светског рата (1916–1918), где је штрајковао глађу, 
са оснивач групе Рих (заједно са Георгом Шолцом, у 
Карлсруеу, која се борила за слободу стваралаштва 
а против грађанске уметности). У Берлин је дошао 
1919. и боравио до 1932; припадао Комунистичкој 

партији и учествовао у раду Novembergruppe за-
хваљујући њој упознао је Георга Гроса, Џона Харт-
филда и дада круг. Та група утицала је на њега да 
напусти класично уљано сликарство и окрене се 
израдама дада-скулптура и колажа. Радио је сати-
ричне илустрације за Arbeiter Illustrierte Zeitung, Die 
Rote Fahne, Der Knüppel, Der Gegner. Самостално из-
лагао у берлин ској галерији Ото Бурхард и на Дада 
сајму, 1920, радове из футуристичке и дадаистичке 
фазе, које је критичар Карл Ајнштајн назвао „верис-
тичким“ и чији реализам упућује на оштру критику 
друштва. Сцене из Великог америчког Запада, под-
земног, ноћног живота и бордела носе црте ироније 
према отуђеним и усамљеним људима. – Један рад из 
те серије, под називом Дада-атеље на крову (Dada-
Dachatelier, 1920) репродукован је у Зениту (бр. 9, 
1921; на насловној страници истог броја Зенита 
репродукован је још један Шлихтеров рад из исте 

Егон Шиле 
Dirne (Проститутка), Зенит, бр. 3, 1921.



Биографије сарадника Зенита393

серије, без назива). Дада-атеље на крову представља 
машинизоване ликове, по угледу на механо-даду, и 
мада има уметничке реквизите (штафелај, поста-
мент са моделом, цртаћи прибор), цела сцена асо-
цира на послератну атмосферу (ампутирани удови, 
протезе, гас-маске). Заједно са Гросом и Хартфилдом 
основао је, 1924. године, Црвену групу (Rote Gruppe). 
Од 1925. излаже на манифестацијама припадника 
Нове стварности (Neue Sachlichkeit) радећи портре-
те својих савременика. Од 1929. престаје његово по-
литички ангажовано и сатиром обојено сликарство, 
будући да се окреће католицизму. За време нацизма 
био је прогањан под видом „дегенерисане уметнос-
ти“. И. С.

Алфред ШПЕРБЕР (Аlfred Sperber, касније 
узео псеудоним Маргул-Шпербер, Сторожинец, Бу-
ковина, 1898 – Букурешт, 1967), песник, писац, пре-
водилац, новинар, уредник. Похађао гимназију у 
граду Черновицу и у Бечу. У време Првог светског 

рата налази се на фронту у Галицији, а после из-
бијања Октобарске револуције у Украјини. Из тог 
периода потичу Шперберови пацифистички члан-
ци и антиратни циклус песама Die schmezliche Zeit. 
Стиховима делује у бечком књижевном часопису 
Aufschwung (1919). Одласком у Париз улази у широк 
круг писаца и уметника, упознаје дела Ж. Коктоа, 
М. Жакоба и Г. Аполинера, успоставља пријатељске 
односе са Иваном и Клер Гол. Од средине 1921. до 
1924. борави у Њујорку. По повратку из Америке у 
Буковину, која је 1918. припојена Румунији, бави се 
разним пословима: уређује дневне новине, ради као 
службеник и као приватни професор страних јези-
ка. У послератном периоду живи у Букурешту; пос-
већује се новинарству, превођењу, постаје слободни 
писац. Стекао велике заслуге што је 1944. скренуо 
пажњу на песнички таленат дотле недовољно позна-
тог песника Паула Целана. Шперберова препорука 
за Ота Базила, аустријског књижевника и издавача 
бечког надреалистичког часописа Plan, увела је Це-
лана у литературу. Шпербер је Целана сматрао „једи-
ним лирским панданом Кафкином делу“. – Париско 
пријатељство између А. Шпербера и И. Гола тема-
тизовано је на сарадничком нивоу у Зениту. Оно 
обележава пети, јунски број часописа (1921), у којем 
Гол тоном одушевљеног зенитисте објављује, на не-
мачком, Зенитистички манифест, док Шпербер из 
тадашњег париског одредишта шаље песму „Јули 
1919“, штампану такође на немачком. Као већина 
Шперберових дела из тог периода, песма је наставак 
активистичке варијанте експресионизма, тада вео-
ма заступљене у стваралаштву И. Гола. Она посре-
дује осуду рата помоћу експресионистичке визије 
опустошене Европе, представе о паду моралних, 
уметничких и религијских вредности, о губитку 
револуционарних идеала. У новој верзији, урађеној 
почетком двадесетих година, песма је уврштена у 
циклус Elf grosse Psalmen (објављен тек 1969, заједно 
са осталим делима из песникове заоставштине). У 
тој верзији она је уклопљена у псалм „Die Überfahrt“, 

Рудолф Шлихтер  
Зенит, бр. 9, 1921.
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прилагођен жанру песничког путописа, с намером 
да експресионистичком техником дочара песнико-
во путовање бродом у Америку. В. Г.

Јосип ШТОЛЦЕР СЛАВЕНСКИ (Чаковец, 
1896 – Београд, 1955), композитор, професор музике. 
Захваљујући очевој бризи и мајчиној љубави према 
међумурским песмама, веома рано, пре писања и 
читања, научио је ноте, да пева и да свира на там-
бурици и цитри. Од 1912–1913. ради у Вараждину, у 
пекари своје тетке, али и почиње да се музички обра-
зује код проф. Антуна Штера. Пошто није примљен 
у Музичку школу Хрватског глазбеног завода у За-
гребу, уписује се (у јесен 1913) на Конзерваторију у 
Будимпешти, код великог мађарског композитора 
Золтана Кодаја. Иако га је Први светски рат омео да 
заврши последњи семестар Конзеваторију (две го-
дине је морао да служи као војник), био је примљен 
у Мајсторску школу у Прагу (проф. Вичеслав Новак, 
од 1921. до 1923). Да би на конкурсу у немачком граду 
Донауешингену истакао своје национално порекло, 
конкурисао је под именом Славенски (од 1930. то 
постаје његово званично име). У том граду је 1924. 
године, на Данима камерне музике – уз Шенбергову 
Серенаду опус 24 – посебно био запажен његов Први 
гудачки квартет. Исте године сели се из Загреба, 
где је био привремени учитељ вештина у Глазбеном 
заводу, у Београд; ту предаје у гимназији а потом у 
приватној музичкој школи. Марта 1926. потписао 
је у Паризу уговор са једном од најзначајнијих изда-
вачких кућа из Мајнца SCHOTT, која штампа његове 
радове све до 1933. године, до доласка нациста на 
власт. Од 1937. био је професор Средње школе при 
Музичкој академији (сада Музичка школа Јосип 
Славенски). У трећој и четвртој деценији компону-
је дела у великој мери заснована на мелосу балкан-
ских народа: Гудачки квартети, Балканофонија, 
Виолински концерт, Соната религиоза, Симфонија 
оријента и др. Славенски је за своју музику изјавио 

да је „манифестација звукова са Балкана, земље 
расне бујности, снаге, шаренила, разноврсности, 
земље јуначке веселости, славенског интензивног 
мистицизма, оријенталне носталгије и архаичких 
напева“. – У Паризу је боравио 1925–1926. године; 
ту настају његова најбоља дела; тада се дружио 
са зенитистом Бранком Ве Пољанским, Мирком 
Кујачићем и др. и учествовао у демонстрацијама 
против Алфреда Кера. У Зениту (бр. 36, 1925) 
штампане су његове ноте за Балканску игру – Загорски 
тамбураши (део свите за клавир Са Балкана, из 
1910–1917), које су се у то време могле сматрати делом 
зенитистичког програма у музици. Јубилеј Зенита 
Славенски је поздравио писмом из Париза (Зенит, 
бр. 38, 1926). И. С.

Јосип Штолцер Славенски  
Аутопортрет, оловка у боји, 1926.
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Год. I, бр. 1 (фебруар 1921)

Internacionalna revija za umetnost i 
kulturu. – Vlasnik i odgovorni urednik 
Ljubomir Micić. – Zagreb. – Uredništvo 
i uprava Hatzova ulica broj 9, I kat. – 
(„Tipografija“ grafičko-nakladni zavod d.d., 
Zagreb).
* Uredništvo zastupa Boško Tokin u 
Beogradu.

Ljubomir Micić – Zagreb. „Čovek i 1. 
Umetnost“, str. 1–2.

Ivan Goll – Paris. „Der Mensch vor dem 2. 
Meer“, str. 2–3.

Iwan Goll [Извод из писма И. Гола 3. 
упућеног Љ. Мицићу, Париз 18. јануар 
1921], str. 3.

Stanislav Vinaver – Beograd. 4. 
„Euphorion“, str. 3–5.

Marcel Sauvage – Paris. „Palais de 5. 
justice“, str. 5.

[Белешка о М. Соважу, његовој 6. 
поезији и сарадњи у француским 
часописима], стр. 5.

Boško Tokin – Beograd. „Evropski 7. 
Pesnik Ivan Goll“, str. 5–6, 8–9.

Vilko Gecan – Zagreb. „Luđak“, str. 7 – 8. 
[Likovni prilog].

Милош Црњански – Париз. „Девојка“, 9. 
стр. 9.

Paul Dermée – Paris. „Coudrier“, str. 9.10. 

Dragan Bublić – Zagreb. „Dandyzam“, 11. 
str. 9–11.

Ljubomir Micić – Zagreb. „Ulica  12. 
veseloga grada“, str. 11.

A.[natolij] Lunačarski – Moskva.  13. 
„Proletkult“, str. 11–12.

Игорь Сeверянинъ – Берлинъ. 14. 
„Рассказь княгини“, стр. 12.

 Ugolagot Futurista – Roma. „Liriche“, 15. 
str. 12–13.

 Virgil Poljanski – Ljubljana. „U znaku 16. 
kruga“, str. 13.

Ljubomir Micić – Zagreb. „Drama“, str. 17. 
13–14.

Макроскоп

Glinski [псеудоним Љубомира 18. 
Мицића]. „Hudožestveni teater“, str. 
14. – [Поводом гостовања у Народном 
казалишту].

Ljubomir Micić. „Na rubu – Dragan 19. 
Bublić“, str. 14–15. – [О књизи која се бави 
„трагедијом човека у рату“].

 B.[oško] T.[okin]. „Nove francuske 20. 
revije“, str. 15. – [Приказане ревије Esprit 
Nouveau, Action и др.]. 

[Најављено да ће 21. Зенит у другом 
броју објавити на српском језику, 
ћирилицом, причу енглеског писца 
Алексиса Брауна „Како ће све да се 
распрсне“], стр. 15.

[Рекламе: Adler, Borovic i Neusser, 22. 
Zagreb; Domaća tvornica rublja d.d.,  
Zagreb; Najnovija izdanja naklade St. 
Kugli, Zagreb; „Golub“, Prva hrvatska 
tvornica cigaretnog papira i tuljaka d.d. 
Zagreb], str. 16.

Год. I, бр. 2 (март 1921)

Internacionalna revija za umetnost i 
kulturu. – Vlasnik i odgovorni urednik  
Ljubomir Micić. – Zagreb. – Uredništvo 
i uprava Hatzova ulica broj 9, I kat. – 
(„Tipografija“ grafičko-nakladni zavod d.d., 
Z agreb).
* Redakciju zastupaju: Boško Tokin u 
Beogradu, Virgil Poljanski u Pragu i Rastko 
Petrović u Parizu.

Boško Tokin – Beograd. „Mladi  23. 
reakcionari i novi duh“, str. 1–2; 4. – [На 
крају чланка кратак извод из писма И. 
Гола на француском].

Vilko Gecan – Zagreb. „Konstrukcija za 24. 
portret cinika“, str. 3. – [Ликовни прилог].

Растко Петровић – Париз. 25. 
„Најсентименталнију о ситости 
легенду“, стр. 4.

[Ivan] Goll. – [Извод из писма И. Гола 26. 
упућеног Мицићу на немачком језику], 
str. 4.

Marcel Sauvage – Paris. „Les déracinés“, 27. 
str. 5. – [са посветом песме: „à mon ami B. 
Tokine“].

Stanislav Vinaver – Beograd. „Letopis“, 28. 
str. 5–8.

Alois Soukop [Soukup] – Prag. 29. 
„Rozsévači“, str. 8.

Josef André Kalmer – Wien. „Die  30. 
unendliche Vision“, str. 9.

Алексис Браун – Оксфорд. „Како ће 31. 
све да се распрсне...“, стр. 9–10.

Ljubomir Micić – Zagreb. „Tragedija 32. 
maske“, str. 11.

Ivan Goll – Paris. „Alarm“, str. 11.33. 

 Boško Tokin – Beograd. „Pozorište u 34. 
vazduhu“, str. 11–13.

Vincent Huidobro – Paris. „Bay-Rum“, 35. 
str. 13.

A.[anatolij] Lunačarski – Moskva. 36. 
„Proletkult“, str. 13–14.

Ary Justman. „Poème“, str. 14. – [Уз 37. 
песму је дата кратка белешка о песнику].

Макроскоп 

Ljubomir Micić. „Marijan Maršik“, str. 38. 
14. – [Белешка-некролог поводом смрти 
лекара у осијечкој болници; помиње се 
његова књига Maria aus Magdala], str. 14.

 „Zagrebački teater“, str. 14–15. – [Критика 
рада загребачких позоришта]. 

Stanislav Vinaver. „Rosandić. 39. 
Reprodukcija radova (Jugosl. Galerija 
Umetnina. Zagreb, Sv. 1)“, str. 16. 

Glinski [псеудоним Љубомира 40. 
Мицића]. „Recitovanje (Alfred Tennyson: 
Enoch Arden. Glazbeni zavod 6. II 1921. IV 
Jutarnji koncert)“, str. 16. – [О рецитовању 
Злате Марковац].

 Станислав Винавер. „Београдско 41. 
позориште“, стр. 16–17. – [Критика 
рада Краљевског српског народног 
позоришта].

Zenitista. „Dada – dadaizam“, str. 17.42. 

„Literarno nasilje (Izjava g. Boška 43. 
Tokina)“, str. 17. – [Протест због 
објављивања чланка „Позориште 
у ваздуху“ у загребачком часопису 
Kritika].

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА ЗЕНИТ
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„Ullrichov salon (Кolektivna izložba 44. 
Vladimira Becića 20. II 1921)“, str. 18.

[Белешка о домаћим и иностраним 45. 
часописима и књигама које је примила 
Редакција], стр. 18.

[Редакција најавила објављивање: 46. 
Александар Блок. Дванаесторица, 
превод и предговор С. Винавера; Иван 
Гол. Нови Орфеј, превод Љ. Мицића и 
пролог И. Гола; Валтер Хазенклевер. 
Онкрај, драма, превод Љ. Мицића], стр. 
18.

„Претплата 'Зенита'“, стр. 18.47. 

[Укрштено графичко решење назива 48. 
часописа Зенит. – Рекламе: Pretplata 
„Zenita“, Izdavačka knjižarnica St. B. 
Cvijanovića, Beograd; Adler, Borovic i 
Neusser, Zagreb; „Golub“, Prva hrvatska 
tvornica cigaretnog papira i tuljaka d.d., 
Zagreb; Braća Fussmann, Zagreb; Engleski 
Magazin, Zagreb; Zagrebački Magazin, 
Zagreb; Mandić i drug, Zagreb; Vereš i 
Drugovi, Zagreb; Centralna eskomptna 
i menjačna banka d.d., Zagreb; Domaća 
tvornica rublja d.d., Zagreb] , str. 18–20.

Год. I, бр. 3 (април 1921)

Internacionalna revija za umetnost i kulturu. 
– Vlasnik i odgovorni urednik Ljubomir 
Micić. – Zagreb. – Uredništvo i uprava 
Hatzova ulica broj 9, I kat. – („Tipo grafija“ 
grafičko-nakladni zavod d.d., Zagreb).
* Redakciju zastupaju: Boško Tokin u 
Beogradu, Rastko Petrović u Parizu. 
Upravu časopisa preuzima Virgil Poljanski.

Egon Schiele. „Weltwehmut“, str. 1. – 49. 
[Ликовни прилог].

Александрь Блокь – Парижь. 50. 
“Скифы“, стр. 1–2. 

Boško Tokin – Beograd. „U atmosferi 51. 
čudesa“, str. 2–3.

Станислав Винавер – Београд. „У 52. 
албум Саве Поповића„ (Песме: „Звезде“, 
„Куле“, „Рибе“), стр. 3.

Georg Kulka – Wien. „Aetas ultima“, str. 3.53. 

Egon Schiele. „Eremiten“, str. 4 . – 54. 
[Ликовни прилог].

Claire Studer – Berlin. „Dijalog 55. 
mrtvaca“, str. 4. – [Превела са немачког 
Нина-Нај].

Mihály Ödön – Wien. „Svima“, str. 5. – 56. 
[Превео са мађарског Бошко Токин].

Dragan Aleksić – Prag. „Dadaizam“, 57. 
str. 5–6.

[Dragan Aleksić]. „Dada pesme“, str. 58. 
6 . – (Песме: „Pljuštav odraz okrete me i 
rekoh“; „Dada“).

Boško Tokin – Beograd. „Dialogue“, 59. 
str. 7.

Josef A.[ndré] Kalmer – Wien. „Daniel“, 60. 
str. 7.

Rastko Petrović – Paris. „Izložbe u 61. 
Parizu“, str. 7–8.

Virgil Poljanski – Zagreb. „Kod 62. 
Frizera“, str. 8.

Egon Schiele. „Dirne“, str. 9. – 63. 
[Ликовни прилог].

Miloš Crnjanski – Paris. „Blagovesti“, 64. 
str. 9.

Ljubomir Micić – Zagreb. „Putujući 65. 
Ekspresionizam i Antikulturni most“, str. 
9–11.

Makroskop

B.[oško] Tokin. „Stari reakcionari i novi 66. 
duh“, str. 11. – [Полемика са Богданом 
Поповићем и његовим текстом „Стефан 
Маларме, симболизам и други ‘изми’“, 
СКГ, 1. III 1921], str. 11. 

„Egon Schiele“, str. 11. – [Белешка о 67. 
уметнику].

 V.[irgil] P[oljanski]. „Film slovenačke 68. 
kulture“, str. 12.

„Mirko Rački (Izložba u Umetničkom 69. 
Paviljonu u Zagrebu)“, str. 12.

Lj.[ubomir] Micić. „Augustin Ujević: 70. 
Lelek sebra.“ Izdanje knjižare S. B. 
Cvijanovića, Beograd, str. 12–13. 

Lj.[ubomir] M.[icić]. „Mistifikacija o 71. 
mistici“. (Predavanja Društva Hrvatskih 
Književnika 17. III 1921. Predavač g. Milan 
Marjanović), str. 13.

Virgil Poljanski – Wien. „Wien i nova 72. 
umetnost“, str. 13.– [О изложби Паула 
Клеа у једној продавници рамова у Бечу].

„Narodno kazalište“, str. 14. – 73. 
[Полемички текст о приликама у 
позоришту].

„Nova Evropa“, str. 14. – [О пракси 74. 
Милана Ћурчина да у Јутарњем листу 
пише приказе под псеудонимом С. У. о 
часопису који сам уређује]. 

„† Nikolaj Nikolajević“, str. 14. – 75. 
[Белешка-некролог и тим поводом 
полемика са Миланом Беговићем и 
Јосипом Бахом].

„Mudrac sa dvorišta“, str. 14. – 76. 
[Полемика са Слободном Трибуном].

„Ullrichov salon“, str. 14. – [О 77. 
изложбама Марка Уводића и Младена 
Ивековића]. 

„Casa d'Arte Italiana“, str. 14. – [О 78. 
галерији италијанских футуриста у 
Риму].

[Белешке о иностраним часoписима 79. 
и књигама које је примила Редакција 
Зенита], стр. 14.

[Белешка да Редакција 80. Зенита 
припрема објављивање романа Лајоша 
Кашака Ломаче певају, превод Бошка 
Токина], стр. 14.

[Рекламе: Adler, Borovic i Neusser, 81. 
Zagreb; Braća Fussmann, Zagreb; Engleski 
Magazin, Zagreb; Prva hrvatska obrtna 
banka d.d., Zagreb; „Golub“, Prva hrvatska 
tvornica cigaretnog papira i tuljaka d.d., 
Zagreb; Ljubomir Micić Istočni greh, II 
izdanje, Zagreb; Trgovina manufakturne 
robe Eduard (Glišo) Spitzer, Zagreb; 
Domaća tvornica rublja d.d. Zagreb; 
Izdavačka knjižarnica S. B. Cvijanovića, 
Beograd; Zagrebački Magazin, Beograd; 
Mandić i drug, Zagreb], стр. 15–16.

Год. I, бр. 4 (мај 1921)

Internacionalna revija za novu umetnost. 
– Vlasnik i odgovorni urednik Ljubomir 
Micić. – Zagreb. – Uredništvo i uprava 
Hatzova ulica broj 9, I kat. – („Tipografija“ 
grafičko-nakladni zavod d.d., Zagreb).
* Redakciju zastupa Rastko Petrović u Parizu. 

Egon Schiele. „Autoportret“, стр. 1. – 82. 
[Ликовни прилог].

Ljubomir Micić – Zagreb. 83. 
„Rettungswagen“, str. 2. – [Превод на 
немачки из рукописа: Нина-Нај, са 
посветом Ивану Голу].

Miloš Crnjanski – Paris. „Poslanica iz 84. 
Pariza“, str. 2.

Stanislav Vinaver – Beograd. „Bogovi u 85. 
opаsnosti“, str. 3–5.

[Белешка Редакције да Aндре Салмон 86. 
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шаље Зениту фрагмент рукописа из 
књиге која се припрема за штампу уз 
белешку: „Je suis heureux de Vous les offrir 
pour Zenith“], стр. 5.

André Salmon – Paris. „L'Age de 87. 
l'Humanité“, str. 6.

Ivan Goll – Paris. „Erster Mai in Paris 88. 
1920“, str. 6.

Max Jacob – Paris. „Ng'oumi“, str. 6–7. 89. 

[Белешка Редакције да се прича 90. 
Макса Жакоба „Ng'oumi“ први пут 
објављује у Зениту а да ће и у идућем 
броју бити донете његове необјављене 
песме у прози „Méditations“, „Chrétiens“, 
1. „Des pecheurs, la Mort, l'Enfer“; 2. 
„Pechés“ (I, II, III). Истовремено најављују 
се песме и чланак америчког песника 
Мекдугала], стр. 7.

Virgil Poljanski – Zagreb. „Moja duša 91. 
kleči“, str. 7.

Stanislav Krakov – Beograd. „Legenda 92. 
o ženi“, str. 7–9.

Egon Schiele. „Liegende Frau“, str. 8. – 93. 
[Ликовни прилог] .

Boško Tokin – Zagreb. „Dialogue II“, 94. 
str. 9–10. – [Написано 1919. у Паризу].

Растко Петровић – Париз. „Једрила“, 95. 
стр. 10.

A. Žarković [псеудоним Адолфа 96. 
Хајзингера / Heisingera]. – Zagreb. „Pesma 
posjaka“, str. 10.

Dragan Aleksić – Prag. „Okolosvetski 97. 
Portret“, str. 10–11.

Fritz Reichsfeld – Wien. „Adolf Stöhr“, 98. 
str. 11–12. – [Чланак-некролог поводом 
смрти аустријског филозофа].

Ljubomir Micić – Zagreb. 99. 
„Filharmonija štamparskih mašina“, str. 
12. – [Песма са посветом „свима који 
штампају Зенит“] .

Макроскоп

Dušan Matić – Paris. „Bergson o 100. 
predviđanju i novom“, str. 12–13 . – [O 
реферату поднетом на филозофском 
скупу у Оксфорду септембра 1920. уз 
констатацију да Бергсон „није више у 
моди“].

B.[oško] Tokin. „Mierendorff: 101. Haette 
ich das Kino“, str. 13–14. – [О књизи Ф. 
Мирендорфа уз изношење сопствених 
ставова о филму].

„Kabinet dr Caligaria“, str. 14. – [О 102. 
експресионистичком филму који се 

приказује у Загребу и Београду].

„Marcel Sauvage : 103. Voyage en autobus“, 
str. 14. – [О збирци песама „од којих су 
неке сасвим експресионистичке“].

„104. Misao : Antologija itd.“, str. 
14. – [Критички о Антологији 
најновије лирике, с предговором Симе 
Пандуровића и поговором Велимира 
Живојиновића. Београд, Издање 
часописа Мисао 1925].

„Roman duhom siromašnog mladića“, 105. 
str. 14. – [О књизи Густава Крклеца 
Бескућници, „роману изгубљеног 
нараштаја“].

„Povodom predgovora knjizi jednog 106. 
snoba“, str. 14. – [Као писац предговора 
неименоване збирке песама помиње се 
Драган Бублић].

 „Ullrichov salon“, str. 14. – 107. 
[Најављено отварање изложбе 
Томислава Кризмана].

„Afrikanci“, str. 14. – [Критика 108. 
заједничке изложбе Стојана Аралице и 
Златка Шулентића С пута по Шпанији 
и Африци, одржане у Салону Улрих 1–8. 
априла 1921].

„Boško Tokin doputovao je iz 109. 
Beograda u Zagreb...“, str. 14 . – [због 
активније сарадње у Редакцији Зенита].

[Белешка која посебно ставља 110. 
нагласак на сарадњу Андреа Салмона 
и Макса Жакоба; овај последњи 
„одушевљено поздравља“ Зенит. 
Наведени инострани листови и 
часописи који су писали о Зениту: 
Clarté, Frankfurter Zeitung, Neues Wiener 
Journal, Čéške slovo и др.], стр. 14.

[Рекламе: „Golub“. Prva hrvatska 111. 
tvornica cigaretnog papira i tuljaka d.d., 
Zagreb; Zagrebački Magazin, Zagreb; 
Eduard (Glišo) Spitzer, Zagreb; „Goranin“. 
Industrija drva d.d., Zagreb; Adler, Borovic 
i Neusser, Zagreb; Braća Fussmann, Zagreb; 
Mandić i drug, Zagreb; Ivan Paspa i sinovi, 
Zagreb; Ljubomir Micić. Istočni greh, II 
izdanje, Zagreb; Domaća tvornica rublja 
d.d., Zagreb], str. 15–16.

Год. I, бр. 5 (јуни 1921)

Internacionalna revija za novu umetnost. 
– Vlasnik i odgovorni urednik Ljubomir 
Micić. – Zagreb. – Uredništvo i uprava 

Hatzova ulica broj 9, I kat. – („Tipografija“ 
d.d., Zagreb).

Ivan Goll – Paris. „Zenitistisches 112. 
Manifest“, str. 1–2.

Vinko Foretić – Vis. „Portret 113. 
švicarskog kelnera“, str. 3. – [Ликовни 
прилог].

Бошко Токин – Загреб. „Рим / 114. 
Купола Светог Петра“, стр. 3–4.

Percy Noël – New York. „The Sick 115. 
Soldier“, str. 4. – [Напомена Редакције 
да је амерички песник Перси Ноел 
учествовао са нашом војском у борбама 
на Солунском фронту].

Dragan Aleksić – Prag. „Kurt 116. 
Schwitters Dada“, str. 4–6.

Marcel Sauvage – Paris. „Le cercle“, 117. 
str. 6.

Rastko Petrović – Paris. „Lovčevo 118. 
bdenje“, str. 6.

Stanislav Vinaver – Beograd. 119. 
„Ženidba vrapca Podunavca“, str. 6–9. 

Rolf Henkl – Wien. „Autoportret“, str. 120. 
8. – [Ликовни прилог].

Alfred Sperber – Paris. „Juli 1919“, 121. 
str. 9.

B.[oško] Tokin – Zagreb. „Kometa 122. 
Pons-Winnecke, Zemlja i Zenit“, str. 9–10. 

Ivan Goll. „Es lebe der Zenitismus!“, 123. 
str. 10. – [Извод из писма Ивана 
Гола  на немачком језику, у којем се он 
декларише као зенитиста].

Макроскоп

Lj.[ubomir] Micić. „Kandinski“, str. 124. 
10–11.

„Izložba Vidović“, str. 11. – [Белешка 125. 
о анахроном сликарству Емануела  
Видовића]. 

Vinko Foretić Vis. „Portret jednog 126. 
Slovenca“, str. 11. – [Ликовни прилог;  
портрет словеначког песника Антона 
Подбевшека].

„Pokušaj jedne lojalnosti“, str. 11. – 127. 
[Полемика са Владимиром Луначеком 
око његовог чланка у Обзору „Савремена 
хрватска литература“због тога што у њу 
није укључен Зенит].

P. S. [Прештампана изјава Милоша 128. 
Ђурића из београдске Трибуне од 18. 
маја 1921. поводом неауторизованог 
објављивања његовог текста Косово у 
загребачкој Критици], стр. 11–12.
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„Pesme jednog epigona i plagijatora: 129. 
Srebrna cesta“, str. 12. – [Полемика са 
Густавом Крклецом поводом његове 
збирке].

„Predavanja D. H. K.“, str. 12. – 130. 
[Критички о предавањима Милана 
Беговића, Јосипа Бадалића и Зденка 
Вернића у Друштву хрватских 
књижевника].

„Imažinisti“, str. 12. – [Извод 131. 
из мaнифеста московске групе 
имажиниста].

„Hiljade nežigosanih“, str. 12. – [О 132. 
објављеној драми Улдерика Донадинија 
Играчка олује, Загреб 1921, која се сматра 
„невештом копијом“ драме За срећом 
Станислава Пшибишевског].

„Strast“, str. 12. – [О роману из 133. 
београдског живота Давида С. Пијаде].

„SU-JO-OO-OJ“, str. 12. – [Наведени 134. 
су псеудоними под којима Милан 
Ћурчин пише о Новој Европи у Јутарњем 
листу].

„M.[iloš] Crnjanski: 135. Dnevnik o 
Čarnojeviću“, str. 12. – [Белешка о изласку 
романа из штампе].

B.[oško] Tokin. „Canudo o 136. 
kinematografu“, str. 13. – [О версетима 
Ричота Кануда објављеним у часопису 
La Revue de l’Epoque, Париз, писаним 
с намером да истакну „важност 
кинематографа“].

„Hermann Wendel: 137. Von Marburg bis 
Monastir“, str. 13. – [Критичка белешка о 
путопису Хермана Вендела].

„Trgovci knjigama“, str. 13. – 138. 
[Полемика са Народном књижницом 
о неодговорном штампању већ 
преведених књига и проблематици 
ауторских права].

„139. Le Penseur“, str. 13. – [О филму Е. 
Флеја и другим филмовима који су на 
репертоару у Загребу].

[Наведени инострани листови, 140. 
часописи и књиге које је примила 
Редакција: дела Рудолфа Панвица, уз 
белешпку о песнику и филозофу, затим 
Clarté, Der Sturm, Cinéma, Červen], str. 
13–14.

„Narodno kazalište u Zagrebu“, str. 141. 
14. – [Критика рада позоришта, који се 
прикрива честим гостовањима].

„Stanislava Wysocka“, str. 14. – 142. 
[Белешка о гостовању пољске глумице].

„Biblioteka 143. Zenit“, str. 14. – 
[Најављена дела следећих аутора 
предвиђена за објављивање у едицији 

часописа: Љ. Мицић, Б. Токин, 
И. Гол Манифест зенитизма; I. 
Goll Radiogramme, pesme; Б. Токин 
Еуритмија, трагикомедија; B. Пољански 
Електричне странице пројекције, Љ. 
Мицић Кола за спасавање, метакозмичке 
визије].

„Pretplata 'Zenita'“, str. 14.144. 

[Рекламе: „Goranin“. Industrija 145. 
drva d.d., Zagreb; Ivan Paspa i sinovi, 
Zagreb; Vereš i drugovi, Zagreb; „Golub“, 
Prva hrvatska tvornica cigaretnog papira 
i tuljaka d.d., Zagreb; Adler, Borovic i 
Neusser, Zagreb; Domaća tvornica rublja 
d.d., Zagreb], str. 14–15.

[Графички и типографски 146. 
наглашена рекламна најава: Manifest 
zenitizma Ljubomirа Micićа, Boškа Tokinа, 
Ivanа Gollа, као прва књига Библиотеке 
Зенит], стр. 16. 

Год. I, бр. 6 (јули 1921)

Internacionalna revija za novu umetnost. 
– Vlasnik i odgovorni urednik Ljubomir 
Micić. – Zagreb. – Uredništvo i uprava 
Hatzova ulica broj 9, I kat. – („Tipografija“ 
d.d., Zagreb).

Léopold Survage – Paris. „La Ville“, 147. 
str. 1. – [Ликовни прилог].

Boško Tokin – Zagreb. „Sunce i 148. 
genije. Čovek-sunce“, str. 2–3 . – [Фрагмент 
есеја Генеалогије артистократизма 
и Зенита. Прва скица написана је на 
француском језику октобра 1918. у 
Монте Карлу. Предвиђа се објављивање 
овог есеја и на француском језику у 
идућем броју Зенита].

„Clair[e] Goll“, str. 3. – [Белешка о 149. 
песникињи Клер Гол, супрузи Ивана 
Гола, која је добила назив „Der weibliche 
Barbusse“].

Аlbert Gleizes – Paris. „Portret 150. 
C.[laire] Goll“, str. 3. – [Ликовни прилог].

Claire Goll – Paris. „20. Jahrhundert“, 151. 
str. 3.

Béatrice Hastings – Paris. 152. 
„Pestilence“, str. 3.

Ljubomir Micić – Zagreb. „D. D.“ 153. 
(Nad skelama Narodne Banke), str. 4.

Валентинъ Парнахь – Парижъ. 154. 
„Изобрьаженіе“, стр. 4.

Florent Fels – Paris. „Kubizam“, str. 155. 
4–6. – [Превод Б. Токина].

[Белешка о Флорaну Фелсу, 156. 
уреднику и издавачу часописа Action, 
који је Зениту послао свој чланак на 
француском језику], стр. 4.

Mih.[ailo] S. Petrov – Beograd. 157. 
„Autoportret“ (linoleum), str. 5. – 
[Ликовни прилог]. 

Karel Teige – Praha („Devětsil“). „Leto“ 158. 
(Drvorez), str. 7. – [Ликовни прилог]. 

Kassáк Lajos – Wien. „Pesma 8“, str. 159. 
8. – [Песму са мађарског из рукописа 
превео Б. Токин].

Станислав Винавер – Београд. „Пут 160. 
кроз хаос“ (одломци), стр. 8–9.

Zlatko Gorian – Wien. „Gruss aus 161. 
Wien“, str. 9–10.

Mih.[ailo] S. Petrov – Beograd. 162. 
„Fragmenat naših Grehova“, str. 
10.–[Ликовни прилог].

Mih.[ailo] S. Petrov – Beograd. 163. 
„Današnji zvuk“, str. 10.

Makroskop

Lj.[ubomir] Micić. „Lov na 164. 
ekspresionizam“, str. 10–11. – [Kритика 
експресионистичке инсценације 
Поноћ Јосипа Кулунџића у Народном 
казалишту].

B.[oško] Tokin. „Einstein“, str. 11. – 165. 
[Текст поводом књиге А. Московског 
Einstein. Еinblick in seine Gedаnkenwelt, 
Hamburg–Berlin, 1921, која се бави 
Ајнштајновом теоријом релативитета].

„Glumačka Škola“, str. 11. – [Критика 166. 
рада ове школе].

„7. broj 167. Zenita“, str. 11. – [Белешка о 
пресељењу Редакције због „станарских 
неприлика и деложације уредника“].

[Amedeo] Modigliani. „Portret“, str. 168. 
12. – [Ликовни прилог].

[Amedeo] Modigliani, стр. 12. – 169. 
[Белешка-некролог поводом смрти 
уметника 1920].

Zenitista. „MA i mađarski pokret 170. 
aktivista“, str. 12. – [Текст о групи 
мађарских авангардиста и њиховом 
гласилу Мa].

„X Proljetni Salon“, str. 12. – [О 171. 
изложби минхенске графике у Загребу].
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„Umetnički klub 'Zenit' u Pragu“, str. 172. 
12. – [О оснивању клуба у јуну месецу, 
одржаним предавањима; полемичке 
белешке са чешким гласилима Červen и 
Čas].

„Manifest Zenitizma“, str. 12. – 173. 
[Белешка о изласку из штампе].

„Kroz šibe“, str. 13. – [Белешка о 174. 
роману Улдерика Донадинија].

B.[oško] T.[okin]. „Marcello Fabri: 175. 
L'inconnu sur les villes“, str. 13. – [Текст 
на француском о новом роману М. 
Фабрија, тематски везаном за модерни 
град].

Lj.[ubomir] Micić. „Mistifikacija 176. 
o Istočnom Grehu“, str. 13. – [Полемика 
са Глумачком школом у Загребу о 
ауторству овог дела].

„'Klub mladih' u Ljubljani“, str. 13. – 177. 
[Белешка о оснивању и члановима Клуба 
младих].

„Ravnatelj drame“, str. 13. – [Белешка 178. 
о одласку Иве Рајића с положаја 
директора драме].

„Matica Hrvatska i Otkrivenje 179. 
Genija“, str. 13 . – [Полемика са Антом 
Трумбићем].

„Teatralno Umijeće“, str. 13. – [Напад 180. 
на чланак Јосипа Бадалића објављен у 
Јутарњем листу 6. јула 1921].

„Cronache d'Attualità“, str. 13. – 181. 
[Преглед свеске за мај 1921; у њој су 
штампани чланак Бошка Токина „О 
естетици кинематографа“ и непоуздан 
приказ Зенита].

[Белешка Редакције о примљеним 182. 
књигама и часописима : Carl Einstein, F. 
Marcus Huebner, С. Краков, Charles Louis 
Philippe, Sandor Bortnyik); Menschen, 
Dresden, Littérature, Paris, Promenoir, 
Lyon, Dada, Paris], str. 13–14. 

„Mih.[ailo] S. Petrov“, str. 14. – 183. 
[Похвална белешка о младом уметнику].

„Devĕtsil. (Devet sila)“, str. 14. – 184. 
[Белешка о групи чешких авангардних 
уметника која је наступила у 12. броју 
часописа Červen].

[Белешка о иностраним 185. 
часописима и листовима који су писали 
о Зениту: Ma, Action, Esprit Nouveau, 
Prager Presse, Červen, Čas, Cronache 
d'Attualità, Der Ararat], str. 14.

„Biblioteka Zenit“, str. 14. – [Белешка 186. 
о изласку из штампе Манифеста 
зенитизма Љ. Мицића, Б. Токина и И. 
Гола. Најављено да ће септембра изаћи 
следеће књиге: I. Goll, Radiogramme; B. 

Tokin Euritmija; V. Poljanski Električne 
stranice; Lj. Micić Kola za spasavanje].

„Pretplata 'Zenita'“, str. 14. 187. 

[Рекламе: „Goranin“ Industrija drva 188. 
d.d., Zagreb; Ivan Paspa i sinovi, Zagreb; 
Adler, Borovic i Neusser, Zagreb; Domaća 
tvornica rublja d.d ., Zagreb], str. 14–15.

[Графички и типографски 189. 
наглашена рекламна најава: Manifest 
zenitizma Ljubomirа Micićа, Boškа Tokinа, 
Ivanа Gollа, као прва књига Библиотеке 
Зенит], стр. 16. 

 

Год. I, бр. 7  
(септембар 1921)

Internacionalna revija za novu umetnost. 
– Vlasnik, izdavač i odgovorni urednik 
Ljubomir Micić. – Zagreb. S.H.S. – 
(„Tipografija“ d.d., Zagreb). [Недостаје 
адреса]

Sadržaj; Makroskop; Klišeji, str. l 190. 
(korice). 

Ljubomir Micić. „Za buduću Rusiju“. 191. 
Poslanica 'Zenita' narodu jugoslavenskom, 
str. 2. 

Ljubomir Micić – Zagreb. „Duh 192. 
Zenitizma“, str. 3–5.

J.[osef] Havliček – Prag. „Krajina“, 193. 
стр. 4. – [Ликовни прилог]. 

Rudolf Pannwitz. „Gedichte“, str. 5.194. 

A.[lois] Wachsmann – Prag. „Krajina“, 195. 
str. 5. – [Ликовни прилог].

Ivan Goll – Paris. „Chanson d' 196. 
une Lanterne“, str. 5. – [Фрагмент из 
Радиограма].

Virgil Poljanski – Prag. „Ekspres-197. 
Groblje“. Novela jedne noći za dušu H. 
Friedländer, str. 6.

Fran Kralj – Ljubljana. „Težak 198. 
spomin“, str. 6. – [Ликовни прилог].

Simon Felshin – New-York. „Russia“, 199. 
str. 7.

L.[eo] Süss – Prag. „Crtež“, str. 7. – 200. 
[Ликовни прилог].

Станислав Краков – Београд. 201. 
„Прича о мумији“, стр. 7–9.

A.[lois] Wachsmann – Prag. „Crtež“, 202. 

str. 8. – [Ликовни прилог].

B.[edřich] Piskač – Prag. „Čarobnjak“, 203. 
str. 9 . – [Ликовни прилог].

Ljubomir Micić – Zagreb. „Reči u 204. 
prostoru“, str. 10.

A.[dolf] Hoffmeister – Prag. 205. 
„Ljubavnici“, str. 11. – [Ликовни прилог].

Макроскоп

Ljubomir Micić. „Tri ličnosti 206. 
vremena: Rudolf Pannwitz. Die deutsche 
Lehre; Carl Einstein Die Schlimme 
Botschaft; Conrad Veidt i film kao 
projekcija umetnosti“, str. 11–13. – [сa 
фотографијом глумца К. Фајта из филма 
Кабинет др Калигарија].

„† Aleksandar Blok“, str. 13. – 207. 
[Белешка-некролог поводом смрти 
руског песника, „представника руског 
скитизма“].

„'Težak Spomin'“, str. 13. – [Белешка 208. 
о делу Франа Краља репродукованом у 
Зениту].

„Češki slikari“, str. 13 . – [Белешка 209. 
да су репродукције чешких модерних 
сликара, објављене у Зениту, преузете 
из часописа Veraikon, представника 
уметничке левице].

„Pretplata 'Zenita'“, str. 13.210. 

J.[oséf] Havliček – Prag. 211. 
„Arhitektura“, str. 13. – [Ликовни прилог].

[Рекламе: Braća Klein, Zagreb; 212. 
Adler i Büchler, Zagreb; Adler, Borovic i 
Neusser, Zagreb; Vereš i Drugovi, Zagreb; 
Zagrebački Magazin, Zagreb; Zaklinčić i 
Šikić, Zagreb; 'Kolonijale', Zagreb; „Golub“ 
Prva hrvatska tvornica cigaretnog papira i 
tuljaka d.d., Zagreb], str. 14–15.

[Графички и типографски 213. 
нагла шена рекламна најава: Ivan Goll 
Radiogramme, књига песама која на 
немачком и француском језику излази 
као друга књига Библиотеке Зенит], 
стр. 16. 

Год. I, бр. 8  
(октобар 1921)

Internacionalna revija za novu umetnost. 
Исток–Запад (упоредо на француском). 
– Urednik Ljubomir Micić – Ivan Goll. 
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– Vlasnik i odgovorni urednik Ljubomir 
Micić. – Zagreb. – („Tipografija“ d.d., 
Zagreb).
* U Redakciju ulazi Ivan Goll kao zastupnik 
za Zapadnu Evropu.

Albert Gleizes – Paris. „Ptica“, str. 1. – 214. 
[Ликовни прилог].

Ljubomir Micić – Zagreb. „Delo 215. 
zenitizma. Na zenitistički spev: Ivan Goll. 
Paris brennt, str. 2–3. 

„Lisez le poème zenitiste Ivan Goll: 216. 
Paris brennt“, str. 3. – [Реклама].

Kurt Heynicke – Berlin. „Idyllischer 217. 
Abend“, str. 3.

Jean Epstein – Paris. „Cinéma“, str. 218. 
3–6.

Mih.[ailo] S. Petrov – Beograd. 219. 
„Linoleum“, str. 4. – [Ликовни прилог].

Dragan Aleksić – Vinkovci. 220. 
„B-pesma-B“, str. 6.

Jacoba van Heemskerk – Domburg. 221. 
„Stakleni prozor No. 17“, str. 6 . – [Ликовни 
прилог].

Marie Tak van Poortvliet – Domburg. 222. 
„Jacoba van Heemskerk“, str. 6–7.

Jacoba van Heemskerk – Domburg. 223. 
„Slika No. 107“, str. 7. – [Ликовни прилог].

Carl Einstein – Berlin. „Neger-Gebet“, 224. 
str. 8.

Ivan Goll – Paris. „Der 225. 
Expressionismus stirbt“, str. 8–9.

Carry Hauser – Halbach. 226. 
„Ljubavnici“, str. 8. – [Ликовни прилог].

„Zenitismus Ost–West“, str. 9. – 227. 
[Програмска парола].

Virgil Poljanski – Prag. „Pesma broj 228. 
13“, str. 9–10.

Carry Hauser – Halbach. „Dečak“, str. 229. 
9. – [Ликовни прилог].

Макроскоп

Rolf Henkl – Wien. „Carry Hauser“, 230. 
str. 10. – [Превод са немачког из 
рукописа]. 

[Ljubomir Micić]. „Kolektivna izložba 231. 
Vilka Gecana. Umetnički paviljon.  
Zagreb 1921“, str. 10–11.

J.[osef] Havliček – Praha. „Crtež“, str. 232. 
11. – [Ликовни прилог].

„Stanko Tomašić: 233. Modri Čovek“, str. 

11. – [Приказ кино-новеле].

„Narodno kazalište“, str. 11–12. – 234. 
[Поводом премијера драма Ђуре  
Димовића Војвода Момчило и Осипа 
Димова Њу].

„Literarija“, str. 12. – [Полемика са 235. 
часописима Критика и Српски  
књижевни гласник].

„Кino“, str. 12–13. – [Критика 236. 
филмског репертоара; о филмовима: 
Циркус Кинг; Пауци; Проневјеритељ 
милијуна; Гроф Каљостро].

Karel Teige – Praha. „Prag 1920“, str. 237. 
13. – [Ликовни прилог].

„Krađa naslova“, str. 13. – [Око 238. 
плагијата у вези са Источним грехом].

„Albatros“, str. 13. – [О неизвесности 239. 
око штампања Мицићевих песама у  
Антологији Албатрос].

„Pesnik bez rukavica“, str. 13. – 240. 
[Полемика са Новом Европом].

„'Osim ako se zenitizam uzme 241. 
literarno i ozbiljno'“, str. 13 . – [Полемика 
са Владимиром Луначеком поводом 
његовог текста у Обзору].

„Savremеnik“, str. 13. – [Редакција 242. 
обавештава да не добија часопис на  
приказ].

„Ivan Goll: 243. Paris brennt“, str. 13. – 
[Укратко о овом „зенитистичком делу“; 
напоменуто да најављени Радиограми 
неће бити штампани, по жељи аутора].

„Iz redakcije“, str. 13. – [И. Гол 244. 
ступа у Редакцију часописа Зенит 
као заступник за Западну Европу 
„по властитој жељи“; он прихвата 
програмску концепцију Исток–Запад].

„Čitajte 'Zenit'“; „Oglašujte u 'Zenitu'“, 245. 
str. 14. – [Рекламнe паролe].

„Pretplata 'Zenita'“, str. 14.246. 

[Рекламе: Adler i Büchler, Zagreb; 247. 
Hugo Wollner i drug, Zagreb;  
„Tekstil“dioničarsko društvo Zagreb; 
Adler, Borovic i Neusser, Zagreb; Vereš i  
Drugovi, Zagreb; Zagrebački Magazin, 
Zagreb; Eduard Glišo Špitzer, Zagreb;  
Milan Fridmann i drug, Zagreb; „Golub“, 
Prva hrvatska tvornica cigaretnog  
papira i tuljaka, d.d., Zagreb], str. 14–15.

[Графички и типографски 248. 
наглашена рекламна најава: Ivan 
Goll. Paris brennt. Париз гори, str. 16. – 
[Обавештење о изласку из штампе, као 
друга књига Библиотеке Зенит, овог 
„зенитистичког спева“ и препорука за  
читање], стр. 16. 

Год. I, бр. 9  
(новембар 1921)

Internacionalna revija za novu umetnost. 
Исток–Запад (упоредо на француском). 
– Urednik Ljubomir Micić – Ivan Goll. 
Vlasnik i odgovorni urednik Ljubomir 
Micić. – Zagreb. – („Tipografija“ d.d., 
Zagreb).
* U Redakciji je Ivan Goll kao zastupnik za 
Zapadnu Evropu.

„Хура! Обесићемо вашу перверзну 249. 
културу за женске шешире...Хахаха“ 
(упоредо на немачком), стр. 1. – 
[Програмска парола].

Rudolf Schlichter – Berlin, str. 1. – 250. 
[Ликовни прилог].

Ljubomir Micić – Zagreb. „Reči u 251. 
prostoru 10–16“, str. 2, 5, 7–8, 11–12, 13.

Иван Гол – Париз. „Реч као почело. 252. 
Покушај нове поезије“, стр. 2–4. – 
[Истовремено објављено у ревији Neue 
Rundschau, Berlin].

[Joszef] Csáki. „Figura“, str. 4. – 253. 
[Ликовни прилог].

André Salmon – Paris. „L'Age de l' 254. 
Humanité“, str. 4–5.

Ljubomir Micić – Zagreb. 255. 
„Zenitismuswerk. Zum zenitistischen 
Poem Iwan Goll: Paris brennt“, str. 5–7. – 
[Превела Нина-Нај].

Мих.[аило] С. Петров – Београд. 256. 
„Линолеум“, стр. 7. – [Ликовни прилог].

„Biblioteka Zenit 3. Dragan 257. 
Aleksić. Provala gospodina Hristosa, 
romangroteska“, str. 8–9. – [Рекламна 
најава].

Dragan Aleksić – Zagreb. „Tatlin. 258. 
HP/s + Čovek“, str. 8–9.

Rudolf Schlichter – Berlin, str. 9. – 259. 
[Ликовни прилог].

Jaroslav Seifert – Praha. „Mĕsto v 260. 
slzáh“, str. 9.

Raoul Hausmann – Berlin. „Sieg 261. 
Triumph Tabak mit Bohnen“, str. 
10–11. – [Текст пропраћен комичним 
коментаром Редакције да његов аутор 
више не припада дадаистима, што је 
доказао својом сарадњом у Зениту].

Драган Алексић – Загреб. 262. 
„Предурализам“, стр. 11.

K.[arel] Vanĕk – Praha. „Crtež“, str. 11. 263. 
– [Ликовни прилог].
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Tuna Milinković [Антун] – Vinkovci. 264. 
„Na zaleđe kino-filma“, str. 12–13. 

Макроскоп

„Biblioteka Albatros (Sveslovenska 265. 
knjižarnica, Beograd, 1921)“, str. 12. – 
[о Дневнику о Чарнојевићу Милоша 
Црњанског и Громобрану Свемира  
Станислaва Винавера].

„Proljetni Salon“, str. 13. – [Приказ 266. 
дванаесте изложбе одржане 3– 
20. октобра 1921].

„Literarija“, str. 13–14. – [Полемика 267. 
са часописима Критика и Савременик; 
помињу се још Јутарњи лист и Ћирило-
Методска књижара].

„Dunja u kovčegu (M. Begović. 268. 
Naklada St. Kugli, Zagreb 1921)“, str. 14. – 
[Приказ].

„Kralj Matijaš“, str. 14. – [О књизи и 269. 
илустрацијама Франа Краља].

„Narodno kazalište“, str. 14. – 270. 
[Белешка о премијери „енглеског 
магазина“ Шепртља].

„Кino“, str. 14. – [Белешка о 271. 
филмовима Дантон и Тамна улица 
Њујорка].

„'Kola za spasavanje'“, str. 14. – 272. 
[Информација да је истоимену песму 
Љ. Мицића објавила белгијска ревија 
Lumière у преводу на француски И.  
Гола].

„Iz Redakcije“, str. 14. – [Изјава да Б. 273. 
Токин „нема никаквих веза са  
Редакцијом 'Зенита' и да није никада био 
њезин члан“. Упоредо штампан  
текст на немачком језику].

„Pretplata ‘Zenita’“, str. 15.274. 

[Рекламе: Milan Betleheim, Zagreb; 275. 
Adler i Büchler, Zagreb; Vilim Steiner, 
Zagreb; Fr. Stĕpánek, Prag–Zagreb; Braća 
Fussmann, Zagreb; Jakov i Edo Präger, 
Zagreb; Adler, Borovic i Neusser, Zagreb; 
Vereš i Drugovi, Zagreb; Zagrebački 
Magazin, Zagreb; „Nobilior“ parfumerija, 
Zagreb; Ign. Justitz, graveur, Zagreb; 
„Golub“, Prva hrvatska tvornica cigaretnog 
papira i tuljaka, d.d., Zagreb], str. 15–16.

„Oglašujte u 'Zenitu'“, str. 15. – 276. 
[Рекламна порука].

Год. I, бр. 10  
(децембар 1921)

Internacionalna revija za novu umetnost. – 
Исток–Запад (упоредо на француском). 
– Urednik Ljubomir Micić – Ivan Goll. 
Vlasnik i odgovorni urednik Ljubomir 
Micić. – Zagreb. – („Tipografija“ d.d., 
Zagreb).
* U Redakciji je Ivan Goll kao zastupnik za 
Zapadnu Evropu.

„Тражи се човек“ (упоредо на 277. 
француском), стр. 1. – [Цитат]. 

Mih.[ailo] S. Petrov – Beograd. 278. 
„Ritam“, str. 1. – [Ликовни прилог].

Владимир Мајаковски – Москва. 279. 
„Из циклуса 'Рат и Свет'“, стр. 2.

[Белешка о „вођи руских 280. 
футуриста“ В. Мајаковском], стр. 2.

 Ljubomir Micić – Zagreb. „Revolucija 281. 
u gradu belome. 7777. Traži se Čovek“. 
Novela nad novelama posvećena ratnoj 
kopiladi našeg nevremena, str. 2–7.

Јован Бијелић – Београд. „Борба 282. 
дана и ноћи“ 9), стр. 7. – [Ликовни 
прилог].

Claire Goll – Paris. „Messe in Berlin“, 283. 
str. 7–8.

„U pripremi: V. Poljanski. 284. Smrtni 
skok. Elektrofilmprojekcije“, str. 8–9. – 
[Рекламна најава].

Рудолф Панвиц – Дубровник. 285. 
„Европска идеја“. (Превод с немачког 
из рукописа). [Текст писан за Зенит; 
белешка о аутору који „живи на нашем 
мору“], стр. 8–9.

Franz Richard Behrens – Berlin. 286. 
„Oppauamoniak“, str. 9–10. – [У белешци 
о песнику напоменуто да је сарадник 
часописа Der Sturm и да је „један од  
изразитијих експресиониста“].

„Orientaeroplan“, str. 9. – 287. 
[Програмска кованица, неологизам, 
вертикално постављена уз Беренсову 
песму].

„Eksplozija Balkana“, str. 10. – 288. 
[Програмска парола, вертикално 
постављена уз прилоге на 10. страни].

Sibe Miličić – Beograd. „Dve Lutke“, 289. 
str. 10. – [Ликовни прилог].

Dragan Aleksić – Zagreb. „Pesma 290. 
filma Pathé“, str. 10–11.

Ljubomir Micić – Zagreb. 291. 

„Savremeno novo i slućeno slikarstvo“, str. 
11–12.

Макроскоп

„Savremeno novo i slućeno 292. 
slikarstvo“, str. 13. – [О С. Шумановићу и 
изложби групе Четворица у Београду – 
П. Добровић, Ј. Бијелић, С. Миличић и 
Ж. Настасијевић].

Ljubomir Micić. „'Zenit' i naša 293. 
književnost“, str. 13–14. – [Обрачун са 
бившим сарадницима Зенита, који 
су наступили у двоброју загребачког 
часописа Критика, бр. 11–12, 1921, као 
група Alpha, истовремено прештампано 
њихово писмо из истог броја Критике о 
прекиду сарадње са Зенитом].

„' Zenit' 1922“, str. 14. – [Обавештење 294. 
о будућем изгледу и повишеној цени 
часописа].

„Pretplata 'Zenita'“, str. 15. 295. 

„Cene oglasa“, str. 15.296. 

[Рекламе: Milan Betleheim, Zagreb; 297. 
R. Podvinec, optičar, Zagreb; Vilim 
Steiner, Zagreb; Dušan Presečki i Lamot, 
Zagreb; Braća Fussmann, Zagreb; Jakov 
i Edo Präger, Zagreb; Adler, Borovic i 
Neusser, Zagreb; Vereš i Drugovi, Zagreb; 
Zagrebački Magazin, Zagreb; „Nobilior“ 
parfumerija, Zagreb; Ign. Justitz, graveur, 
Zagreb; „Golub“, Prva hrvatska tvornica 
cigaretnog papira i tuljaka, d.d., Zagreb], 
str. 15–16. 

Год. II, бр. 11  
(фебруар 1922)

Internacionalni časopis za novu umetnost. 
Исток–Запад (упоредо на француском). 
– Ljubomir Micić – Ivan Goll. Izdavač 
i odgovorni urednik Ljubomir Micić 
. – Zagreb. – Redakcija i administracija 
Starčevićev trg 10. – („Tipografija“ d.d., 
Zagreb).
* U Redakciji je Ivan Goll kao zastupnik za 
Zapadnu Evropu.

Владимиръ Татлинъ – Москва (и 298. 
латиницом). „Нацрт за Споменик 1921“ 
(упоредо на француском), корице. – 
[Ликовни прилог].

[Разна обавештења Редакције 299. 
о претплати, хонорарима, апел за 
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штампарски фонд Зенита и сл.], 
унутрашња страна корица.

„Biblioteka 'Zenit'“, унутрашња 300. 
страна корица [Наведени следећи 
наслови: Манифест зенитизма; 
И. Гол. Париз гори; Д. Алексић. 
Провала господина Исуса Христоса, 
романгротеска; В. Пољански, Смртни 
скок, електрофилмпројекције; Љ. 
Мицић, Оријентаероплан, зенитистичка 
поезија].

„Nove knjige i časopisi“, унутрашња 301. 
страна корица [Наведене публикације 
по државама, које је Редакција примила: 
Белгија, Бугарска, Чехословачка, 
Француска, Италија, Југославија, 
Мађарска, Немачка, Русија, Шпанија]. 

Ljubomir Micić – Zagreb. „Zenit-302. 
manifest 1922“, str. 1.

Ilja Erenburg – Moskva-Berlin. „Ipak 303. 
se kreće“, str. 2. [Белешка о И. Еренбургу 
и обавештење да је објављени текст узет 
из рукописа који је у ствари предговор 
истоимене књиге припремљене за 
штампу].

Владимир Татлин – Москва. 304. 
„Нацрт за споменик 1921“ [на 
француском], стр. 2. – [Ликовни прилог].

Валентинъ Парнахъ – Парижъ. 305. 
„Эйфелева башня“, стр. 3.

Jean Epstein – Paris. „Amour de 306. 
Sessue“, str. 3.

Dragan Aleksić – Zagreb. „Fabrika 307. 
lokota“, str. 3.

 Artuš Černik – Brno. „V biografu“, 308. 
str. 3–4.

Georg Grosz – Berlin, str. 4. – 309. 
[Ликовни прилог без наслова].

Pierre Albert-Birot – Paris. „Poème 310. 
sans nom“, str. 4.

Ivan Goll – Paris. „Baromètre lirique 311. 
de 1921“, str. 4.

Karel Teige – Praha. „Linolеum“, str. 312. 
5. – [Ликовни прилог].

 Илья Эренбургъ. „Бунтом не 313. 
зовите годы высокой работы...“, стр. 5.

„Lieder der Hereroweiber“, str. 5. – 314. 
[Песме народа Африке са америчког на  
немачки препевала Клер Гол]. 

Najmlađi jugoslavenski zenitisti. – 315. 
Туна Милинковић – Винковци. „Етапна 
постаја Северни пол“, стр. 6.

Najmlađi jugoslavenski zenitisti. 316. 
– Dragan Sremec [Сремац] – Vinkovci. 

„Voskresenije  upitnika“, str. 6.

Najmlađi jugoslavenski zenitisti. – 317. 
Славко Шлезингер – Винковци. „Поглед 
на свету недоглед“, стр. 6.

Najmlađi jugoslavenski zenitisti. – 318. 
Mih.[ailo] S. Petrov – Beograd. „Ritmi iz  
pustinje. Pesma nalik na pismo“, str. 6.

Макроскоп

„'Zenit' i jugosl. štampa“, str. 6–7. – 319. 
[Писмо „једној у Европи поштованој 
личности“ у којем се разматра однос 
југословенске штампе према Зениту]. 

A.[lbert] P.[ierre] Gallien – Paris, 320. 
„Linoleum“, str. 7. – [Ликовни прилог].

„Ruska revolucionarna lirika“, str. 321. 
7–8. – [О трећој свесци часописа  
Menschen – уредник И. Гол, посвећеној 
револуционарној поезији Русије].

„Veče južnoslavenskih pesnika u 322. 
Frankfurtu“, str. 8. – [Белешка о учешћу 
Х. Вендела. На вечери је, поред осталих, 
читана поезија Љ. Мицића].

„Rapsodia zagoriana ili zagorska 323. 
rapsodia Miroslava Krleže“, str. 8. – 
[Поводом објављивања Хрватске 
рапсодије, збирке новела М. Крлеже, 
Издање Нове Европе 1921, ћирилицом].

Dr.[agan] Al.[eksić]. „Jaroslav Seifert: 324. 
Mĕsto v slzách“, str. 8. – [Приказ  
збирке песама]. 

 „Aktivistička poezija“, str. 8. – 325. 
[Белешка о књизи поезије мађарског 
песника Лајоша Кудлака, објављеној у 
едицији ревије МА; као илустрација, 
објављен превод једне његове песме].

„Peter Hamp: 326. Die Goldsucher von 
Wien“, str. 8. – [Белешка о роману који је 
на немачком, приредио И. Гол].

„327. Paris brennt“, str. 8. – [Белешка 
о поеми Ивана Гола објављеној у 
часопису Červen у преводу на чешки 
Јарослава Сајферта. – Обавештење да је 
„Линолеум“ К. Тајгеа, објављен на стр. 
5, 11. броја Зенита, рађен специјално за 
ову Голову поему].

„Iz Redakcije“, str. 8. – [О препре-328. 
кама на које часопис Зенит наилази]. 

„Љубомир Мицић. 329. Источни грех“, 
унутрашња страна задњих корица 
[Рекламна белешка о другом издању]. 

328. „Кинофон“, унутрашња страна 
задњих корица. – [Препорука за читање 
„прве филмскe ревије у Југославији, дати 
адреса Редакције и администрације, 

са цртежом који представља Чарлија 
Чаплина].

329. [O француском часопису Promenoir, 
Лион и његовим сарадницима], 
унутрашња страна задњих корица.

330. [Рекламе: Knjižara Z.i V. Vasića, 
Zagreb; Kromolitografska tvornica. 
Rožankowski i drug d.d., Zagreb; Vereš 
i drugovi, Zagreb; Međunarodna banka 
d.d., Zagreb; „Merkur“, Zagreb; Grand-
restaurant Nova pivana, Zagreb; E. Künzli, 
Zagreb; N. D. Mandić, Zagreb; Adler i 
Büchler, Zagreb; L. Wachs, Zagreb; Jakov i 
Edo Präger, Zagreb], унутрашња страна 
задњих корица.

Год. II, бр. 12 (март 1922)

Међународни часопис за нову уметност. 
Исток–Запад (упоредo на француском). 
– Ljubomir Micić – Ivan Goll. – Izdavač 
i odgovorni urednik Ljubomir Micić. 
– Zagreb. Redakcija i administracija 
Starčevićev trg broj 10. – („Tipografija“ d.d., 
Zagreb).
* U Redakciji je Ivan Goll kao zastupnik za 
Zapadnu Evropu.

331. „Laso Materi Božjoj oko vrata“; Lud je 
čovek“; „Shimmy...“, корице. – [цитирани 
наслови радова који се објављују у овом 
броју].

[Разна обавештења Редакције о 332. 
претплати, рукописима, хонорарима и 
сл.], унутрашња страна корица.

Uprava „Zenita“. „Оtvoreno i 333. 
zajedničko pismo gg. pretplatnicima“, 
унутрашња страна корица.

„Nove knjige i časopisi koje je primila 334. 
naša Redakcija“, унутрашња страна 
корица. – [из Белгије, Француске, 
Италије, Немачке, Шпаније].

„Opet plagijat“, унутрашња страна 335. 
корица. – [Поводом чланка „Седма 
уметност“ Густава Крклеца, Савременик, 
бр.2].

„U štampi: 336. Dragan Aleksić: Provala 
gospodina Hristosa, romangroteska, s 
autorovim predgovorom: Premudra 
poslanica o nama“, унутрашња страна 
корица. – [Најава].

Dragan Aleksić – Zagreb. „Lud je 337. 
čovek“, str. 9–11.
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„Francuski časopis 'Promenoir' o 338. 
'Zenitu'“, str. 11. – [Позитивно о синтези 
разних изама у Зениту; за часопис 
је речено да је интернационалан и 
интеррелигиозан].

Mih.[ailo] S. Petrov – Beograd. 339. 
„Linoleum“, str. 12. – [Ликовни прилог].

„340. Pesme V. Poljanskoga“: „Laso materi 
božjoj oko vrata“; „Lepota konja i lice 
kraljice Zite“, str. 12.

Paul Dermée – Paris. „Passe-sports“, 341. 
str. 12–13.

Љубомир Мицић – Загреб. 342. 
„Шими на гробљу Латинске четврти. 
Зенитистички Радио-Филм од 17 
сочиненија“, стр. 13–15.

Franz Richard Behrens – Berlin. 343. 
„Valettiode“, str. 15.

Louis Lozowick – New York. 344. 
„Kompozicija“, str. 15. – [Ликовни прилог].

Simon Felshin – New York. „The 345. 
Famine“, str. 15.

Макроскоп

345. „Ipak se kreće“, str. 16. – [О 
истоименој књизи Иље Еренбурга 
објављеној у Берлину. Пошто је књига 
објављена, Зенит престаје да штампа 
наставак њеног увода].

346. „Die neue Welt“, str. 16. – [О 
антологији америчке лирике коју је 
издала Клер Гол у Берлину].

347. „Вещь – Оbject – Gegenstand“, стр. 
16. – [О покретању часописа руске леве 
авангарде у Берлину марта месеца, са 
пописом сарадника; у другом броју 
најављен чланак Љ. Мицића „Зенитизам 
над Балканом“].

348. „Gorući grm“, str. 16 . – [О 
антологији Златка Горјана, издање 
Беч–Лајпциг 1921; у антологији текст 
„Савремена немачка лирика“ Јозефа 
Калмера, бившег сарадника Зенита].

349. „Књига вечности“, стр. 16. – [О 
књизи песама Сибета Миличића].

„Из Редакције“, стр. 16. – 350. 
[Протест Љ. Мицића што његов текст 
„Манифести и исправци“ није објављен 
у целини у фебруарском броју часописа 
Критика].

351. „Кинофон, прва филмска ревија у 
Југославији“, унутрашња страна задњих 
корица. – [Рекламни оглас са цртежом 
који представља Чарлија Чаплина].

352. [Рекламе: Knjižara Z. i V. Vasića, 
Zagreb; Kromolitografska tvornica 
Rožankowski i drug d.d., Zagreb; Vereš 
i drugovi, Zagreb; Šandor Ebenspanger, 
Zagreb; Me djunarodna banka d.d., Zagreb; 
„Merkur“, Veletrgovina i konfekcija papira, 
Zagreb; Nova pivana, Zagreb; E. Künzli, 
Zagreb; N. D. Mandić, Zagreb; Adler i 
Büchler, Zagreb; Centralna eskomptna 
i mjenjačna banka, Zagreb; Jakov i Edo 
Präger, Zagreb], задње корице. 

Год. II, бр. 13 (април 1922)

Међународни часопис за нову уметност. 
Исток–Запад (упоредо на француском). 
– Ljubomir Micić – Ivan Goll. Издавач и 
одговорни уредник Љубомир Мицић. 
– Zagreb. – Redakcija i administracija 
Starčevićev trg 10 . – („Tipografija“ d.d., 
Zagreb).
* U Redakciji je Ivan Goll kao zastupnik za 
Zapadnu Evropu.

353. Albert Gleizes – Paris. „1922“, предње 
корице . – [Ликовни прилог].

354. [Разна обавештења Редакције o 
рукописима, хонорарима, претплати и 
сл. ], унутрашња страна корица.

355. Uprava „Zenita“. „Otvoreno i 
zajedničko pismo gg. pretplatnicima“, 
унутрашња страна предњих корица.

356. „Zagreber Tagblatt“, унутрашња 
страна предњих корица. – [Критикује се 
културни додатак листа].

357. „Uapšenje Lunačarskoga“, unutrašnja 
strana prednjih korica. – [Полемика са 
Новостима поводом предлога њиховог 
уредника да се Луначарски одликује 
Врангеловом  колајном].

358. „'NárodnÍ listy' mistificira“, 
унутрашња страна предњих корица. – 
[О нетачностима које чешки лист износи 
у вези са Густавом Крклецом].

359. Dragan Aleksić: Provala gospodina 
Hristosa, унутрашња страна предњих 
корица. – [Обавештава се да је ово дело 
изашло из штампе као трећа књига у 
едицији Библиотеке Зенит у тиражу од 
100 примерака].

360. Ljubomir Micić – Zagreb. 
„Kategorički imperativ zenitističke 
pesničke škole“, str. 17–19.

361. F.[ilippo] T.[ommaso] Marinetti 
– Milan. „Najamni ugovor“. Pozorišna 

sinteza, str. 19. – [Прештампано из 
часописа Der Sturm април 1922].

362. Albert Gleizes – Paris. „1922“, str. 19. 
– [Ликовни прилог].

363. Ivan Goll – Paris. „Picassos Verrat“, 
str. 19–20.

364. Evgenije Dundek – Zagreb. „Mojim 
doktorima“, str. 20.

365. Мио Рад [Миодраг Радовић] – 
Нови Сад. „Наш варварски бог“, стр. 20.

366. Dragan Aleksić – Zagreb. „Pištaljka 
ide ulicom i gosp. Tipka“, str. 20–22.

367. Mih.[ailo] S. Petrov – Beograd. 
„Zenit“, str. 22. – [Ликовни прилог].

368. Guillermo de Torre – Madrid. 
„Charlot“, str. 23. – [Песма написана у 
Мадриду 1922].

369. Ljubomir Micić – Zagreb. „Prisega na 
Madeiri“. Novela, str. 23. 

Makroskop

370. Stravinski – Nova muzika – 
Dobronić. (Povodom jednog koncerta u 
„Glazbenom zavodu“ 7. IV 1922), str. 23–24.

371. „‘Sneg’ sos Limunada“, str. 24. – [О 
приказивању позоришног комада 
Снег С. Пшибишевског у Народном 
казалишту].

372. „Прогони зенитиста у Хрватској“, 
стр. 24. – [Прогони нису политичке него 
културне природе].

373. „Policaj matere božje“, str. 24. – 
[Полемика са Владимиром Луначеком 
oко песме Бранка Ве Пољанског „Laso 
materi božjoj oko vrata“].

374. „Arhitektura“, str. 24. – [O 
грађевинама архитекте Виктора 
Ковачића].

375. „Umetnički plakat“, str. 24. – [O 
плакату као „уметничком фактору 
улице“, дворана и позоришта и о плака-
тима Саве Шумановића и фирме Асир].

„Anketa 'Zenita'“, str. 24. – [Најава 376. 
наградне анкете]. 

„Kinofon, prva filmska revija u 377. 
Jugoslaviji“, унутрашња страна задњих 
корица. – [Рекламни оглас и позив на 
читање са цртежом који представља 
Чарлија Чаплина].

[Рекламе: Knjižara Z. i V. Vasića, 378. 
Zagreb; Kromolitografska tvornica 
Rožankowski i drug, d.d., Zagreb; Vereć 
i drugovi, Zagreb; Šandor Ebenspanger, 
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Zagreb; Međunarodna banka, d.d., Zagreb, 
„Merkur“,Veletrgovina o konfekcija papira, 
Zagreb; Nova pivana, Zagreb; E. Künzli, 
Zagreb, N. T. Mandić, Zagreb; Adler i 
Büchler, Zagreb; Centralna eskomptna 
i mjenjačna banka, Zagreb; Jakov i Edo 
Präger, Zagreb], задње корице.

Год. II, бр. 14 (мај 1922)

Meђународни часопис за нову 
уметност. Исток–Запад (упоредо на 
француском). – Издавач и одговорни 
уредник Љубомир Мицић (упоредо 
на француском). – Zagreb. – Redakcija 
i administracija Starčevićev trg 10. – 
(Štamparija „Gaj“, Zagreb).

Садржај [графички обликован], 379. 
предње корице.

[Разна обавештења из Редакције], 380. 
унутрашња страна предњих корица.

Uprava „Zenita“. „Otvoreno i 381. 
zajedničko pismo gg. pretplatnicima“, 
унутрашња страна предњих корица.

„Руска нова уметност“ [упоредо 382. 
на француском], унутрашња страна 
предњих корица. – [Под тим називом 
најављен темат 16. броја Зенита; 
напоменуто да ће Ел Лисицки за ту 
свеску израдити омот].

„Љубомир Мицић. 383. Стотину 
вам богова“, зенитистичко песништво, 
унутрашња страна корица. – [Рекламни 
оглас за књигу која је у штампи као трећа 
књига у едицији Библиотеке Зенит].

Љубомир Мицић – Загреб. „Речи у 384. 
простору“, стр. 25. – [Фрагмент из књиге 
у штампи: Стотину вам богова]. 

Franz Richard Behrens – Berlin. 385. 
„Sprung aus dem Fenster“, str. 25.

Сергије Јесењин – Москва–Берлин. 386. 
„Преображење“, стр. 25–26. – [Превео Љ. 
Мицић].

[Белешка о доласку Сергеја 387. 
Јесењина и Исидоре Данкан из Москве 
у Берлин 12. маја 1922. и о његовом 
наступу у руском Дому уметности].

Ф.[илипо] Т.[омазо] Маринети – 388. 
Милано. „Они ће доћи“. Драма предмета, 
стр. 26. – [Превео са француског Љ. Мицић; 
пренесено из часописа Le Futurisme].

Ivan Goll – Paris. „Nadrealizam 389. 
i alogika nove drame“, str. 26–27. – 
[Предговор драми Метузалем; превод с 
немачког рукописа].

В. Пољански – Загреб. „Пут у 390. 
Бразилију“, стр. 27.

Stevan Živanović – Zagreb. „Volem 391. 
vola širokih rogova“, str. 27.

Louis Lozowick – New York. „Руска 392. 
црква“ [упоредо на француском], стр. 27. 
– [Ликовни прилог].

Mester János – Novi Sad. „1922“, str. 393. 
27.

Evgenije Dundek – Zagreb. 394. 
„Alhambra“, str. 28.

Jean Epstein – Paris. „Le Bel 395. 
Agonisant“ (fragment), str. 28–29.

Adolf Hoffmeister – Praha. „Šest 396. 
básní“, str. 29.

Georg Kaiser – Berlin. „Drama“, str. 397. 
29. – [Изворни наслов текста је „Über 
Iwan Goll als Dramatiker“].

Franz Bronstert – Hagen i/W. 398. 
„Bergarbeiter“, str. 30. – [Ликовни прилог 
претходно објављен у часопису Der Fels, 
Пасау].

U. L. [псеудоним Ел Лисицког] – 399. 
Moskva. „Umetnost i izložbe u Rusiji“, str. 
30–31. – [Преузето из часописа Вещь].

Макроскоп

„400. Вещь и његов програм“, стр. 31–32.

L.[jubomir] M.[icić]. „A Cronache 401. 
d’Attualità“, str. 32 . – [Писмо у којем 
Мицић позива италијанске песнике и 
књижевнике на сарадњу и објашњава им 
програмску концепцију свог часописа].

„Dada-Jok“, str. 32. – [О часопису 402. 
В. Пољанског који се сматра 
„антидадаистичком акцијом помоћу 
самог дадаизма“].

„Jubilarni 'MA'“, str. 32. – [Преглед 403. 
садржаја двоброја мађарског 
активистичког часописа у којем је 
штампана Мицићева песма „13“ и 
ликовни прилог Нацрт споменика 
Трећој интернационали В. Татлина, 
преузет из Зенита].

„Rusko moderno veče“, str. 32. – 404. 
[Полемика са Лидијом Мансвјетовом 
око увршћивања Иље Еренбурга у 
програм вечери поезије заједно са 
Игором Северјанином и Агњивцевим].

Od Uredništva, str. 32 . – [Изјава по 405. 

којој Д. Алексић и Мих. С. Петров нису 
више сарадници Зенита].

[Рекламе: Balkanska Banka, Zagreb; 406. 
Kromolitografska tvronica Rožankovski i 
drug, Zagreb; „Goranin“, Industrija drva 
d.d.,Zagreb; J. Jiržik i drug; E.Künzli, 
Zagreb; Vereš i drugovi, Zagreb; Centralna 
ekskomptna i mjenjačna banka d.d., 
Zagreb; „Merkur“, Zagreb], задње корице.

„Dada-Jok: V. Poljanski: Kinofon“ 407. 
[Reklamni oglas sa preporukom za čitanje].

Год. II, бр. 15 (јуни 1922)

Међународни часопис за нову уметност 
[упоредо на француском]. Orient 
– Occident. – Издавач и одговорни 
уредник Љубомир Мицић. – Zagreb. 
– Uredništvo i Uprava Starčevićev trg 10. – 
(Štamparija „Poligrafija“, Zagreb). 

L.[ajoš] Kassáк – Wien. „Linorez“, 408. 
предње корице. – [Ликовни прилог].

[Обавештења Редакције о 409. 
претплати, штампи, хонорарима, 
сарадницима и др.], унутрашња страна 
предњих корица.

„Ruska nova umetnost“ [упоредо 410. 
на француском], унутрашња страна 
предњих корица. – [Најава 17. броја 
Зенита]. 

„Stotinu vam bogova“ zenitistička 411. 
barbarogenika u 35 činova i veselom 
predigrom u 8 vežbi, унутрашња страна 
предњих корица. – [Рекламни оглас].

[Реклама: Mandić i drug, Zagreb], 412. 
унутрашња страна предњих корица.

V. Poljanski – Zagreb. „Nihilon“. 413. 
Fragment iz knjige Panoptikum putuje u 
ogledalo, str. 33.

Stanislav Vinaver, str. 33. – [Изјава о 414. 
Зениту, преузета из Републике].

Robert Delaunay – Paris. „La Tour 415. 
1910“, str. 34. – [Ликовни прилог уз песму 
И. Гола].

Ivan Goll – Paris. „Der Eiffelturm“, 416. 
str. 34. – [Посвећено R. Deloneu].

Ljubomir Micić – Zagreb. „O estetici 417. 
purizma“, str. 34–35.

[Велимир] Хлебников – Москва. 418. 
„Песма“, стр. 35.
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Herwarth Walden – Berlin. 419. 
„Gedichte“, str. 35.

Ljuba Babić-Gjalski, str. 35. – [Изјава 420. 
пренета из листа Хрват 1921].

Stevan Živanović – Zagreb. „Zdravo 421. 
savremeniče!“, str. 35.

Stevan Živanović – Zagreb. „Bršadino 422. 
mia ligna vieno...“, str. 35. – [Своју песму 
аутор превео на есперанто].

„Esperanto“, str. 35. – [Белешка да се 423. 
први пут у Зениту објављује једна песма 
на есперанту].

Evgenije Dundek – Zagreb. 424. 
„Dekonfuziada“. Muskulatura u 9 činova 
à la mode Zenit-veka, po formuli 5 = 1 = 
Panslavia = more sublimata = čovek, str. 36.

Tcheng Loh – Peking. „Le Cheval“, str. 425. 
36. – [Са кинеског превео аутор].

Ljubomir Micić. „Protiv 426. 
jugoslavenskog antirusizma“, str. 36. – 
[Протест у име политичког и културног 
зближења са Русијом, против часописа, 
листова и позоришта који објављују 
антируске расположене писце – Зинаиду 
Хипијус, или дозвољавају њихове 
наступе – Аркадија Аверченка].

L.[ajos] Kassák – Wien. „Linorez“, str. 427. 
37. – [Ликовни прилог].

Ladislav Dymeš – Pösnek. „Horká 428. 
píseň v zimĕ“, str. 37.

Lj.[ubomir] M.[icić]. „O elektrogeniju 429. 
Nikoli Tesli“, str. 37–38.

„Marinetti – Miciću“, str. 38. – [Писмо 430. 
на италијанском јеѕику Ф. Т. Маринетија 
уреднику Зенита, 21. јуна 1922].

V. Poljanski – Beograd. „Fahrt nach 431. 
Brasilien“, str. 38. – [Превела на немачки 
Нина-Нај].

A.[lbin] Čebular – Črnomelj. „V 432. 
Parku“, str. 39.

„V Jugoslavenska izložba u Beogradu“, 433. 
str. 39.

„Pozorište Pomičnih lutaka“, str. 434. 
39–40. – [Полемика са Народним 
казалиштем].

Lj.[ubomir] Micić. „D. H. K. 435. 
Društvo hrvatskih pisara“, str. 40. – [Због 
неслагања са радом Одбора, Љ. Мицић 
најављује иступ из овог Друштва].

„Prosvetna politika i progon 436. 
Ljubomira Micića“, str. 40. – [Мицић 
обавештава да је изгубио службу 
средњошколског наставника у Загребу 
25. јуна 1922].

„Iz zenitističkog kriminala“, str. 40. 437. 
– [Полемика са Драганом Алексићем 
и Данком Анђелиновићем који је 
у Казалишној кавани „напао“ В. 
Пољанског].

„Od Uredništva“, str. 40. – [Љ. Мицић 438. 
обавештава да ће одсуствовати десет 
дана из Загреба и да ће пропагандни 
број 16. Зенита изаћи у Берлину].

[Рекламе: Balkanska Banka, Zagreb; 439. 
Božankovski i drug, Zagreb; „Goranin“, 
Industrija drva d.d., Zagreb; J. Jiržik 
i drug; N. D. Mandić, Zagreb; Vereš i 
Drugovi, Zagreb; Centralna eskomptna 
i mjenjačna banka, Zagreb; „Merkur“, 
Zagreb; Mjenjačnica Z. Stilinović, Bakar], 
унутрашња и задња страна корица.

Год. II, Extra-Ausgabe  
(14. јули 1922) 

Zenit. Internationale Revue für Neue 
Kunst. – Herausgeber und Leiter Ljubomir 
Micić. – München. – Zenitismus, Neueste 
Kunstrichtung der Welt . – [Плакатски 
број часописа]. 

[Љубомир Мицић]. „Zweiter 440. 
Barbarendurchbruch“, str. 1. – [Превела на 
немачки Нина-Нај].

Ljubomir Micić – Zagreb. „Worte im 441. 
Raum“. Fragment, str. 1.

Ivan Goll. „Manifest des Zenitismus“ 442. 
1921, str. 1. – [Извод из Манифеста 
зенитизма].

V. Poljanski – Belgrad. „Fahrt nach 443. 
Brasilien“, str. 1. – [Превела на немачки 
Нина-Нај].

Iwan Goll – Paris. „Vive la France“, str. 444. 
2. – [Фрагмент из поеме Paris brennt].

Evgenije Dunek – Zagreb. 445. 
„Kasernendienst“, str. 2.

Franz Richard Behrens – Berlin. 446. 
„Sprung aus dem Fenster“, str. 2. – 
[Преузето из Зенита бр. 14, 1922].

Miodrag Radović. Novi Sad. „Unser 447. 
Barbarengott“. Fragment, str. 2.

Stevan Živanović – Zagreb. „Sei 448. 
gegrüsst Gegenwärtiger“, str. 2.

Ljubomir Micić – Zagreb. „Freifall“, 449. 
str. 2. – [Превела на немачки Нина-Нај].

Ljubomir Micić. „Manifest des 450. 
Zenitismus“ 1921. [Цитат], str. 2.

Год. II, бр. 16 (1922)

Internationale Zeitschrift für neue Kunst. – 
Dirigée par Lioubomir Mitzitch. – Beograd 
– Zagreb. – Redaktion und Administration 
Zagreb, Starčevićev trg 10. – (Štamparija 
„Gaj“, Zagreb). Deutsches Sonderheft. [Овај 
број превела Нина-Нај у Берлину 11. 
августа 1922].

Uprava „Zenit-Dnevnika“ – Zagreb. 451. 
„10.000“ , str. 39. – [Рекламна најава 
Зенита као дневника који ће бити 
штампан у 10.000 примерака].

[Обавештења о часопису на 452. 
немачком језику о сарадницима, 
претплати, хонорарима, рукописима, 
редакцији и др.], str. 40.

„Руска нова уметност“ [упоредо на 453. 
француском], стр. 40. – [Најава 17. броја 
Зенита].

Ljubomir Micić. „Kategorischer 454. 
Imperativ der zenitistischen Dichterschule“, 
str. 40–42. – [Прештампано из Зенита 
бр. 13, 1922].

Ljubomir Micić. „Zenitistische 455. 
Dichtung“, str. 43–44.

V. Poljanski. „Zenitistische Dichtung 456. 
– 300.000 Schläge in einer Sekunde“, str. 44.

V. Poljanski. „Zenitistische Dichtung 457. 
– Der Blinde No. 52“, str. 44.

[Рекламе: Balkanska banka, Zagreb; 458. 
Rožankovski i drug, Zagreb; „Goranin“, 
industrija drva d.d., Zagreb; J. Jiržik i 
drug; Vereš i Drugovi, Zagreb; „Merkur“, 
Zagreb; „United-American Lines Inc. – J. 
G. Drašković, Zagreb; Mje njačnica Z. 
Stilinović, Bakar], str. 45–46. 

Год. II, 23. септембра  
на Балкану 1922. 

Zenitistički glasnik za balkansku kulturu i 
civilizaciju. – Vlasnik i odgovorni urednik 
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Ljubomir Micić. – Beograd–Загреб,. – 
Uprava časopisa u Štampariji „Gaj“, Zagreb, 
Gundulićеva ulica 22 a.
* Ванредно издање у фолио формату у 
тиражу од 10.000 примерака.

Uredništvo 'Zenita'. „Čik gospodo 459. 
slavjanska!“, str. 1.

„Balkan 23. septembra“, str. 1. – 460. 
[Радио-вест за Европу о зенитизму].

В. Пољански. „300.000 удараца у 461. 
секунди“. Серпентинела, стр. 1.

Ljubomir Micić. „Protiv 462. 
sentimentalne politike – za balkansku 
civilizaciju“, str. 1–2.

Ljutica Glinski [псеудоним 463. 
Љубомирa Мицићa]. „Paraliza Evrope. 
Politička novela“, str. 1–2.

„Ti moraš biti zenitista!“, str. 1. – 464. 
[Програмска парола].

Љубомир Мицић. „Аја Софија“, стр. 2.465. 

В. Пољански. „Држава и 466. 
кинофилм“, стр. 2. – [Чланак са малим 
изменама преузет из ревије Кинофон].

Lj.[ubomir] M.[icić]. „40 dana u 467. 
pustinji“, str. 2–3.

„!Čitajte od Lj. Micića 'Stotinu Vam 468. 
bogova'!“, str. 2. – [Рекламни оглас].

Lj.[ubomir] Micić. 469. Stotinu vam 
bogova!, str. 2. – [Рекламни оглас].

„Indijski grobni spomenik, str. 3, 4. – 470. 
[Рекламни оглас за филм].

Zenitista. „Politički dadaizam“, str. 3.471. 

„Joj kako to?“, str. 3. – [Полемике].472. 

„Čitajte rusku svesku 'Zenita' No. 17!“, 473. 
str. 3. – [Рекламни оглас].

[Рекламе: „United-American Lines 474. 
Inc.“ – J. G. Drašković, Zagreb; Adler i 
Büchler, Zagreb; „Textil“, Zagreb; Andrija 
Golubić, Zagreb, Zagrebačka štamparija“; 
Slavenska banka d.d., Zagreb; J. Jiržik; 
Eduard Glišo Špitzer, Zagreb; B. Hofmann, 
Zagreb; Zagrebački magazin; Turner i 
Pešić, Zagreb; Simon Seligmann, Zagreb; 
Rudolf Polaček, Zagreb; Šandor Pollak 
i drug, Zagreb; Rožankovski i drug, 
Zagreb; „Dunav“, Zagreb̧ „Lavov“, Zagreb; 
Balkanska banka, Zagreb], str 3–4.

Год. II, бр. 17/18  
(септембар–октобар 1922)

Међународни часопис за зенитизам и 
нову уметност (упоредо на француском). 
– Издавач и одговорни уредник 
Љубомир Мицић. – Beograd–Загреб 
. – Uredništvo i uprava Zagreb, Starčevićev 
trg 10. – (Štamparija „Gaj“, Zagreb, 
Gundulićeva 22 a).
* Двоброј посвећен руској новој 
уметности уредили Иља Еренбург и 
Лазар Ел Лисицки.

El Lisicki. „Зенит. RS“, корице. – 475. 
[Ликовни прилог].

„Руска нова уметност“ [упоредо на 476. 
француском], двоброј 17/18, унутрашња 
страна корица. – [Садржај].

[Обавештења Редакције о 477. 
претплати, сарадницима, хонорарима и 
сл.], унутрашња страна корица. 

[Реклама: „Union“, Zagreb], 478. 
унутрашња страна корица. 

„† So svjatimi u pokoj kopile 'Kritika' 479. 
kulturni parasit“, унутрашња страна 
корица. – [Памфлет против загребачког 
часописа Критика]. 

Велимир Хлебников (1885– † 1922). 480. 
„Победа над солнцем. Пролог к опере А. 
Крученыха“, стр. 49.

El Lisicki. „Kostim za operu A. 481. 
Kručeniha: 'Pobeda nad suncem'“. 
[Original u bojama – „Zenit“ – 
međunarodna galerija nove umetnosti], str. 
49. – [Ликовни прилог].

Vladimir Majakovski. „Slušajte hulje!“ 482. 
Prvi put objavljeno u Moskvi 15. III 1922, 
str. 49–50. 

Erenburg, [Иља] – Lisicki – [El]. 483. 
„Ruska nova umetnost“, str. 50–52. – 
[Писано за Зенит].

Vladimir Tatlin. „Spomenik Trećoj 484. 
internacionali“, str. 52. – [Ликовни 
прилог].

Борис Пастернак. „У сну ти си 485. 
бунцала, жено“; „Страши ме се као 
крсташа“, стр. 52–53.

V.[elimir] Hljebnikov. „O 486. 
savremenom pesništvu“, str. 53.

K.[azimir] Malevič. „Suprematizam – 487. 
1913“, str. 53. – [Ликовни прилог].

K.[azimir] Malevič. „Zakoni nove 488. 
umetnosti“. (UNOVIS, 15. XI 1919), str. 
53–54.

Sergej Jesenjin. „Vučja propast“, str. 54.489. 

Nikolaj Asejev. „Gastev“, str. 54.490. 

„Poziv – Međunarodnog ureda 491. 
Odeljenja likovnih umetnosti Narodnog 
komesarijata za prosvetu (Moskva 1918)“, 
str. 54–55.

„Poslednje pismo V. Hljebnikova“, 492. 
str. 55.

Uredništvo, str. 55. – [Белешка 493. 
поводом смрти В. Хлебњикова јула 1922. 
у Москви; Хлебњиков је горње писмо 
упутио Г. Петњикову. Напомиње се да је 
Хлебњиков зачетник „заумног језика“].

Илья Эренбург. [„'Аврора' дулась, 494. 
дулась и река“], стр. 55.

„Mejerholdova scena 1920 – 495. 
Verharen: „Zora“ , str. 55. – [Фотографија 
сцене].

Александр Таиров. „Позориште је 496. 
колективна уметност“. (Одломци), стр. 
55–56.

Šternberg, R. [Давид Штеренберг?]. 497. 
„Prva ruska umetnička izložba u Berlinu 
1922“, str. 56. – [Информација да је 
изложба отворена. – Извод из уводног 
текста каталога изложбе Д. Штернберга].

Ljubomir Micić. „Studija Moskovskog 498. 
hudožestvenog teatra“, str. 56. – [О 
гостовању Првог студија МХАТ-а у 
Берлину и инсценацији драме Ерик IV 
Aугуста Стринберга].

„Tko je pisao o 'Zenitu' van granica 499. 
S. H. S.?“, str. 56. – [Наведени часописи и 
листови из Аустрије, Белгије, Бугарске, 
Чехословачке, Енглеске, Француске, 
Холандије, Италије, Мађарске, Немачке, 
Пољске, Русије, Шведске и Шпаније].

„Čitajte: 500. Kola za spasavanje“!, str. 56. – 
[Рекламни оглас].

[Aleksandr] Rodčenko. 501. 
„Konstruktivna forma u prostoru“, str. 57. – 
[Ликовни прилог].

L.[jubomir] M.[icić]. „Kinofilm u 502. 
Rusiji“, str. 57.

I.[gor].G.[lebov] [псеудоним Бориса 503. 
Владимировича Асафјева]. „Kompozitor 
Prokofjev“, str. 57.

Redakcija „Vješća“. „Deklaracija na 504. 
Međunarodnom kongresu (koji je održan u 
Diseldorfu 29–31. maja 1922)“, str. 57–58.

„Оd Redakcije 'Zenita'“, str. 58. 505. 
– [Редакцијски коментар поводом 
објављивања двоброја Зенита 17/18, који 
су уредили Иља Еренбург и Ел Лисицки. 
Редакција се захваљује Рикарду 
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Кузмићу, преводиоцу са руског језика].

Ljubomir Micić. „Балкански 506. 
макроскоп. I državna vlast u borbi protiv 
zenitizma“, str. 58–59.

El Lisicki. „Konstrukcija“, str. 59. – 507. 
[Ликовни прилог].

„Konstrukcija“, str. 59. – [О употреби 508. 
речи и појма „конструкција“ у поезији 
и манифесту Kатегорички императив 
зенитистичке песничке школе. О 
неизворном коришћењу овог појма код 
других српских писаца: Бошка Токина и 
Растка Петровића].

„11. Domaća zadaća“, str. 59. – 509. 
[Полемика са Мирославом Крлежом 
око извођења његове драме Голгота у 
Народном казалишту].

„Mesnica Proljetnog salona“, str. 510. 
59–60.

„Kola za spasavanje“, стр. 60. – 511. 
[Поводом другог издања уз похвалу 
штампарији „Гај“ за успешно графичко 
обликовање књиге].

„Povodom zaplene“, str. 60. – 512. 
[Односи се на књигу Љ. Мицића 
Стотину вам богова].

L.[jubomir] M.[icić]. „Radio: Arte 513. 
Nuova! Ogni altra non è che limonata al 
ghiaccio“, str. 60. – [Белешка поводом 
написа ревије Bolletino Quindicinale из 
Рима о Зениту].

„Antologija jugoslovenske lirike“, 514. 
str. 60. – [Напад на ауторе Антологије 
савремене југословенске лирике Мирка 
Деановића и Анте Петравића због 
укључивања песама Љ. Мицића из 
периода пре зенитизма без његове 
сагласности].

„Francuska i zenitizam“, str. 60. – [О 515. 
предлогу једног француског часописа 
да припреми тематску свеску посвећену 
зенитизму].

„Čaplinovo vrelo“, str. 60. – [Апел 516. 
Босна-филму да чешће приказује 
филмове Чарлија Чаплина].

„Novi nemački pesnici“, str. 60. 517. 
– [Полемика поводом чланка А. Б. 
Шимића објављеног у загребачком 
часопису Критика, бр. 7, 1922; у 
чланку нису поменути немачки 
експресионистички песници-сарадници 
Зенита].

„Trgovac belim robljem“, str. 60. – [О 518. 
сусрету Љ. Мицића и Љубе Визнера 
у Казалишној кавани; цитиране речи 
које је Визнер том приликом упутио 
Мицићу].

V. Poljanski. „Zrno do zrna – 519. 
palača...“, str. 60. – [Афоризам – парадокс].

„Kabaretski pejsaž“, str. 61. – 520. 
[Прештампано из Покрета, а тиче се 
Карла Хојслера].

„G. V. Poljanski“, str. 61. – [Белешка 521. 
о уличним нападима на Бранка Ве 
Пољанског у Загребу].

„Povodom matineje“, str. 61. – 522. 
[Протест због укључивања дела Мицића 
и Пољанског у програм активистичке 
матинеје одржане у Суботици 19. XI 
1922].

„Jedan ruski brbljivac u Beogradu“, 523. 
str. 61. – [Реаговање на текст Евгенија 
Ањичкова због његовог чланка у 
часопису Мисао о „најновијим појавама 
у руској поезији“].

Вещь524. , Ма, Маnomètre, De Stijl, str. 61. 
– [Рекламни огласи].

Decembar. „I velika zenitistička 525. 
večernja“ (упоредо на француском), str. 
61. – [Рекламна најава].

„'Zenit'“ – Medjunarodna galerija 526. 
nove umetnosti. Zagreb, Starčevićev trg 
10, (упоредо на француском), str. 61. – 
[Набројана имена уметника чија дела се 
налазе у овој галерији: А. Архипенко, Х. 
Беренс-Хангелер, Р. Делоне, В. Форетић, 
Х. Фројденау, А. Глез, Ј. Грингова, Х. Грис, 
Хансен, Љ. Козинцова, Ел Лисицки, М. 
Ларионов, Л. Међеш, Л. Мохољ-Нађ, С. 
Шаршун, К. Тајге, К. Вилинк].

„Kola za spasavanje“ [упоредо на 527. 
француском], str. 62. – [Рекламни оглас с 
напоменом да је Љ. Мицић дао решење 
насловне странице другог издања после 
заплене првог издања објављеног под 
насловом Стотину вам богова].

[Рекламе: „Dunav“, Zagreb; 528. 
Rožankovski i drug, Zagreb; Balkanska 
banka, Zagreb; J. Jiržik; Vereš i Drugovi, 
Zagreb; „Union“, Zagreb; Slavenska banka 
d.d., Zagreb; Turner i Pešić, Zagreb; 
„Dunav“; „Bata“, Zagreb]; „Žena Faraona“, 
задње корице [Рекламни оглас Босна-
филма], str. 62–64 – задње корице.

Год. II, бр. 19/20 
(новембар–децембар 
1922)
Međunarodni časopis za zenitizam i novu 
umetnost [упоредо на француском]. 
Beograd – Zagreb. – Izdavač i odgovorni 
urednik Ljubomir Micić (упоредо на 
француском). – Uredništvo Zagreb, 
Starčevićev trg 10. – [Štamparija „Gaj“, 
Zagreb, Gundulićeva 22a].

[Laszlo] Moholy-Nagy. „Linorez“, str. 529. 
65. – [Ликовни прилог].

„Velika zenitistička večernja“, str. 65. 530. 
– [Рекламни оглас о вечерњи која ће се 
одржати у Глазбеном заводу 31. јануара 
1923. у 6 сати]. 

Ve Poljanski. „kontraidiotikon“, str. 66.531. 

Ljubomir Micić. „Rettungswagen“, 532. 
str. 66. – [Фрагмент из књиге Кола за 
спасавање, превела на немачки Нина-Нај]. 

Stevan Živanović. 533. 
„varvarijašenabogu“, str. 66.

Emile Malespine. „l'avenir dévoilé“, 534. 
str. 67.

Lajos Kassak. „arhitektura slike“, str. 535. 
67. – [Превод с немачког Љ. Мицић].

F.[ranz] R.[ichard] Behrens. „tanz in 536. 
deutschland“, str. 67–68.

Uredništvo 537. Zenita. „netužni nekrolog 
1922. godini“, str. 68–69.

Макроскоп

„I. zenitistička večernja u Beogradu“, 538. 
str. 69–70. – [О вечерњи коју је одржао 
Љ. Мицић 3. јануара 1923. у Београду у 
дворани II гимназије].

„Nekoliko novih izdanja“, str. 70. – 539. 
[О књигама: I. Goll Methusalem ili Večni 
Gradjanin; Ilja Erenburg 6 pripovesti 
o lakim svršecima; F. T. Marinetti Il 
tamburo di fuoco ; Rudolf Pannwitz I. 
Das Geheimnis; II. Die Erloeserinnen; 
Rastko Petrović Otkrovenje; El Lisicki 
Pro 2 kvadrata; Paul Dermée Le Volant 
d'Artimon].

„Saradnici 'Zenita' u 1922“, str. 71. – 540. 
[Набројана имена сарадника].

Ve Poljanski. 541. Panika pod suncem, str. 
71. – [Рекламна најава 4. књиге у издању 
Библиотеке Зенит].

[Рекламе: „Union“, Zagreb̧ „Merkur“, 542. 
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Zagreb̧ Vereš i Drugovi, Zagreb; „Dunav“, 
Zagreb; Rožankovski i drug, Zagreb; 
Balkanska Banka, Zagreb], str. 71–72.

Год. III, бр. 21  
(фебруар 1923)

Međunarodni časopis za zenitizam i novu 
umetnost (упоредо на француском). – 
Izdavač i odgovorni urednik Ljubomir 
Micić (упоредо на француском). – 
Zagreb. – Redakcija Starčevićev trg 10. 
– (Štamparija „Gaj“, Zagreb, Gundulićeva 
22 a).1

„Sadržaj – Program zenitističke 543. 
večernje 31. januara 1923“ (упоредо и 
на француском), корице. – [Дела Љ. 
Мицића и В. Пољанског, изведена на 
вечерњи, и списак радова из Зенит – 
међународне галерије нове уметности 
која су том приликом била изложена].

Ljubomir Micić. 1 – .„zenitizam kao 544. 
balkanski totalizator novoga života i nove 
umetnosti“, корице.

Ljubomir Micić. 2. – „kategorički 545. 
imperativ zenitističke pesničke škole (vidi: 
Kola za spasavanje)“.

Ljubomir Micić. 3 – „aeroplan bez 546. 
motora“.

Ljubomir Micić. 4 – „slobodni pad“. 547. 
Mojoj divnoj gospođi. Sintetička novela.

Ljubomir Micić. 5 – „sud porote“. 548. 
Zenit-groteska. Mali čin velike drame.

Ve Poljanski. 1 – .„alarm“.549. 

Ve Poljanski. 2 – „u slepom crevu 550. 
parobrod“. Priča iz 1001 mraka.

Ve Poljanski. 3 – „lice koje zviždi“.551. 

Ve Poljanski. 4 – „smeh pušaka“. 552. 
Komična tragedija.

Ve Poljanski. 5 a – „300.000 udaraca u 553. 
sekundi“. Serpentinela.

Ve Poljanski. 5 b – „tik-tak kao rak u 554. 
frak“.

[Рекламе: „Union“, Zagreb; „Merkur“, 555. 
Zagreb; Vereš i Drugovi, Zagreb; „Dunav“, 
Zagreb; Rožankovski i drug, Zagreb; 
Balkanska Banka, Zagreb].

Год. III, бр. 22 (март 1923)

Međunarodni časopis za zenitizam i novu 
umetnost (упоредо на француском). – 
Izdavač i odgovorni urednik Ljubomir 
Micić (упоредо на француском). – 
Zagreb. – Uredništvo Starčevićev trg 10. 
– (Štamparija „Gaj“, Zagreb, Gundulićeva 
22 a).

[Aleksandar] Arhipenko. „Žena kod 556. 
toalete“. – [Ликовни прилог].

Ljubomir Mitzitsch. „zenitismus“. – 557. 
[Фрагмент превела на немачки Нина-
Нај].

Ve Poljanski. „T. B. C.“558. 

Franz Richard Behrens. 559. 
„liebeserklärung an die metaphysik“. – [Са 
посветом: Нина-Нај, der Zenitistenfrau].

„Tko nije za zenitizam – taj je protiv 560. 
zenitizma!“. – [Програмска парола].

Ljubomir Micić. „anatema 561. 
i klepetanje g. bogdana popovića 
predsednika 'ku-kluks-kana'“.

„Drvena crnačka plastika“. – 562. 
[Ликовни прилог].

Lajos Kassak. „Vreme u kome živim 563. 
pokopava pod ciradama...“

Ve Poljanski. „kroz rusku izložbu u 564. 
berlinu“.

Marijan Mikac. „zenit-spektar“.565. 

Stevan Živanović. „verujte matere 566. 
nerotkinje“.

Lj.[ubomir] M.[icić]. „ua – gde ste 567. 
mladi?“.

[Pablo] Pikaso. „Arlekin“. – [Ликовни 568. 
прилог].

Макроскоп

„Veliki uspeh II zenitističke večernje“. 569. 
– [О вечерњи одржаној у Загребу 
31. јануара 1923. у Великој дворани 
Глазбеног завода].

„Zenitizam u inostranstvu“. – 570. 
[Наведени листови и часописи у којима 
су објављени радови зенитиста].

„Šiberstvo u našoj književnosti“. 571. 
– [О неизворности назива часописа 
Vedrina који опонаша назив француског 
часописа Clarté].

„Umetničko odelenje u kavani 572. 

'Corso'“. – [О малом Салону каване, 
претвореном у место окупљања 
уметника].

„Filmografija. Dr Mabuze, igrač“.573. 

Milan Begović – Wien. „Svi će 574. 
Dalmatinci izginuti za Habsburga“. – 
[Цитат].

„'Bosna-filmovi' su nosioci kulture!“ – 575. 
[Рекламни оглас].

[Рекламе:Vereš i Drugovi, Zagreb; 576. 
„Dunav“, Zagreb; „Union“, Zagreb; 
Balkanska Banka, Zagreb].

Год. III, бр. 23  
(април 1923)

Међународни часопис за зенитизам и 
нову уметност (упоредо на француском). 
– Izdavač i odgovorni urednik Ljubomir 
Micić (упоредо на француском). – Zagreb. 
– Уредништво и Управа Старчевићев 
трг 10 (упоредо на француском). – 
(Štamparija „Gaj“, Zagreb, Gundulićeva 
22 a).

L.[ouis] Lozowick. „Crtež“– [Ликовни 577. 
прилог – дело из Зенит галерије].

Vladimir Majakovski. „prolog 578. 
'misteriju bufu'“. Sedam nečistih parova.

Ve Poljanski. „ustaj“.579. 

Ljubomir Micić. „radio-film i 580. 
zenitistička okomica duha“. [Програмски 
текст предвиђен као предавање за 
зенитистичку вечерњу која је требало да 
се одржи 1. априла 1923. у Аполо-кину у 
Загребу].

Franz Richard Behrens. „die dollar-581. 
arie“. Henry Ford und der Stadt Detroit 
gewidmet.

[Фотографија панораме града 582. 
Детроита, уз песму F. R. Behrensa].

Marijan Mikac. „kontracveba – 583. 
gospodična“. 

Ve Poljanski. „gewehre lachen“. 584. 
Komische Tragödie. – [Превод на немачки 
Нина-Нај].

Lj.[ubomir] M.[icić]. „filmografija“. 585. 
– [О филмовима Лукреција Борџија; 
Тајна пустиње; Јунак пустиње; Дете 
Карневала; Модри пламен].

1 Пагинација часописа Зенит постаје нере-
довна и често изостаје.
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„'Bosna-filmovi' su nosioci kulture!“. – 586. 
[Рекламно оглас].

Макроскоп

„Arhipenkov poziv 'Zenitu' u 587. 
Medjunarodno društvo novih umetnika“. 
– [Извод из писма А. Архипенка Љ. 
Мицићу].

„Nova umetnost – repova ili repista“. 588. 
– [О новој генерацији младих уметника].

Milan Begović – urednik 589. 
„Savremenika“. „Svi će Dalmatinci izginuti 
za Habsburga“ ! – [Цитат].

„Brak – Ljubav“. – [Кратак дијалог].590. 

„Iz ostavštine A. G. Matoša?“. – 591. 
[Пародија на објављивање Матошевих 
песама из заоставштине].

„Knjige; Časopisi“. – [Обавештење о 592. 
иностраним књигама и часописима које 
је Редакција примила].

„Traži se Redakcioni saradnik“. – 593. 
[Иронична белешка са алузијом на 
часопис Савременик]. 

[Рекламе: Vereš i Drugovi, Zagreb; 594. 
„Dunav“, Zagreb; „Union“, Zagreb; 
Balkanska Banka, Zagreb].

Год. III, бр. 24 (мај 1923) 

Међународни часопис за зенитизам 
и нову уметност [упоредо на 
француском]. – Издавач и одговорни 
уредник Љубомир Мицић [упоредо на 
француском]. – Београд – Уредништво 
и управа Загреб, Старчевићев трг 10 
(упоредо на француском). – [Štamparija 
„Gaj“, Zagreb, Gundulićeva 22a].

Ljubomir Micić. „papiga i monopol 595. 
'hrvatska kultura'“.

„Zenitizam bori se za balkanizaciju 596. 
Evrope“. – [Слоган].

Ve Poljanski – Zagreb. „sing-sing 597. 
jašemo himalaju“.

„Zenit No. 23“. – [Садржај броја].598. 

„Зенитистичко позориште“: Јосиф 599. 
Клек – Београд. „Костими“ [упоредо 
на француском]. – [Два нацрта за 
позоришни костим]. 

Céline Arnauld – Paris. „souffrance 600. 
d' émail“.

Петар Тинтор – Београд. „римски 601. 
бунар говори“.

Marijan Mikac – Petrinja. „360 : 180 602. 
= 0“.

Franz Richard Behrens – Berlin. 603. 
„schokoladene ballade“.

Theo van Doesburg – Holandija. 604. 
„volja ka stilu“. – [Фрагмент из часописа 
De Stijl].

Stevan Živanović – Zagreb. „ika-ika-605. 
i-ju-ju“.

Миодраг Радовић – Нови Сад. 606. 
„једно моје оштро копље“.

Andre Jutronić – Sombor. „pričam 607. 
kući“.

Emile Malespine – Lyon. 608. 
„ordonnance“.

„Zenit No. 22“. – [Садржај броја].609. 

„filmografija“ . – [Приказ филмова: 610. 
Право на љубав; Смрт војводе Феранта; 
Baby Peggy као циркуски кловн; Краљица 
облака; Два тешка противника; 
Кажњеник казнионе Синг-Синг; Индијска 
гробница].

Josif Klek – Beograd. „zavesa 611. 
zenitističkog pozorišta“ (упоредо на 
француском). – [Ликовни прилог].

„Što su geniji?“. – [Иронично 612. 
поводом написа о генију у листу Ријеч].

Boško Tokin. . – [Извод из 613. 
Манифеста зенитизма, Загреб 1921].

Макроскоп

„Pet kontinenata“. – [О антологији 614. 
И. Гола, објављеној у Паризу на 
француском].

„Zenitističko pozorište“. – [Напис 615. 
о представи коју су извели загребачки 
ученици 16. децембра 1922. у 
Гомбалачкој дворани Прве реалне 
гимназије].

„Kola za spasavanje“. – [О другом 616. 
издању књиге објављене у Загребу 1922. 
и препорука за читање].

„Lj. Micić na esperantu“. – 617. 
[Обавештење да је у есперантском 
часопису Esperanto Triumfonta објављен 
чланак Љ. Мицића „Conrad Veidt i film 
kao projekcija umetnosti“ у преводу С. 
Живановића].

„Hrvatske parodije“. – [Иронични 618. 
коментари о догађајима из културног 
живота Загреба].

„Centar kulture“. – [Коментар о 619. 
култури у Загребу].

„An unsere Freunde im Ausland“. 620. 
– [О иступању наводних пријатеља 
Зенита у иностранству].

„'Bosna-filmovi' su nosioci kulture !“ – 621. 
[Рекламни оглас].

„Rusko komorno pozorište“. – [Напис 622. 
о гостовању позоришта А. Таирова у 
Берлину са представом Салома].

„Od Redakcije“. – [Полемика са 623. 
часописима и листовима: Út, Раскрсница 
и Frankfurter Zeitung].

[Рекламе: Vereš i Drugovi, Zagreb; 624. 
Balkanska Banka, Zagreb].

Год. IV, бр. 25  
(фебруар 1924)

Међународни часопис за зенитизам и 
нову уметност (упоредо на француском, 
енглеском, немачком и руском). – 
Директор и оснивач Љубомир Мицић 
(упоредо на француском). – Београд. 
– Редакција и администрација Кнeз 
Михаилова 42. 

 

М.[ихаило] С. Петров. „Портрет Љ. 625. 
Мицића“. – [Ликовни прилог].

„Прва међународна 626. Зенитова 
изложба нове уметности“ (упоредо на 
француском). – [Насловна страница 
каталога; изложба најављена за фебруар 
или март] (упоредо на француском).

[Јосиф Клек].„Зенит – зенитизам“. – 627. 
[Ликовни прилог].

[Позивница за отварање Прве 628. 
међународне изложбе нове уметности] 
(упоредо на француском).

„Во имја зенитизма“. – [Каталог 629. 
Прве Зенитове међународне изложбе 
у Београду 1924. године] (упоредо на 
француском).

Љубомир Мицић. „Нека се не 630. 
заборави“.

[Александар] Архипенко. – 631. 
[Ликовни прилог].
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Макроскоп

„Бранко Ве Пољански: 77 632. 
самоубица“ . – [Приказ].

[Василиј] Кандински. – [Ликовни 633. 
прилог].

„Маријан Микац: Ефект на 634. 
дефекту“. – [Приказ].

„Александар Архипенко: Нова 635. 
пластика“ . – [Приказ].

„Зенитова међународна изложба 636. 
нове уметности“. – [Најава изложбе].

„Зенитистичке вечерње у Банији“. – 637. 
[Белешка о вечерњама које је М. Микац 
одржао у Топуском, Сиску и Петрињи].

„Зенитистичко позориште“. – 638. 
[Протест поводом написа Николе 
Трајковића у листу Време од 31. маја 
1923].

„Предавање о зенитистичком 639. 
покрету у Београду“. – [Белешка о 
предавању које је у децембру 1923. 
у Сали „Империјала“ oдржао Б. Ве 
Пољански].

„‘Балкански Бараброгеније’ у 640. 
Суботици“. – [Поводом разговора 
сарадника мађарског дневника Хирлап 
са Љ. Мицићем, 31. октобра 1923].

„Италијански 641. L'Ambrosiano o 
Љубомиру Мицићу“. – [Из приказа 
П. Буција о антологији И. Гола Les 
Cinq Continents у којем помиње Речи у 
простору Љ. Мицића].

„Бугарски часопис о 642. 
зенитистичким песницима“. – [О чланку 
„Најновија српска лирика“ у којем је реч 
о поезији Љ. Мицића и М. Микца].

„Футуристи о Зениту и зенитизму“. 643. 
– [О напису у часопису Noi, органу 
италијанских футуриста].

„Зенит, папига и монопол 'хрватска 644. 
култура' пред судом“ . – [Односи се на 
чланак Љ. Мицића, објављен у 24. броју 
Зенита].

„10.000 динара за добру студију о 645. 
зенитизму“. – [Обавештење да Редакција 
расписује награду].

„Зенитисти на есперанту“. – 646. 
[Белешка да су проза и стихови М. 
Микца и С. Живановића објављени у 
есперантском часопису Revuo, бр. 13, 
децембра 1923].

Вера Билер. – [Ликовни прилог].647. 

„Časopisi; Knjige“ (упоредо на 648. 
француском). – [О домаћим и страним 

публикацијама које је примила 
Редакција].

„Зенитизам је покрет за 649. 
синтезу нове уметности“ (упоредо на 
француском). – [Програмска крилатица]. 

„Часописи“ (упоредо на 650. 
француском). – [Рекламни огласи 
европских авангардних часописа].

„Сарадници“ (упоредо на 651. 
француском). – [Наведени сарадници 
Зенита из 1921, 1922, 1923. године].

„Зенитистичка издања“. – 652. 
[Објављен списак штампаних издања и 
издања у припреми].

[Рекламе: Прва хрватска 653. 
штедионица, централа Загреб, филијала 
Београд; Славенска банка д.д, Загреб; 
Сирофен, Београд; Dunlop, Београд; 
Zenit, Belgrade; Јела, индустрија хартије, 
Сушак].

Nemo propheta in patria. „Што 654. 
је писала светска штампа о Зениту, о 
зенитизму, о зенитистима?“, Зенит, 
Београд, Кнез Михаилова 42. – [Додатак 
25. броју Зенита са преведеним изводима 
из текстова о Зениту и зенитизму].

Год. IV. бр. 26–33  
(март–октобар 1924)

Међународни часопис. – Календар нове 
уметности и савременог живота (упоредо 
на француском). – Уредник и оснивач 
Љубомир Мицић. – Београд. – Редакција 
Обилићев венац 36. – (Štamparija Save 
Radenkovića i brata, Beograd, Uskočka 10).

[Јосиф Клек]. „Зенит – зенитизам“. 655. 
– [Ликовни прилог].

[Обавештење о часопису: ритам 656. 
излажења, претплата, огласи] (упоредо 
на француском).

[Рекламе: Извозна банка, Београд; 657. 
Велика трговина Јевта Павловић 
и компанија, Београд; Извоз јаја и 
живине, Браћа Д. Михајловић, Београд; 
Alexandre Economides – Exportation, 
Belgrade].

Љубомир Мицић – Београд. 658. 
„Барбарогеније“.

Љубомир Мицић – Београд. 659. 

„Зенитозофија или енергетика 
стваралачког зенитизма. No made in 
Serbia“. – [Манифест писан у Београду 1. 
маја 1924].

Louis Lozowick – New-York. – 660. 
[Ликовни прилог из Зенитове галерије].

Бранко Ве Пољански – Београд. 661. 
„весела синагога“.

[Фотографија – двоје играча, 662. 
вероватно индијских?].

[Фотографија – циркуска тачка на 663. 
трапезу].

„и треба да се газе ПУТЕВИ које су 664. 
прокрчили – зенитисти“. – [Програмска 
крилатица].

Simon Felshin – New-York. „Jardin de 665. 
Luxembourg“.

Андра Јутронић – Сомбор. 666. 
„освајање облака“.

Stevan Živanović – Zagreb. 667. 
„Patriopantomima“.

Грегорий Петников – Москва. 668. 
„Утро, письмо“.

Грегорий Петников – Москва. 669. 
„Рада гор“.

Paolo Buzzi – Milano. „La morte di 670. 
un cigno“.

[Herbert] Behrens Hangeler – Berlin. 671. 
„Druckkonstruction“. – [Ликовни прилог 
из Зенитове галерије].

[Jiř672. Í] Voskovec – Lyon. „23,oo hod.“.

[Јосиф] Клек / [Љубомир] Мицић. 673. 
„Во имја зенитизма“ . – [Ликовни прилог, 
колаж].

Paolo Buzzi. „Per 'Zenit' salve!“.674. 

Marijan Mikac – Boka Kotorska. „Put 675. 
do jedne spoznaje“.

Jozef Peeters – Anvers. – [Ликовни 676. 
прилог]. 

„Зенитизам је дефинитиван покрет 677. 
за синтезу нове уметности“. – [Упоредо 
на француском].

Sofronio Pocarini – Gorizia. 678. 
„Cocaina“.

Franz Richard Behrens – Berlin. 679. 
„Moskau“. – [Песма посвећена Марку 
Шагалу].

Ruggero Vasari – Roma. „Ecce homo“. 680. 
– [Превод A. Р.].

E.[lmer] Dictonius – Riga. 681. 
„Världsundret Anno Domini 1921“.
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Jozef Peeters – Anvers. „Катихизис 682. 
пријатеља уметности“. – [Превела Нина-
Нај].

„zenitisme combat pour la 683. 
balcanisation de l' europe“. – [Програмска 
парола].

Војислав Авакумовић – Београд–684. 
Земун. „Пушке мозак ми пеку“.

Jozef Peeters – Anvers. – [Ликовни 685. 
прилог].

Лав Троцки – Москва. „Лењин“. 686. 
(Написано на дан Лењинове 
50-годишњице). 

[Фотографијa Лењиновог лика уз 687. 
текст Л. Троцког].

„Овде почива Лењин“. – [Легенда 688. 
уз фотографију Лењиновог маузолеја у 
Москви у изградњи].

Lioubomir Mitzitch – Belgrade. 689. 
„Mots dans l'Espace“. – [Пренесено из 
антологије И. Гола Les cinq Continents].

Љубомир Мицић. – [Цитати о 690. 
новој скулптури и новом сликарству].

Макроскоп 

„Бранко Ве Пољански: Паника под 691. 
сунцем. Издање Зенит Београд 1924. 
Шеста књига колекција међународних 
зенитиста“.

„Прва међународна изложба нове 692. 
уметности у Београду (Сала ‘Становић’  
9–19. априла 1924)“.

„Revue; Livres“. – [О иностраним 693. 
и домаћим публикацијама које прима 
Редакција].

[Репродукција руског политичког 694. 
плаката].

„Зенит-галерија нове уметности, 695. 
Београд, Обилићев венац 36. – [Упоредо 
на француком]. – [Наведена имена 
уметника чија дела се налазе у Галерији].

[Рекламе: Планета; Аргус, Београд; 696. 
Сирофен, Београд; Инж. Е. А. Косовић и 
ком., Београд].

Год. IV, бр. 34  
(новембар 1924)

Међународни часопис. – Календар 
нове уметности и савременог живота 
(упоредо на француском). – Уредник 
и оснивач Љубомир Мицић. – 
Београд. – Редакција Обилићев венац 
36. – (Штампарија „Југославија“ М. 
Недељковића, Бранкова ул. 7).

[Фотографија Николе Пашића са 697. 
легендама: „Methusalem de la politique 
serbe“. – „Једино средство за решавање 
политичких криза на Балкану“].

„Садржај“ [упоредо на 698. 
француском].

[Јосиф Клек]. „Зенит – зенитизам“. 699. 
– [Ликовни прилог].

[Обавештење редакције о ритму 700. 
излажења, претплати и огласима, 
упоредо на француском].

„Издање 'Зенит' – Београд“ 701. 
(упоредо на француском). – [Листа од 
седам књига које су изашле у едицији 
Зенита].

[Рекламе : Alexandre C. Economides, 702. 
Beograd; Извоз јаја и живине, браћа Д. 
Михајловић, Београд; Јевта М. Павловић 
и компанија, Београд].

Љубомир Мицић – Београд. „Нова 703. 
уметност“. – [Предавање одржано на 
отварању Зенитове изложбе у Београду 
9. априла 1924]. 

Adolf Loos – Paris. „Savremena 704. 
arhitektura“. – [Две фотографије његових 
објеката].

Часописи; Књиге (упоредо на 705. 
француском). – [Наведене домаће и 
иностране публикације које су послате 
Редакцији].

„Le Zenitisme Belge“. – [Коментар 706. 
Пјера Буржоа уз песме Е. ван дер Камена 
у белгијском часопису Les 7 Arts].

Edmond Vander Cammen – 707. 
Bruxelles. „Tempête“. – [У поеми је алузија 
на Зенит и Надир].

Rudolf Belling – Berlin. „Maquette“. 708. 
– [Ликовни прилог – кројачка лутка уз 
рекламу Ђуре Јаношевића]

[Реклама Ђуре Јаношевића, радње 709. 
за галантерију и женску конфекцију, 
Београд].

 „Садржај 710. Зенита бр. 26–33“ 
[упоредо на француском].

Andra Jutronić – Sombor. „Odgovor 711. 
na pitanje“. – [Ликовни прилог – кројачка 
лутка уз рекламу Ђуре Јаношевића].

Војислав Авакумовић – Београд–712. 
Земун. „Благо онима који су луди“.

[Рекламa: Ignotus d.d., Zagreb].713. 

Branko Ve Poliansky – Belgrade. 714. 
„Rebelle toi“.

[Eric] Mendelsohn. „Ajnštajnova 715. 
kula“. – [Фотографија здања].

Архитект П. Т. „Нови систем 716. 
грађења“.

M.[ichel] Seuphor – Anvers. „Cri n. 6“.717. 

Стеван Живановић – Загреб. 718. 
„Госпођи Европи у албум“.

„У припреми: Љубомир Мицић 719. 
Глава у торби. Роман балканских 
гомила“.

F.[ranz] R.[ichard] Behrens – Berlin. 720. 
„Nachgeholtes Liebeslied“; „Desperado“; 
„Die lacht“.

Marijan Mikac – Belovar. „Kupanje 721. 
Barbarogenija“.

Јо Клек. „Рекламе“. – [Ликовни 722. 
прилог из Зенитове галерије].

АBC. „Модерна реклама“.723. 

„† Валериј Јаковљевич Брјусов“. – 724. 
[Белешка-некролог].

„† Виктор Ковачић“. – [Белешка- 725. 
некролог].

Максим Горки. „Поводом 726. 
револуције“.

Јо Клек. „Крчма“. – [Ликовни 727. 
прилог].

Макроскоп

„Зенитизам у свету“. – [Наводе се 728. 
часописи и листови који су писали о 
Зениту].

„Нова уметност примењена у 729. 
животу“. – [О манекенима рађеним по 
нацрту немачког скулптора Рудолфа 
Белинга, коришћеним за потребе 
конфекцијске радње Ђуре Јаношевића].

„Умирање Бранислава Нушића“. 730. 

„Зенитисти на међународним 731. 
изложбама“. – [О позиву сликарима 
Зенитове групе да учествују на 
изложбама у Букурешту и Берлину].

„Међународне анкете“. – [Белешке 732. 
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о чешким и француским часописима 
који су позвали Љ. Мицића да учествује 
у анкетама]. 

„Јубиларна изложба ‘Ладе’“. 733. 

„Изложба Мале Антанте Жена“.734. 

„Народно позориште“. – [Критика 735. 
на рад позоришта].

„Вапизам“. – [Иронична песма на 736. 
рачун власника фабрике хартије Милана 
Вапе].

[Реклама: Мих. П. Петковић 737. 
и комп., Београд. – Зенит, најбољи 
часовници на свету упоредо на 
француском].

Год. IV, бр. 35  
(децембар 1924)

Међународни часопис. – Календар 
нове уметности и савременог живота 
(упоредо на француском). – Уредник и 
оснивач Љубомир Мицић. – Београд. 
– Уредништво Обилићев венац 
36. – (Штампарија „Југославија“ М. 
Недељковића, Бранкова улица 7).

 

„Садржај“ [упоредо на 738. 
француском]. 

[Јосиф Клек]. „Зенит, зенитизам“. – 739. 
[Ликовни прилог].

Издање „Зенит“ – Београд. – 740. 
[Наведени аутори и наслови седам 
објављених књига].

[Рекламе: Alexandre C. Economides, 741. 
Belgrade; Pension Villa Sofija, Rad, 
Dalmacija; Велика трговина Јевта М. 
Павловић и компанија, Београд; Makso 
Borovic, Zagreb].

„Садржај 742. Зенита бр. 34“.

Бранко Ве Пољански – Београд. 743. 
„Ерос“.

Franz Richard Behrens – Berlin. 744. 
„Gedichte“: „Eine Liebschaft haben“; 
„Zerstörung ist Kraft“; „Frag meine 
Mutter“; „Begnadigung macht 
unglücklich“; „Paläozoikum“.

Љубомир Мицић – Београд. „Нова 745. 
уметност“. Конференција одржана на 
отварању Прве међународне изложбе 
у Београду, 9. априла 1924 [упоредо на 

француском].

Јо Клек – Београд. „Нацрт за 746. 
Зенитеум“. – [Ликовни прилог из 
Зенитове галерије].

„Часописи; Књиге“. – [Преглед 747. 
страних и домаћих часописа и књига 
које је Уредништво примило].

Андра Јутронић – Сомбор. 748. 
„Свадбено путовање“.

Војислав Авакумовић – Београд-749. 
Земун. „Нека се зна“.

„У припреми: Љубомир Мицић. 750. На 
Калдрми Кубурлије“.

Бранко Ве Пољански – Београд. 751. 
„Атентат на концерту“.

Љубомир Мицић – Београд. „Треба 752. 
уништити антисоцијалну уметност“ – 
[Одговор на међународну анкету чешког 
часописа Bytová kultura].

Jo Клек – Београд. „Нацрт за 753. 
Зенитеум“. – [Ликовни прилог из 
Зенитове галерије].

„Маријан Микац. 754. Феномен мајмун. 
Роман са предговором Бранка Ве 
Пољанског“. – [Рекламна најава].

Edmond Vandercammen – Bruxelles. 755. 
„Neurasthénie“.

Stevan Živanović – Zagreb. „Pljuvanje 756. 
u visinu“.

M.(ichel) Seuphor – Anvers. „De dag 757. 
begint“.

„Обновите претплату за год. 1925“. 758. 

Маријан Микац – Београд. „Наш 759. 
живот је весеље“.

Максим Горки. „Поводом 760. 
Револуције“. – [Превели Анушка и 
Љубомир Мицић].

„Политика или Полка?“. – [Ликовни 761. 
прилог, колаж са текстом: „Један 
неисплаћен дуг од 3. септембра 1923. по 
несуђеној смрти зенитизма“].

Paul Dermée – Paris. „Књижевна 762. 
крађа или каламбури“ (упоредо 
на француском). – [Превод текста 
објављеног у часопису Le Mouvemenet 
Accéléré. Полемика са Бретоном. Уз 
текст коментар Љ. Мицића да, поред 
Бретоновог и Дермеовог, постоји и 
надреализам Ивана Гола].

Макроскоп

„У Бугарској“. – [О часописима 763. 
Пламьк и прилозима Геа Милева, 
Анатолија Луначарског и Љ. Мицића, и 
Златорог у којем Борис Јоцов пише „О 
најновијој српској лирици“].

„У Немачкој“. – [О учешћу Љ. 764. 
Мицића и Б. Пољанског у филмској 
анкети берлинског дневника Der 
Deutsche; о премијерама драма у 
Берлину Ивана Гола Метузалем и 
Бертолта Брехта, као и о полемикама 
око плагијата које су тим поводом 
настале између аутора драме и Херварта 
Валдена].

„У Русији“. – [О отварању Црвеног 765. 
позоришта у Лењинграду; о намери 
немачког писца Ернста Толера да 
посети Русију; о Пушкиновој изложби; 
о изложби у Москви на којој су 
учествовали Георг Грос, Ото Дикс и 
Кете Колвиц; о Михаилу А. Чехову као 
глумцу].

„У Београду“. – [Протест због тога 766. 
што сликар Јован Бијелић не може да 
обезбеди простор за своју самосталну 
изложбу].

„У припреми: Бранко Ве 767. 
Пољански“. – [Рекламна најава без 
навођења назива дела].

[Рекламе: B. Hofman, Zagreb; 768. 
Zagrebačкi magazin, Zagreb; Зенит 
најбољи часовници на свету – Мих. П. 
Петковић и комп., Београд].

Год. V, бр. 36  
(октобар 1925) 

Међународни часопис. – Календар 
нове уметности и савременог живота 
(упоредо на француском). – Уредник и 
оснивач Љубомир Мицић (упоредно на 
француском). – Београд. – Уредништво 
Обилићев венац 36. – (Штампарија 
„Заштита“, Београд, Студеничка 62).

[Фотографија каубоја на коњу који 769. 
баца ласо на бика].

[Садржај броја].770. 

Fran Ebel – Belgrade. „Lioubomir 771. 
Mitzitch dans son cabinet du travail“; 
„Rédaction du Zeniţ  une partiе du Zenit – 
Galerie“. – [Фотографија].
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Јо Клек. „Вила Зенит“. – [Ликовни 772. 
прилог из Зенитове галерије].

Љубомир Мицић – Београд. „Хвала 773. 
ти Србијо лепа“. Београд 1925.

Branko Ve Poliansky – Belgrade. 774. 
„La Face qui siffle“. – [Превод са српског 
Владимир Скерлић].

„Dernière heure“. – [Вест да је 775. 
Б. Ве Пољански стигао у Париз 16. 
септембра 1925. у својству сарадника и 
представника Зенита].

Маријан Микац – Браила. „Прво 776. 
поглавље за конструкцију спознаје“. [На 
броду „Кајмакчалан“].

Василије Кандински – Вајмар. 777. 
„Апстрактна уметност“. – [Превод са 
рукописа Нина-Нај].

(Василије) Кандински. – [Ликовни 778. 
прилог].

Љ.[убомир] М.[ицић]. „Василије 779. 
Кандински“. – [Белешка о уметнику са 
напоменом да је есеј писан посебно за 
Зенит].

Herwarth Walden – Berlin. „Deine 780. 
weisse Haut schimmert“.

Григорий Петников – Москва. 781. 
„Пути которые мы избираем“.

Риста Ратковић – Београд. „Музеј“.782. 

Стеван Живановић – Загреб. 783. 
„Брука и црна рука“.

L.[ioubomir] M.[itzitch]. „Nous 784. 
sommes certainement des Barbares...“. 
– [Цитат у којем се надреалисти 
поистовећују са барбарима и коментар 
да је та идеја преузета од зенитизма].

Љубомир Мицић. „Гео Милев“. 785. 
– [Чланак-некролог и протест 
поводом убиства бугарског песника, 
писан септембра 1925; упоредо на 
француском].

Jos.[ip] Chtoltzer-Slavensky. 786. Danse 
balkanique. Joс.[ип] Штолцер-Славенски. 
Загорски тамбураши. – [Музичка 
композиција коју је за Зенит преписао 
аутор 1925].

Гео Милев. „Септемврий“. – 787. 
[Фрагмент поеме, са портретом аутора].

[Laszlo] Mohоly-Nagy. – [Ликовни 788. 
прилог].

Бранко Ве Пољански – Париз. 789. 
„Свако јутро свирам“.

Андра Јутронић – Сомбор. „Говор 790. 
Километарски“.

Љ.[убомир] М.[ицић]. „Песник у 791. 
лудници“. Један песник силом у лудници 
а његови рукописи нађени код њега, 
оглашени за „радове умоболних“. – [О 
Мирославу Фелеру]

Мирослав Евгенијић-Годовски 792. 
[псеудоним Мирослава Фелера]. 
„Надчовек“; „Васпитање“; „О уметнику“.

Lioubomir Mitzitch. 793. Avion sans 
apareil. – [Реклама и позив на читање].

Љубомир Мицић – Београд. 794. 
„Варварску кајгану“.

Драгутин Марић – Београд. 795. 
„Сахрана“.

Војислав Авакумовић – Београд. 796. 
„Нови ритам по калдрми“.

Тумбе 797. од Бранка Ве Пољанскога. 
– [Обавештење да се књига налази у 
штампи].

Макроскоп

„Плагијаторско мезе“. – [Полемика 798. 
око изјаве да је вођа најрадикалнијег 
послератног књижевног покрета у 
Србији Светислав Стефановић].

„Зенитистички покрет у свету“. – 799. 
[О страним часописима и листовима 
који су објављивали прилоге зенитиста, 
посебно Љ. Мицића].

„Велике зенитистичке 800. 
манифестације у Словеначкој“. – [О 
наступима Б. Ве Пољанског у Љубљани и 
„осталим варошима“].

„Bibliographie mondiale“. – [О 801. 
иностраним и домаћим књигама, 
часописима и листовима које је примила 
Редакција].

[Рекламе: Univerzalni informacioni 802. 
biro Argus, Beograd; Ђура Јаношевић, 
Београд са ликовним прилогом кројачке 
лутке; Издавачка књижарница Геце 
Кона, Београд; Футур, модерни атеље, 
Београд са фотографијом Франа Ебела 
на којој је Павле Бихали, власник 
фирме].

[Јосиф Клек]. „Зенит – зенитизам“. 803. 
– [Ликовни прилог].

„Зенит галерија нове уметности“. – 804. 
[Наведена имена уметника чија дела се 
налазе у галерији].

„Les oeuvres zenitistes imprimées 805. 
– Edition Zenit Belgrade“. – [Наведени 
аутори и наслови књига објављених у 
едицији часописа Зенит].

Год. V, бр. 37  
(новембар–децембар 
1925)

Meђународни часопис (упоредо на 
француском). – Власник и одговорни 
уредник Љубомир Мицић (упоредо на 
француском). – Београд. – Уредништво 
и администрација Oбилићев венац 
36. – (Штампарија „Заштита“, Београд, 
Студеничка улица 62).
* Représentant de „Zenit“ et de mouvement 
zenitisme en France Branko Ve Poliansky. 
Biro: Paris XIVe, rue Delambre 35.

[Садржај броја].806. 

Hannes Meyer – Bâle. Collaborateur 807. 
Jean Bard – Genève. „Le Théatre Co-
op“. – [Две фотографије позоришних 
представа Co-op: „Le rève Co-op“; „Le 
Commerce Co-op“, 1925].

„Позориште ко-оп“.808. 

Lioubomir Mitzitch. „Avion 809. 
sans appareil“. (Fragment ex poème 
antieuropéenne).

Љубомир Мицић – Београд. 810. 
„Мароко и опет за спас цивилизације. 
Империјализам је библија Европе и 
Европејаца“. Београд, 10. октобра 1925.

Бранко Ве Пољански – Париз. 811. 
„Дијалог Маринети – Пољански“. Париз, 
28. октобра 1925. 

Василије Кандински. „Апстрактна 812. 
уметност“. (Превод с рукописа Нина-
Нај).

Риста Ратковић. „Барбарство као 813. 
култура. Зенитистима целога света“. – 
[Писано у Београду 3. октобра 1925].

„Трофеј“. – [Материјал о 814. 
полицијској забрани Зенита, упоредо на 
француском].

Љ.[убомир] М.[ицић]. „Зенитизам 815. 
и књижевни пикавци“. – [О часописима 
Српски књижевни гласник, Нови 
књижевни лист, Политички гласник, 
Мисао].

Бранко Ве Пољански. „У Паризу 816. 
има културних људи али нема културе“. 
– [Афоризам]. 

Т. К. Фодор [псеудоним Теодора 817. 
Балка] – Београд. „Филм“. Један филм, 
при ком нам се намеће књижевна 
паралела. Кајзер и Гуливерова путовања.

Г. В.[ојислав] Авакумовић. „Крвави 818. 
забоји дивљака на врата новембра“.
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Мухамед Бен Абд-Ел-Крим. 819. 
„Народу Северне Америке“. – [Апел 
америчком народу поводом рата у 
Мароку].

Сенатор Борах. [Цитат поводом 820. 
Абд-Ел-Кримовог апела, пренет из 
француског часописа Clarté].

Љубомир Мицић. „Београд без 821. 
архитектуре“. [Овај чланак написан је на 
молбу уредништва Bouwkunde, часописа 
за архитектуру у Антверпену]. 

Бранко Ве Пољански – Париз. „'Ми' 822. 
на Декоративној изложби у Паризу“. 
Париз, 30. октобра 1925.

Уредништво „Зенита“. „Господину 823. 
Министру унутрашњих дела“. – [О 
наређењу да се поводом полицијске 
забране 36. свеске Зенита растури слог 
часописа].

Љубомир Мицић – Београд. 824. 
„Отворено писмо изгубљеном песнику и 
пајацу буржоазије Августину Ујевићу – 
Београд, 6. новембар 1925“.

Вилко Гецан. „Зенитистичко писмо 825. 
из Америке“. Њујорк, 23. октобра 1925.

„Часописи; Књиге“. – [О 826. 
иностраним публикацијама које је 
примила Редакција].

Р.[исто] Ратковић. „Феномен 827. 
Мајмун, роман Маријана Микца“.

L.[ioubomir] M.[itzitch]. „Une 828. 
mystification à Paris“.

„Јубиларна свеска 829. Зенита 1. 
јануара 1926“. – [Најављено да ће бити 
илустрована портретима свих активних 
зенитиста].

[Рекламе: Zagrebački magazin, 830. 
Zagreb; Јевта М. Павловић и компанија, 
Београд; Ђура Јаношевић, Београд, са 
фотографијом кројачке лутке].

Љубомир Мицић – Београд. „Зенит 831. 
1921–1926“. – [Рекламна најава јубиларне 
свеске и позив на сарадњу, писано 10. 
новембра 1925; упоредо на француском].

Год. VI, бр. 38  
(фебруар 1926)

Међународни часопис. – Календар 
нове уметности и савременог живота 
(упоредо на француском). – Власник и 

одговорни уредник Љубомир Мицић 
(упоредо на француском). – Београд. 
– Уредништво и администрација 
Обилићев венац 36. – (Штампарија 
„Родољуб“).
* Représentant en France Branko Ve 
Poliansky. Paris VI – 54, rue d' Assas

„1921–1926“, korice. – [Јубиларни 832. 
број].

[Садржај], корице.833. 

[Информација о часопису, 834. 
рукописима који се штампају изворно 
„у свим оригиналним језицима на 
глобусу“; о редакцији, адреса, упоредо 
на француском], унутрашња страна 
корица.

„Зенит – галерија нове уметности“. 835. 
– [Обавештење да се Галерија може 
посетити уз писмену пријаву и молбу], 
унутрашња страна корица.

„Љубомир Мицић. 836. Аероплан 
без мотора“. – [Апел читаоцима да не 
забораве забрањену антиевропску 
поему, упоредо на француском], 
унутрашња страна корица.

Henri Barbusse – Paris. „Mon cher 837. 
confrère...“ – [Поздрав поводом јубилеја 
часописа].

Vera Biller – Abbazia. „Пет година 838. 
Зенитa“. – [Ликовни прилог рађен 
поводом јубилеја часописа, из Зенитове 
збирке]. 

Љубомир Мицић – Београд. 839. 
„Манифест варварима духа и мисли 
на свим континентима“. – [Писано у 
Београду 25. октобра 1925; упоредни 
текст на француском].

Lioubomir Mitzitch – Belgrade. 840. 
„Manifeste aux barbares d’esprit et de la 
pensée sur tous les continents“. – [Превод 
са српског Стана Кочанин и Владимир 
Скерлић]. 

F.[ilippo] T.[ommaso] Marinetti – 841. 
Roma. „Cari amici di Zenit...“ – [Поздрав 
поводом јубилеја часописа].

Бранко Ве Пољански. „Драги 842. 
друже....“ – [Поздрав поводом јубилеја 
часописа].

Бранко Ве Пољански – Париз. 843. 
„С ону страну истине и лажи“. O 
aпсолутном у зенитизму. 

Franz Richard Behrens – Berlin. „Ich 844. 
bin schwer krank...“. – [Поздрав поводом 
јубилеја часописа].

Маријан Микац – Браила. 845. 
„Петогодишњица борбе за друго 

магнетско средиште“. 

M.[ichel] Seuphor – Anvers. „Mon 846. 
cher Lioubomir...“. – [Поздрав поводом 
јубилеја часописа]. 

Herwarth Walden – Berlin. 847. 
„Lioubomir Mitzitch...“. – [Поздрав 
поводом јубилеја часописа]. 

 Риста Ратковић – Београд. „У 848. 
Санџаку сан на црвеној трави“.

Илья Эренбург – Париз. „Дорогой 849. 
товарищ ...“ – [Поздрав поводом јубилеја 
часописа].

Fortunato Depero – Parigi, 850. 
„Carissimo direttore...“; „аi zenitisti. 
Paris 22. XII 1925“. – [Поздрав поводом 
јубилеја часописа]. 

Андра Јутронић – Сомбор. „Драги 851. 
друже Мицићу...“ – [Поздрав поводом 
јубилеја часописа].

Thadé Peiper – Kraków. „Je déteste 852. 
le zénith...“ – [Поздрав поводом јубилеја 
часописа]. 

Théo van Doesburg – Paris. „De 853. 
Stijl hat immer mit grösster Teilnahme...“ 
–[Поздрав поводом јубилеја часописа]. 

Раде Драинац – Париз. „Драги 854. 
Господине Мицићу...“ – [Поздрав 
поводом јубилеја часописа].

Jozef Peeters – Anvers. „Mon cher 855. 
Mitzitch...“. – [Поздрав поводом јубилеја 
часописа]. 

Стеван Живановић – Загреб. 856. 
„Вјерују во имја зенитизма“.

Veno Pilon – Paris. „Jubilej 'Zenita' 857. 
je najbolji dokaz...“. – [Поздрав поводом 
јубилеја часописа]. 

Нина-Нај – Београд. „Једини мој 858. 
друже и пријатељу...“ – [Поздрав поводом 
јубилеја часописа].

[Carl] van Eesteren – Haag. „Cher 859. 
Monsieur Mitzitich...“ – [Поздрав 
поводом јубилеја часописа]. 

Јос.[ип] Штолцер-Славенски – 860. 
Париз. „Драги друже...“ – [Поздрав 
поводом јубилеја часописа]. 

Blaise Tison – Bruxelles. „A la patrie 861. 
européenne“.

[Kurt Liebmann – Dessau]. „Sehr 862. 
verehreter Herr und Freund....“ – [Поздрав 
поводом јубилеја часописа]. 

Kurt Liebmann – Dessau. 863. 
„Festsellung 50. Pour cinq ans de Zenit“. 
[Афоризам].
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Albert Gleizes – Paris. „Cher 864. 
Monsieur...“ – [Поздрав поводом јубилеја 
часописа]. 

Мирко Кујачић – Париз. „Поздрав 865. 
зенитистичке тројке“. 

Guillermo de Torre – Madrid. „Cher 866. 
confrère....“ – [Поздрав поводом јубилеја 
часописа]. 

Rudolf Pannwitz – Dubrovnik. 867. 
„Lieber Herr Micić....“ – [Поздрав поводом 
јубилеја часописа]. 

Мита Димитријевић – Београд. 868. 
„Поштовани Господине Мицићу...“ – 
[Поздрав поводом јубилеја часописа]. 

Georges Linze – Liège. „Temps 869. 
nouveau Zenit“.

Уредништво 870. Зенита. „Филм једног 
књижевног покрета и једне духовне 
револуције“. Пет година под игом 
‘„лудости“ и барбарогенија.

Конрад Фајт – Берлин. „871. Зениту 
и свима његовим пријатељима срећну 
1926“. – [Фотографијом са легендом].

[Рекламе: Јевта М. Павловић, 872. 
Београд; Литографија и фабрика 
картонаже Рожанковски и друг, Загреб].

Администрација Зенита. 873. 
„Претплатницима; Дужницима“. – 
[Позив на обнову претплате и измирење 
дуговања].

[Издања часописа 874. Зенит. Наведено 
девет наслова].

Год. VI, бр. 39 (март 1926)

Међународни часопис (упоредо на 
француском). – Уредник и оснивач 
Љубомир Мицић (упоредо на 
француском). – Београд. – Уредништво 
и администрација Обилићев венац 36. – 
(Штампарија „Родољуб“).
* Représentant en France Branko Ve 
Poliansky.

[Садржај]. 875. 

„Зенитофор постављен на крову 876. 
европске културе...“ – [Програмска 
парола; упоредо на француском; са 
фотографијом антене].

„Also sprach der Kulturträger“.877. 
(Упоредо на српском). – [Програмска 

крилатица асоцијативно везана за 
Ничеовог „Заратустру“, са цитатом 
„Срби су добар народ...“ и са 
репродукцијом руског политичког 
плаката].

Lioubomir Mitzitch – Belgrade. 878. 
„hé slaves“ (1925). – [Превод са српског 
Владимир Скерлић].

Branko Ve Poliansky – Paris. 879. 
„300.000 coups la secondе“ (1922). – 
[Превод Владимира Скерлића из књиге 
Тумбе која је у припреми].

Marian Mikatz – Belgrade. „Prière 880. 
d'anathème béatifié“ (1923). – [Превод 
Владимира Скрелића из књиге Ефект 
на дефекту].

Љубомир Мицић – Београд. 881. 
„Сифон-сода-крв“ (1925).

Љубомир Мицић – Београд. „Хеј 882. 
Словени“ (1925).

Љубомир Мицић – Београд. 883. 
„Папагај и монопол 'хрватска култура'“. 
– [Са хрватског на српски превео аутор, 
прештампано из Зенита, бр. 24, 1923]. 

Примо де Ривера – Мадрид. 884. 
„[H]Asta la vista. Поверљива и тужна 
посланица из Шпаније Његовој 
Екселенцији Николи Пашићу 
председнику министарског савета, 
Београд“.

Hannes Meyer. „Théatre Co-op“. – 885. 
[Фотографија сцене].

„Под интердиктом полиције I“. 886. 
– [Судски материјал поводом забране 
књиге Љ. Мицића Аероплан без мотора: 
тужбе, решења, жалбе].

„Под интердиктом полиције II“. 887. 
– [Судски материјал поводом забране 
књиге Љ. Мицића Аероплан без мотора: 
тужба].

Љубомир Мицић – Београд. „Моја 888. 
поезија и 'јавни морал'“. Првостепеном 
суду за варош Београд. – [Одговор на 
тужбу Одељења полиције Управе града 
Београда од 24. децембра 1925].

Бранко Ве Пољански – Париз. „У 889. 
тебе су дивне очи Луција“.

Иља Еренбург – Москва / Париз. 890. 
„Руска књижевност после револуције“. 

Макроскоп

„Зенитистичке демонстрације 891. 
у Паризу“. – [O демонстрацији Б. Ве 
Пољанског, Ј. Штолцера Славенског и М. 
Кујачића на предавању Алфреда Кера. – 

О наступу Б. Ве Пољанског на предавању 
Иље Еренбурга 9. фебруара 1926]. 

„Зенитизам у свету“. – [Инострани 892. 
часописи и листови који су објавили 
прилоге зенитиста].

„Чарл Чаплин: Трка за златом“. – 893. 
[Приказ филма].

„894. Зенит – Политика – Првостепени 
Суд и Закон о штампи“. – [Око 
необјављивања писма Љ. Мицића 
послатог Политици и његова тужба тим 
поводом].

„Импровизиран јубилеј 895. Српског 
Књижевног Гласника“.

„Јутрења и Бдења“. – [О књизи 896. 
Милана Кашанина].

„Борови и Маслине“. – [О књизи 897. 
Сибета Миличића].

„Расадници морала“. – [Критички о 898. 
руским киосцима у Београду]. 

„Љубомир Мицић: Мој сусрет са 899. 
Анри Барбисом у Београду“. – [Најава 
текста о овом сусрету и апел да се он 
прочита у 40. свесци Зенита].

[Рекламе: Јевта М. Павловић, 900. 
Београд; Литографија и фабрика 
картонаже Рожанковски и друг, Загреб].

Администрација 901. Зенита. 
„Претплатницима; Дужницима“. 
– [Молба за обнову претплате и 
подмирење дуговања].

Représentant en France: Branko Ve 902. 
Poliansky. 

„Зенит – галерија нове 903. 
уметности“ [упоредо на француском]. 
– [Обавештење да се Галерија може 
посетити уз писмену пријаву и молбу].

„Љубомир Мицић. 904. Аероплан без 
мотора [упоредо на француском]. 
– [Апел да се чита забрањена 
антиевропска поема].

Год. VI, бр. 40  
(април 1926)

Међународни часопис. Календар 
нове уметности и савременог живота 
(упоредо на француском). – Власник и 
одговорни уредник Љубомир Мицић. 
– Београд. – Управа и администрација 
Обилићев венац 36. – (Штампарија 
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„Родољуб“).
* Représentant en France: Branko Ve 
Poliansky. 

Theo van Doesburg / C.[arl]. van 905. 
Eesteren. „Maison“. – [Фотографија 
макете зграде].

[Садржај часописа].906. 

Бранко Ве Пољански – Париз. „Из 907. 
књиге 'Тумбе'“. – [Ликовни прилог].

[Типопластика: аутор забрањене 908. 
поеме Avion sans apareil Љубомир 
Мицић, графички представљен као 
човек који је обешен о параграфе).

„На тужбу београдске полиције, 909. 
песник Љубомир Мицић, ради 
антиевропске поеме Аероплан без 
мотора, стављен је под суд“ [упоредо на 
француском].

Љубомир Мицић – Београд. „Де 910. 
гиди бекјар будала“. – [Фрагмент из 
књиге На калдрми кубурлије, 1923].

Љубомир Мицић: „Мој сусрет са 911. 
Анри Барбисом у Београду“. – [Најава 
текста о овом сусрету и апел да се он 
прочита у 41. свесци Зенита].

Theo van Doesburg / C.[arl] van 912. 
Eesteren. „Maison“. – [Репродукција 
макете зграде].

Валтер Гропиjус – Десау. 913. 
„Интернационална архитектура“.

Љубомир Мицић – Београд. 914. 
„Радиола на Балкану“.

Бранко Ве Пољански – Париз. „У 915. 
слепом цреву пароброд“. – [Из књиге у 
припреми Тумбе].

Андра Јутронић – Сомбор. „Преко 916. 
старог“.

Маријан Микац – Браила. 917. 
„Импотенција у берберници“ (1924).

МИД [Мита Димитријевић] – 918. 
Београд. „Форма прождире дух...“

„Немојте читати 39. свеску 919. Зенита 
пошто је од полиције забрањена“.

Иља Еренбург – Москва / Париз. 920. 
„Руска књижевност после револуције“. 
(Превели Љубомир Мицић и Владимир 
Скерлић). – [Чланак преузет из часописа 
Nouvelle Littéraire].

C.[arl] van Eesteren. „Профил 921. 
берлинске улице 'Unter den Linden'“. – 
[Репродукција плана и обавештење да је 
сарадник и пријатељ Зенита награђен за 
овај рад првом наградом на конкурсу]. 

Љубомир Мицић – Београд. 922. 
„Аероплан без мотора“ (1922). 
Антиевропска поема. 

Макроскоп 

„Зенитизам у свету“. – [Обавештење 923. 
да је холандски часопис De Stijl штампао 
чланак Б. Ве Пољанског „Wat Wil Het 
Zenitisme?“].

„Филмска анкета“. – [О анкети 924. 
берлинског листа Der Deutsche у којој 
су учествовали Љ. Мицић и Б. Ве 
Пољански].

„Плес над празнином“. – [О књизи 925. 
Јована Поповића].

„Сексуални екилибр новца или 926. 
трговинска преписка о валутном 
питању“. – [О књизи непознатог аутора].

„Колајна“. – [О књизи стихова Тина 927. 
Ујевића у издању С. Б. Цвијановића].

„Књиге Баухауса“. – [Приказано 928. 
осам књига: Валтера Гропијуса; 
Паула Клеа; о експерименталној кући 
Баухаус; о позорници Баухауса; Пита 
Мондријана; Теа ван Дузбурга; о новим 
радовима Баухауса; Ласла Мохољ-Нађа].

„Међународна изложба 929. 
револуционарне уметности у Москви“. 
– [О учешћу Зенита на изложби марта 
1926).

„Зенитизам и часопис књижевних 930. 
пикаваца“. – [Полемика са часописом 
Мисао].

„Никола Тесла 'инжењер'“. – 931. 
[Протест због тога што је Н. Тесла на 
једном предавању назван инжењером].

„Плава Птица“. – [О гостовању 932. 
кабареа Плава птица у Београду].

„Zenitistische Demonstrationen 933. 
in Paris, oder Paris in Alfred Kerr“. – 
[Полемика са А. Кером]. 

„Часописи и књиге“. – [Наведене 934. 
иностране и домаће публикације које је 
примила Редакција].

Љубомир Мицић. „Једно изгубљено 935. 
писмо“. – [Протест поводом начина на 
који је Исидора Секулић говорила о 
одјеку зенитистичког покрета у свету 
на предавању Владимира Скерлића у 
Југословенско-енглеском клубу]. 

Représentant en France Branko Ve 936. 
Poliansky.

„Зенит – галерија нове уметности“. 937. 
– [Обавештење да се Галерија може 

посетити уз писмену пријаву и молбу; 
упоредо на француском].

„Љубомир Мицић. 938. Аероплан без 
мотора“. – [Апел да се не заборави 
забрањена антиевропска поема; упоредо 
на француском].

Год. VI, бр. 41 (мај 1926)

Међународни часопис – Календар 
нове уметности и савременог живота 
(упоредо на француском). – Власник 
и одговорни уредник Љубомир 
Мицић. – Београд. – Уредништво и 
администрација Обилићев венац 36. – 
(Штампарија „Родољуб“).
* Représentant en France: Branko Ve 
Poliansky. 

„Made in England. Capital – 939. 
Капитал“ [упоредо на енглеском], 
корицe и стр. 12. – [Репродукција руског 
политичког плаката].

Бранко Ве Пољански. 940. Тумбе, 
полеђинa корицe. – [Репродукција 
насловне странице истоимене књиге]. 

Lioubomir Mitzitch. „Barbarogénie“ 941. 
(1924), стр. 1. – (Traduit du serbe par 
Vladimir Skerlitch 1924).

Љубомир Мицић – Београд. „бим 942. 
бам бом“, стр. 2–3. – (Писано 1. маја 
1926).

George Grosz – Berlin, стр. 3. – 943. 
[Ликовни прилог]. 

Бранко Ве Пољански – Париз. 944. 
„Лађарево звоно“, стр. 4.

 Љубомир Мицић – Београд. „За 945. 
слободу мисли – за слободу стварања“. 
Одбрана оптуженог Љубомира Мицића 
изречена пред Првостепеним Судом 
у Београду 16. априла 1926. год., стр. 
5–12.– [Поводом забране антиевропске 
поеме Аероплан без мотора]. 

Стеван Јаношевић. „Господо 946. 
судије!...“, стр. 12. – [Изјава поводом 
Мицићеве одбране пред судом].

Андра Јутронић – Сомбор. „летети 947. 
летети летети“, стр. 13.

Маријан Микац – Браила. „Срећа је 948. 
смејати се“, стр. 13–14.

МИД [Мита Димитријевић] – Бео-949. 
град. „Форма прождире дух...“, стр. 14.
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Raith Tivadar – Budapest. „Dal“, str. 950. 
15.

Бранко Ве Пољански – Париз. 951. 
„Држава и кинофилм“ (1922), стр. 15–17.

Љубомир Мицић – Београд. „Мој 952. 
сусрет са Анри Барбисом“, стр. 17–21.

„Друштво народа“ [упоредо на 953. 
француском]. – [Репродукција руског 
политичког плаката], стр. 21.

Љубомир Мицић – Београд. 954. 
„Парализа Европе“, стр. 22–24. – 
[Прештампан текст из 1922. године].

Љубомир Мицић – Београд. „О 955. 
штампи – о спорту – о књижевности“, 
стр. 24–25, 27–28.

[Laszlo] Moholy-Nagy, стр. 26. – 956. 
[Ликовни прилог]. 

„Испод критике. Нешто о књигама 957. 
и часописима које наше уредништво 
није примило“, стр. 28–32. – (Мисао; 
Вијенац; Pjesme Љубе Визнера; Поезијa 
Божидара Ковачевића; Tri poeme Stanka 
Tomašića, La Civilisation Yougoslave 
compte-a Louis-a de Voinovich-a, Paris). 

Макроскоп

Metafizika ničega. – 958. [О књизи 
анонимног аутора], стр. 32.

„Четврти симфонијски концеpт“, 959. 
стр. 32. – [О композицијама Крешимира 
Бенића изведеним у Народном 
позоришту 7. априла 1926].

„Први концерт југословенске 960. 
хорске музике“, стр. 32. – [О 
композицијама Јосипа Штолцера 
Славенског изведеним на концерту у 
Народном позоришту 11. априла 1926], 

[Рекламе: Дрогерија Меркур, Бео-961. 
град], унутрашња страна задњих корица.

„Teatro, Milano“, унутрашња страна 962. 
задњих корица. – [Рекламни оглас]. 

„Der Sturm, Berlin“, унутрашња 963. 
страна задњих корица. – [Рекламни 
оглас]. 

Représentant en France Branko Ve 964. 
Poliansky, задње корице. 

„Zenit – galerija nove umetnosti“, 965. 
задње корице. – [Обавештење 
да се Галерија може посетити уз 
писмену пријаву и молбу; упоредо на 
француском].

Љубомир Мицић. 966. Аероплан без 
мотора, задње корице. – [Апел да се не 
заборави антиевропска поема].

Год. VI, бр. 42 (јули 1926)

Међународни часопис. – Календар 
нове уметности и савременог живота 
(упоредо на француском). – Власник и 
одговорни уредник Љубомир Мицић. 
– Београд. – Уредништво и управа 
Обилићев венац 36. – (Штампарија 
„Родољуб“).

[Садржај]967. 

Lioubomir Mitzitch – Belgrade. 968. 
„Autour du Zénitisme“, str. 1–2. – 
[Фрагмент програмског текста, 
објављеног у часописима: Der Sturm, 
Берлин, 7 Arts, Брисел, Blok, Варшава].

Kurt Liebmann – Dessau. „Rhythmus 969. 
der Tiere“, str. 2–3.

Љубомир Мицић. 970. Антиевропа, 
стр. 4. – [Рекламна најава за ванумну и 
антиевропску књигу песама; упоредо на 
француском]. 

Бранко Ве Пољански – Београд. 971. 
„Судар светова. Фрагмент романа“, стр. 
5–8.– [Написано у Паризу 1925].

Андра Јутронић – Сплит. „Вођство 972. 
бича“, стр. 8.

Садкин [Oсип Задкин] – Париз, 973. 
стр. 9. – [Ликовни прилог]. 

Маријан Микац – Кладово. „Пожар 974. 
у министарству женских дела“, стр. 
10–12.

Љубомир Мицић – Београд. „Made 975. 
in England“, стр. 12–13.

Љубомир Мицић – Београд. 976. 
„Врабац под шеширом“, стр. 13–15. – 
[Писано 25. јуна 1926].

„Памфлет против 977. Српског 
књижевног гласника и листа Политика“, 
стр. 16.

[Рекламе: Дрогерија Меркур, 978. 
Београд ], унутрашња страна задњих 
корица.

„Teatro, Milano“, унутрашња страна 979. 
задњих корица. – [Рекламни оглас]. 

„Der Sturm, Berlin“, унутрашња 980. 
страна задњих корица. – [Рекламни 
оглас]. 

[Реклама за београдску филијалу 981. 
Загребачке дионичке творнице папира], 
задње корице, са графичким и ликовним 
решењем у духу конструктивизма].

Год. VI, бр. 43  
(децембар 1926)

Meђународни часопис (упоредо на 
француском). – Уредник Љубомир 
Мицић [упоредо на француском]. – 
Београд. – Уредништво Грачаничка 
15, телефон 40–68. – (Штампарија 
„Родољуб“, Кнез Михаилова 3).

„Љубомир Мицић. 982. Антиевропа“, 
унутрашња страна предњих корица.– 
[Рекламни оглас за књигу].

„Бранко Ве Пољански. 983. Тумбе, Са 
ликом песниковим јапанског сликара Т. 
Фужите“, унутрашња страна предњих 
корица. – [Рекламни оглас за књигу, са 
oбавештењем да се ове зенитистичке 
књиге продају у књижари С. Б. 
Цвијановића, Београд].

Љубомир Мицић. „Легенда о 984. 
'мртвом покрету' или између зенитизма 
и антизенитизма. Ко није за зенитизам 
тај је против зенитизма“, стр. 1–8, 10–11.

[Фотографија поставке изложбе 985. 
са легендом]: „Зенит и зенитисти на 
изложби Револуционарне уметности 
Запaда, коју је приредила Академија 
Наука и Уметности у Москви, 
маја–јуна 1926“, стр. 9. – [упоредо и на 
француском]. 

Власт.(имир) Т. Петковић. 986. 
„Расцветале се бомбе“, стр. 11.

Др. М. Расинов. „Зенитизам кроз 987. 
призму марксизма“ (19. новембар 1926), 
стр. 12–15.

„Тагоре и зенитистичке 988. 
демонстрације“, стр. 15–16.

„Поводом изложбе париских 989. 
сликара“, стр. 16. – [О изложби у 
Павиљону „Цвијета Зузорић“ коју је 
приремио Б. Ве Пољански у Паризу а 
коју је присвојило „Удружење пријатеља 
реакционарне уметности“].

Бранко Ве Пољански – Љубомир 990. 
Мицић, „Отворено писмо Рабиндранат 
Тагори. – [Летак штампан 15. новембра 
1926. године, поводом Тагориног 
предавања у Београду. – Додатак 43. 
броју Зенита; наслов летка упоредо 
на француском, а текст упоредо на 
енглеском].

„Зенитизам је против савремене 991. 
културе и савремене цивилизације“, стр. 
17. – [Зенитистичка програмска парола; 
упоредо на француском]. 
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„Како је 'Зенит' обуставио 992. 
'Политику'. Решење Првостепеног суда 
за град Београд...“, унутрашња страна 
задњих корица и задње корице. 

„Collaborateurs de Zenit 1921–1926“, 993. 
задње корице. – [Списак сарадника 
Зенита]. 
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emisija.

1973
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125/76. 
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Predrag Vranešević, Mladen Vranešević; 
uloge: Vladica Milosavljević, Olga Kocijan, 
Frano Lasić, Boris Komnenić, Miloš 
Battellino, Erol Kadić, Radmila Živković; 1 
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Simjanović, Milanka Nanović, Veselko 
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Dragomir Zupanc; u emisiji učestvovali: 
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Петком у 22; аутор прилога: Дуња 
Блажевић; редитељ: Милан Николић 
Пеца; учествују: Дуња Блажевић и Ирина 
Суботић [припрема и поставка изложбе 
Зенит и авангарда двадесетих година], 
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аутор: Мирјана Милојковић-Ђорђевић; 
режија: Петар Теслић. – [Емисија се 
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Ханса Рихтера, Валтера Рутмана, Рене 
Клера, Абела Ганса, Џиге Вертова и 
Славка Воркапића]; 36 min. – televizijski 
film. 

1 Односи се само на сачуване емисије 
и филмове, углавном телевизијске, до 
чијим смо података успеле да дођемо 
захваљујући Дуњи Блажевић, Бојани 
Андрић, Весни Игњатовић, Зринки Kуић 
и Александру Давићу.
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1994; сценарио: Марко Недељковић; 
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Деметровић, Катарина Тошковић, Јасна 
Јованов, Остоја Кисић, Едуард Иле; 
стихове Љ. Мицића рецитује: Драган 
Пантић; [о Љубомиру Мицићу, његовом 
животном путу и стваралаштву; 
коришћена документација о часопису 
Зенит, фотографије и преписка Љ. 
Мицића]. – телевизијска емисија. – 
Архив PTC: K-17688 [датум пријема 
2006]. 

1997
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radio-televizija / Prezentacija programa, 
reditelj: Petar Krelja, emitovano 1997; 33.49 
min. – dokumentarna emisija,

15. TV izložba: Josip Seissel. – Hrvatska 
radio-televizija (Prezentacija programa), 
autori: Vesna Ćuro Tomić, Petar Krelja, 
Ranko Karabelj, Mirko Kremenić, 
Krešimir Takač, Tomislav Višal, Vesna Švec 
Krelja, Nera Zembjak, Gordana Špoljar, 
Mario Anduš, emitovano 1997; 9.55 min. – 
dokumentarna emisija, 

2001

16. Transfer. – Hrvatska radio-televizija 
/ Kultura, urednik: Silvije Hum; autor: 
Gordana Brzović, emitovano 15. I 2001; 
41.33 min. – emisija iz kulture.

17. Transfer. – Hrvatska radio-televizija 
(Kultura, urednik: Silvije Hum), autor: 
Gordana Brzović, emitovano 29. VIII 2001; 
40.15 min. – emisija iz kulture.

18. Читајте 'Стотину вам богова' – 
Радио-телевизија Београд, емисија из 
серије Песничке ведрине – посвећена 
Љубомиру Мицићу. – Архив PTC: 
K-8588 [датум пријема 2001].

2007 

19. Josip Seissel + Zenit. Vijesti iz kulture. – 
Hrvatska radio-televizija (Vijesti), urednik: 
Lidija Špiranec, emitovano 18. V 2007: 8.42 
min. – vesti. 

Филмографија без података:

20. Зенит – Љубомир Мицић. – Радио-
телевизија Србије [без података о 
ауторима и датуму емитовања]. – доку-
ментарна емисија; Архив PTC: A0-1241.

21. Зенит – Дах театар. – Радио-
телевизија Србије [без података о 
ауторима и датуму емитовања]. – 
документарна емисија; Архив PTC: 
A0-2664.

22. Ljubomir Micić . – Радио-телевизија 
Србије [титлови на енглеском; без података 
о ауторима и датуму емитовања]. – 
документарна емисија; Архив PTC: A-233.
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Свесне смо да ова обимна Литература 
о Зениту, зенитизму, његовим 
покретачима и сарадницима, није 
сасвим исцрпљена, иако обухвата 
велики број јединица (закључно са 
крајем 2007. године). Она је рађена 
по истим принципима и обрасцима, 
а то значи да су сви подаци у њој – 
осим ретких изузетака – проверени. 
Претпостављамо, ипак, да овај попис 
није коначан и због тога ћемо бити 
захвалне свакоме ко да свој допринос 
његовом допуњавању. 

В. Г. – И. С. 
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Vidosava Golubović

The Zenit Periodical (1921-1926)

In February 1921, in Zagreb, the poet Ljubomir Micić launched Zenit, an interna-
tional magazine for art and culture, as it said in the subtitle; around its zenitist poetics 
and aesthetics, the magazine gathered representatives of all branches of art, both in the 
narrow and a broader meaning of the term – of poetry, literature, fine arts, theatre, film, 
architecture, music – from Yugoslavia, Russia and the West. A total of 43 issues were 
published, containing contributions in various languages (Ivan Goll’s “The Zenitist 
Manifesto” was printed in German). After being published regularly for over two years, 
and after switching the editorial office from Zagreb to Belgrade (the last Zagreb issue, 
no. 24, was published in May 1923), Zenit was published irregularly, occasionally com-
ing out in the form of a multiple issue (Zenit no. 26-33 was published as an eightfold 
issue). Apart from the irregularity of its publication, it was characterised by changes of 
format and changes in outlook in terms of pictural-graphic design. 

The material contributed to the magazine was not classified according to any par-
ticular principle: sometimes the lead-in text was a manifesto, other times poetry or a 
polemical text. As opposed to the relatively irregular arrangement of the material pub-
lished, the editor introduced a permanent column entitled “Macroscope”, containing, 
for the most part, polemical, critical and informative texts. Among other things, the 
column was intended to react quickly and in a lively manner to the latest trends in litera-
ture and art, in Yugoslavia and abroad, to provide information and at the same time take 
a view, all this using a very austere kind of language.

From the very first to the last issue, the periodical was edited by its founder Ljubomir 
Micić. In the first issues, immediately after launching the magazine, the editorial staff con-
sisted of a number of members, who represented the periodical outside of Zagreb, where it 
was published then. Thus Boško Tokin was its representative from Belgrade, from Prague 
it was Lj. Micić’s brother Branko Ve Poljanski, and from Paris Rastko Petrović. The co-
editorial activities of the French-German poet and writer Ivan Goll led to great changes 
in the make-up of the editorial staff. Immediately after Goll’s entry in the editorial staff, B. 
Tokin suddenly suspended his editorial cooperation with Zenit. As a co-editor, Goll was 
active until issue no. 13, published in 1922. From then onwards, Micić edited Zenit on his 
own, occasionally with the cooperation of his brother Branko.       

Zenit was launched at a watershed cultural, political and historical moment: it was 
preceded by events such as the First World War and all its consequences, the October 
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Revolution (its echo is felt in Branko Ve Poljanski’s “October Manifesto”, published in 
his authorial periodical Svetokret [Worldturn] in 1921, wherein the author draws a line 
from the Universe – the turning of the Earth around its axis in cosmos – to the inner, 
subjective revolution of the spirit), the establishment of a common state, made up of 
three peoples, separated until then by their immanent processes of national develop-
ment, and the post-war Europe as a scene where various avant-garde groups and move-
ments pursued their activities. Apart from this, Zenit may be viewed as a dialectical 
moment of provocation and a turning point in connection with the aesthetisation of 
the Balkans and its culture, which, until then, had not participated in the artistic and 
historical events of Europe on an equal footing. These external factors left their mark on 
the initial programme concept of the periodical, mediated through the most general of 
slogans about the negation of the war and the building of an international brotherhood 
of artists, along with a radical calling into question of the “sentry/border guard-like” and 
the “soldier-like” destiny of the Yugoslav people and arguing in favour of creating a new 
man and a new art.

The postulate about art as a stimulus to life and the belief in its role in the transfor-
mation of man are based on the ideas of Dostoyevsky and Nietzsche: “Beauty will save 
the world.” Around this more or less general ideational and aesthetic platform and the 
desire to “mobilise the post-war atmosphere of spirits”, Micić gathered poets and writ-
ers from the cities and cultural centres of the entire Yugoslavia: from Zagreb, Belgrade, 
Ljubljana, Novi Sad, Vinkovci, Sombor, Split and Zemun. Also, the magazine sponta-
neously established cooperation with Prague (Dragan Aleksić), Paris (Rastko Petrović, 
Miloš Crnjanski, Dušan Matić) and Vienna (Zlatko Gorjan), where members of the Yu-
goslav intelligentsia found themselves having entered university studies after the end of 
the First World War. On the other hand, the idea about the mobilisation of spirits was 
extended and became the foundation of Zenit’s aesthetic programme through the slo-
gan of the need for peace and cooperation among nations, countries, continents. Micić 
wanted, first of all, to abolish national boundaries and to establish contact with the liter-
ary and artistic avant-garde of Europe, Russia, both Americas and China, that is to say, 
with those trends, movements and persons that were, according to his own evaluation, 
of topical interest and aesthetically purposeful. A metaphor of the above is Micić’s pro-
grammatic text “Shimmy in the Graveyard at the Latin Quarter” (1922), its source of 
inspiration being of cubist-constructivist provenance, with a characteristic radio-film 
stylisation and with Rodchenko’s kiosk as the spatial centre and the gathering place of 
zenitists from Yugoslavia and from abroad with the exception of Marinetti, who got left 
out on account of the insistence of the futurists on the national homogeneity of Italians 
– F. T. Marinetti: “Only Italians can be futurists.”

Outside this level of the magazine, Zenit, as the organ of a particular artistic group, 
aimed to aesthetically establish and profile the Balkan formula of the avant-garde move-
ment, so that, through its original programme and the attendant artistic practice, it 
would be on a par with the other avant-garde movements in Europe of the time. In order 
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to achieve this, it argued in favour of the artistic and cultural emancipation of the Bal-
kans from the West and from Europe, for a dethronement of its traditional values, exem-
plified not by Pushkin, as in the Russian futurists’ manifesto entitled “A Slap in the Face 
of the Ruling Taste” (signed by D. Burliuk, Kruchenykh, Mayakovsky and Khlebnikov), 
but by Molière, Dante, Shakespeare, Kant, and in favour of turning the process of the 
Europeanisation of the Balkans around, in the direction of a Balkanisation of Europe. 
It prophesied that Europe would perish, condemned it for its lack of ethical principles, 
comparing it to an old immoral woman on the basis of negative revaluations of mytho-
logical and cultural associations and analogies. The turning-point forces of the project 
of the Balkanisation of Europe were based upon a request for a revolution of art that 
would be achieved through the expected and wished-for renewal of Europe by means of 
a Balkanocentric neobarbarism and primitivism, that is to say, they were founded upon 
that mood characteristic of Western, and especially of Russian avant-garde. Zenitists 
praised the New Balkans, the new Balkan culture and art as the main postulates of their 
programme, on the grounds of a healthy Balkan dynamism; they proclaimed the new 
man, personified by the great individual Barbarogenius, as a cultural hero who intro-
duces an essentially new principle in the existing order of things in life and art. To begin 
with, it was a lone, separate figure who, like Nietzsche’s Zarathustra, delivers a sermon 
from the mountains, appeals to man to strive for great heights, above mediocrity, then 
it became a mystical figure of man-hero, thought out in the key of cosmism, spiritually 
opposed to the patronage of Madam Europe, and in the 1930’s, during Micić’s exile in 
France, he became the literary hero of the latter’s novel Barbarogenius Deciviliser. 

In the course of its five-year lifespan, the periodical passed through several devel-
opment phases, which left a mark on its formal characteristics, structure, programmatic 
and artistic activities. The lack of a firm programme core in the first issues of the periodi-
cal gave it the character of an international almanac. The intermingling of lyrical motifs 
and methods with the genre of travel writing was the organisational principle of M. Crn-
janski’s poetry (“Girl”). The poetry of Lj. Micić was not yet programmatic in character: it 
was machinist, after the model of the other futurism, and autobiographical – which was 
a mark of modern poetic expression. Branko Ve Poljanski encloses the poetic subject 
within the circle of his poetry. In the poem “In the Sign of a Circle”, he resorted to the 
principle of verse shifting, dynamically combining the graphic-versificatory method of 
circular writing of verses with semantic elements. As far as Boško Tokin is concerned, 
he played a very important role when it came to imparting knowledge about the cultural 
and literary trends within the framework of French and Italian modernism and avant-
garde. Thematically, he revealed to the local public renaissancism, miraculism, a term 
taken over from the post-war film theory in France. He presented the futurist theme of 
aviation and the ideas of the futurist-pilot F. Azari. While the poems of Rastko Petrović 
were created on the basis of interest in archaic, primitive cultures, Stanislav Vinaver was 
prone to ascribing a revolutionary character to classical themes (“Euphorion”). The rep-
resentative nature of expressionism is reflected in the programmatic formulations of ze-
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nitists, in the poetry of C. Goll, Josef Kalmer, Georg Kulka, and as regards the realm of 
fine arts, in the creative work of Vilko Gecan and Egon Schiele. There was a pronounced 
interest in Russian postrevolutionary art: in Proletkult, Lunacharsky, scythism in the 
poetry of A. Blok, Mayakovsky, imaginism. The poetry of Igor Severyanin is from his 
émigré phase, and the verses of the dynamist Valentin Parnakh are from the period when 
he worked in Paris. The poetry of French poets reflects late symbolist aspirations and the 
aspirations of literary cubism, built on the tradition of G. Apollinaire: Marcel Sauvage, 
Paul Dermée, André Salmon. Apart from the poetry of Valentin Parnakh, motion was 
also suggested by the metaphors and images in the poetry of the Chilean poet Vicente 
Huidobro, the founder of creationism and a member of the group of young Spanish and 
Hispano-American ultraist poets. 

From issue number five, published in 1921, Zenit was truly a forum-like organ of the 
movement. It was programmatically strengthened by Ivan Goll’s Zenitist Manifesto, writ-
ten in German, and The Manifesto of Zenitism by Lj. Micić, I. Goll and B. Tokin, printed 
as the first volume in the periodical’s library. Writers from Belgrade who did not wish 
to adjust their individual poetics to the programme concept of the group severed their 
connections with Zenit through a statement published in the Zagreb periodical Kritika 
[Criticism] (towards the end of 1921). His closeness to zenitism, already quite obvious at 
the time, motivated I. Goll to reject expressionism in his text entitled “Der Expressionis-
mus stirbt” (issue no. 8), for the sake of innovativeness that he considered to be outside the 
boundaries of the recognised and the known linguistic and artistic norms, such as, for 
example, the pristine freshness of words, the youthfulness of scythism and Balkanism.

The dadaist Dragan Aleksić was formed as an artist in the artistic environment of 
Prague, where his texts, belonging to the genres of manifestos, poetry and dada-essays, 
were written. At that time, he started contributing to Zenit. Aleksić’s manifesto entitled 
Dadaism (issue no. 3), published before the manifesto of zenitism, substitutes abstrac-
tion for reality, shifting sense and reason in the direction of futurist-dadaist brutism, 
expressing preference for Melchior Vischer and his novel A Second through the Brain, 
suprematism, circus art, communism, the “secondary-abstract” primitiveness of the 
“occult-nervous” dada man.  

The programmatic statements about the renewal of poetic language are to be found 
in the basis of I. Goll’s manifesto Word as Origin. An Attempt at New Poetry (issue no. 9). 
For his starting point, he relied on fundamental futurist and cubist ideas. The futurist 
poetics provided the basis for the concept of an austere, unambiguous poetic word, a 
solitary sentence. The similarity with cubism is reflected in the realistic character of the 
reduced futurist word. These programmatic principles implicitly determined the verses 
of Lj. Micić in the cycle of numbered poems entitled “Words in Space”, as well as the 
poem of I. Goll Paris brennt, published as the second volume in Zenit’s library. 

Even during the course of its first year of publication, Zenit established direct con-
tacts with Hungarian (the activists gathered around Lajos Kassák) and Czech avant-
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garde artists (Karel Teige’s Devětsil [Nine Forces] movement, whose seat was in Prague, 
and later with its branch in Brno). The early links established between Zenit and Devětsil 
originated from a time when this avant-garde group did not yet have its programme 
organ, but appeared in older and more recent periodicals (F. Šmejkal). Thus Zenit was 
the only foreign periodical to publish (in issue no. 7-8) the works of Czech avant-garde 
artists, stylised in the spirit of magic realism and primitivism. 

Even though he had, as a contributor to Zenit, programmatically proclaimed the 
death of expressionism, having become a member of the editorial staff, Goll affirmed 
the work of the followers of the expressionist periodicals Der Sturm and Die Aktion (K. 
Heynicke, C. Einstein, F. R. Behrens, C. Goll, J. v. Heemskerk) and of Berlin dadaists (R. 
Hausmann, R. Schlichter). 

From the point of view of poetics development, the first definition of zenitism 
was based on explicit references to expressionism. Soon afterwards, the intention was 
to achieve more original programme postulates, in keeping with the slogans and ideas 
about Barbarogenius, Balkanism, Balkanocentrism; in early 1922, these ideas would as-
sume real gravity in the light of further development of the magazine and the movement. 
This phase of development was still characterised by the co-editorial work of Lj. Micić 
and I. Goll, but now Goll gave Micić priority when it came to writing programmatic-
poetic texts, showing no inclination to add his own authorial touches to these texts. 

At the same time, the magazine made a forceful turn in the direction of the Russian 
avant-garde based in Berlin. The main mediators were Ilya Ehrenburg with his book А 
все-таки она вертитсја (And Yet It Does Move), and the artistic tandem Ehrenburg-El 
Lissitzky with their magazine Veshch. It can be claimed that Zenit was among the first 
periodicals in Europe to provide a broad and comprehensive insight into new artistic 
trends in Russia. This refers, first of all, to notions and phenomena such as constructiv-
ism, production art and veshchism, some of which found their place in the theory and 
programme of zenitist poetry; the ideational substratum of a poem was designated its 
“subject”, whereas the term “construction” comprised the process of constructing, that 
is, producing poetic language and its result: poem-construction. Before the publication 
of its Russian double issue (no. 17-18, 1922), Zenit published various contributions by 
Russian artists, poets and writers: V. Tatlin’s Draft of a Monument to the Third Interna-
tional, the programme of the Veshch periodical, the poetry of S. Yesenin and V. Khleb-
nikov, an overview of the development of Russian avant-garde art, presented by means 
of a description of new types of exhibitions and a new way of exhibiting works of fine 
art. The above-mentioned double issue of Zenit, edited by Ehrenburg and Lissitzky, rep-
resents their programmatic and ideational attitude, expressed in the Veshch periodical, 
but also provides a cross-section of the innovations and current trends in the sphere of 
literature, fine arts, theatre, music and film, starting from the prerevolutionary futurists, 
through the suprematists, right down to the contemporary practice of the constructiv-
ists (El Lissitzky’s PROUN projects, the works of V. Tatlin and A. Rodchenko).
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The poetry of domestic contributors of the period was dadaistically estranged, in 
view of its production of meaning (D. Aleksić), as well as intertextual and quotational 
(S. Živanović), polemical with elements of blasphemy (Ve Poljanski), programmatic 
(J. Mester), realised based on the principle of radio-film lyricism (Lj. Micić), emotion-
ally coloured, its starting point being W. Kandinsky’s theory of inner sound, and sub-
sequently made devoid of meaning through dadaist constructions (M. S. Petrov). The 
genre of poetic travel writing (B. Poljanski) was also practised. 

Theatrical innovations were to be found in surrealistic and futuristic surround-
ings. The former notion was understood and realised in the tradition of Apollinaire, 
and is encountered in the foreword to Ivan Goll’s play Methusalem oder Der ewige Bürger 
(Potsdam, 1922). The latter is present in the short synthetic form of futurist theatre (E. 
Dundek, A. Čebular), whose literary role models were Marinetti’s theatrical syntheses, 
also published in Zenit. Lj. Micić cultivated a synthetic form of expression in the sphere 
of prose. 

Foreign poets who contributed to Zenit in 1922 included the dynamist V. Parnakh, 
the Spanish ultraist G. de Torre, the Devětsil poets A. Černík, A. Hoffmeister, H. Walden 
and F. R. Behrens from Germany; French poetry and prose were represented by P. Al-
bert-Birot, P. Dermée and J. Epstein. 

In the year 1923, when only four issues of the periodical were published (February-
May), priority was given to public activities. These had actually begun in mid-1922, by a 
publicity trip to Germany, the purpose of which was to affirm Zenit and zenitism and to 
establish connections with artists who were of the same or similar artistic orientation, 
and were continued through a programmatic concept comprising the organisation of 
zenitist evening events, lectures, and attempting to establish a zenitist theatrical practice 
and make it independent (the Zagreb group Traveller). 

The poetry of the most consistent followers of zenitism contained, to a greater de-
gree than before, revolutionary pathos, to which were added cognitive forms of anticapi-
talism (Ve Poljanski), as opposed to the other contributors, in whose verses the attitude 
towards woman (M. Mikac) and the experience of the material world (A. Jutronić) were 
permeated with a futurist sensibility. Polemics in verse continued, containing direct al-
lusions to political issues (S. Živanović), as did topics deeply involved in cultural issues 
(Ve Poljanski). In his programmatic text Radio Film and the Zenitist Vertical of Spirit, Lj. 
Micić insisted on a fusion of poetry and film.

Issue no. 24, of May 1923, wherein the polemic with Stjepan Radić and his view of 
Europeanism and Balkanism turned into a critique of Croatian culture in its entirety, 
marked the end of the successful Zagreb phase of Zenit. Soon afterwards, Micić moved 
the editorial office to Belgrade, where he strove for a number of months to relaunch the 
magazine, his efforts hindered by the lack of enthusiasm of the new surroundings and 
the negative reactions of the press in Belgrade. All these obstacles notwithstanding, in 
February 1924 issue no. 25 came out, to be followed in October, after an uncommonly 
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long pause, by the eight-fold issue no. 26-33, which, in its turn, was followed by issues no. 
34 and no. 35, in November and December respectively. 

In the course of its being published in Belgrade, there began a synthetic phase in 
Zenit’s work. As a consequence of the introduction of a new programmatic course, co-
operation with some contributors came to a stop. Thus Risto Ratković claimed that he 
broke with zenitism when he felt that he would “see it as a synthesis of all the rebellious 
isms” (issue no. 38, 1926).

The synthetic phase of avant-gardism did not weaken the international aspect of 
Zenit. On the contrary, during the course of 1924 it was even somewhat intensified, only 
to decrease with time in favour of contributions supplied by the periodical’s domestic 
collaborators, open to the trends and influences of surrealism and the literary and artis-
tic left. We single out the contributions of J. Voskovec, a member of Devětsil, the Italian 
futurists R. Vasari and S. Pocarini, the Russian futurist G. Petnikov, with whom direct 
cooperation was established owing to I. Ehrenburg. An expressionistically coloured po-
etic experience, inspired by spiritual forces, dominated in the poetry of F. R. Behrens, H. 
Walden, K. Liebmann and the Swedish poet living in Finland Elmer Diktonius, a leftist 
with socialist leanings. 

Zenit manifested an uneven attitude towards surrealism. Even though it rejected 
surrealism as a product of the bourgeois culture, it did accept some of its forms and 
ways of acting. It opted for some typically surrealist themes or phenomena, calculated 
to achieve the effect of aesthetic, social or political provocation. In the manner of Paris 
surrealists, zenitists sought to thematise the Moroccan crisis, Marxism, or were prone 
to propagandistic-provocative public appearances and public action by means of texts 
written using the genre of the open letter, poster or pamphlet. On the level of manifestos 
(R. Ratković), their attitude towards primitivism and the cult of the East coincided with 
the attitude of French surrealists in their early phase, which was especially manifested in 
issue no. 3 of the journal Surrealist Revolution.

Zenit filled its leftist ideational inclinations with social and revolutionary content 
and views about the need for a more direct influence on the physical, social and political 
reality. While some contributions assumed the form of an open protest (for example, 
on the occasion of the politically motivated murder of the Bulgarian poet Geo Milev), 
poetry affirmed proletarian principles or gave priority to social themes, related to work-
ers: Poljanski, Micić. In order to achieve the same or similar aims, zenitists resorted to 
photography or political posters, permeated with an a priori political humour and gro-
tesqueness – the works of the Russian artist Viktor Denisov Deni.   

In the course of its publication, Zenit also paid attention to the nature of the mag-
azine, to its formal side and to magazine types. When it had solidified its position in 
theoretical terms, from a magazine-almanac of an informal group of collaborators Zenit 
turned into a programmatic organ. The increasingly intense development of dadaism at 
the expense of the original movement drove B. Poljanski towards initiating the adadaist, 
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antidadaist review Dada-Jok (1922). A shift in the direction of propagandistic activities 
in Germany (Munich, Berlin) pointed to the need for publishing a poster issue of the 
magazine, printed as a supplement to the so-called German issue, a kind of a thematic 
catalogue of zenitist contributions intended for the purpose of agitation. The printing of 
Zenit in the folio format, the so-called Zenit-diary, could be viewed within the framework 
of the Russian avant-garde slogan about art coming out into the street, for the periodi-
cal came out before the Yugoslav public with a bold request for establishing diplomatic 
relations with Soviet Russia. Similar experiments continued later on: these included the 
Russian issue, edited by I. Ehrenburg and El Lissitzky, its cover stylised in the construc-
tivist and PROUN manner in honour of Zenit, an issue in the form of a catalogue of 
the International exhibition mounted by Zenit, a new genre of a periodic publication, 
made up of the texts comprising the programme of the zenitist evening events held in 
Zagreb (issue no. 21, 1923), an issue composed in the genre of the calendar. Finally, let us 
mention the consistently maintained February rhythm of publication, overwhelmingly 
reminiscent of the beginnings of the Italian futurism in Paris, combined over time with 
the October rhythm, probably as a result of establishing an inspirational analogy with 
the Russian October.             
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Irina Subotić

The Visual Culture of the Zenit  
Periodical and Its Publications

  

      

Although literature was the dominant discipline in the Zenit periodical, it is pos-
sible to follow its ideologically coloured visual culture from the very beginning, both on 
the pages of the magazine and in all Zenit-related publications and events: in special edi-
tions published by Zenit, in leaflets, posters, at exhibitions and within the framework of 
the Zenit gallery, that is, the Zenit collection. The Micić brothers, Ljubomir and Branko 
Ve Poljanski, advocated the view that all creative potentials, ideas and implementations 
should be expressions of the current era and that, in the contemporary social and cul-
tural context, visual effects are the crucial factors of communication. That is why the 
content of Zenit – theoretical articles, manifestoes, criticism, views in favour of specific, 
mostly young artists and critical European artistic trends and phenomena, reproduc-
tions and the entire graphic and typographic layout of all Zenit-related publications, were 
mainly functional.  They contributed to the syncretic concept of zenitism in all its phases 
of development. The interpretation of the visual culture presented in Zenit is therefore 
identical to the meaning of zenitism in its entirety - as an avant-garde movement within 
the framework of European, Western, Russian – Eastern, and Central-European avant-
garde. Almost every European trend in the sphere of fine arts that was of topical interest 
in the early 1920s was reflected in Zenit. Following the initial clear orientation towards 
expressionism, the focus being on young, unrecognised artists, zenitism practiced the 
ambivalent interpretation of dadaism, futurism and accepted the new wave of cubism. 
In its mature phase, Zenit introduced new, abstract art of varying orientation: from the 
activism and lyrical abstraction of Kandinsky, to various geometrical tendencies and 
constructivist movements – purism, neoplasticism, Bauhaus, especially constructivism, 
productionism, and functionalism.       

The first issues of Zenit - both the articles and reproductions – were characterised by 
expressionist individualism and artists who were critically disposed towards the bour-
geois society of the early 20th century (Vilko Gecan, Egon Schiele, Rolf Henkl, Carry 
Hauser, Franz Bronstert, Jacoba van Heemskerk). But even though it was dominant, ex-
pressionism was not the only movement present in the initial phase of Zenit: very early 
on, cubism, futurism and dadaism featured on its pages.    

 In his article “Theatre in the Air”, Boško Tokin pointed out the multidisciplinary 
experiments of the Italian futurist Fedele Azari, who looked at the airplane as an “exten-
sion of the body”, with dynamism and motion, pantomime, acrobatics, set design and 
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urban spectacles, unconventional sounds and an anti-painterly way of using colour. In-
troducing the public to contemporary Paris exhibitions, Rastko Petrović presented the 
absence of sentimentalism and any narrativity in diverse variants of the then influential 
cubism, singling out the works of Ossipe Zadkine, Alexander Archipenko and Jacques 
Lipchitz – sculptors with whom Ljubomir Micić, director and editor if Zenit and his 
brother, poet and later painter Branko Ve Poljanski would immediately establish per-
sonal contacts. The French theoretician Florent Fels explained cubism as “a powerful 
means of creating a new aesthetics” and “a synthesis of space”, which Zenit underscored 
by printing reproductions of works by artists of various cubist orientations – A. Gleizes, 
L. Survage, R. Delaunay, and later P. Picasso, V. Foretić-Vis, O. Zadkine, J. Czáky and 
especially A. Archipenko. A poeticised variant of cubism was also advocated in Zenit by 
young Czech authors – poets, painters and architects gathered round Karel Teige and 
leftist revues - J. Havliček, A. Wachsman, L. Süss, B. Piskač, A. Hoffmeister. 

Dadaism was given an important place in Zenit – both in the form of favourable 
presentation (the periodical published reproductions of works of Berlin dadaists George 
Grosz and Rodolf Schlichter) and with critical and ironic commentary. The presence of 
dadaism was the result of the socialising of Poljanski and Dragan Aleksić in Prague, the 
latter’s texts on Schwitters and on Tatlin, the meeting with Berlin dadaists, joint actions, 
matinees and evening events staged with collaborators in many Yugoslav cities.  The 
launching of Branko Ve Poljanski’s periodical Dada-Jok [jok (colloquial) = nope, transla-
tor’s note] (issue number two was published as a leaflet entitled Dada-Jok. Zenit-Ekspres) 
brought to the fore the similarities and the differences between two avant-garde move-
ments – zenitism and dadaism, through the use of dadaist devices within the framework 
of zenitism for the purpose of refuting dadaism itself. Dada-Jok was characterised by the 
most radical graphic design yet, in keeping with the concept of the periodical, which 
presupposes the simultaneous presence of dadaist, antidadaist and adadaist methods, 
typographic freedom in dealing with words and letters, photomontages, collages, pho-
tographs containing allusive inscriptions, works of amateurs and the use of non-artistic 
objects in conjunction with slogans and dada poetry, graphic signs and the like. From 
December 1922, Micić exhibited a markedly negative attitude towards dadaism, from 
the moment when the programme of Zenit gained a new character, within the constella-
tion of the European art oriented towards surrealism and Breton’s irreconcilably nega-
tive attitude towards dadaism. And even though the later period of Zenit is marked by a 
number of elements and personalities close to surrealism, the plastic arts of the periodi-
cal did not follow that phenomenon.   

Micić expressed his programmatic principle concerning the changed nature of art, 
that is, nonrepresentional, abstract painting, in his reviews of exhibitions and in the theo-
retical article “Contemporary New and Surmised Painting”, in which he abandoned the 
ideas of expressionism and argued in favour of art based on the principle of non-mimet-
icism, freedom of creation, the secondary place of form, the precedence of “the spiritual 
– abstract – absolute”, relying on the examples of Kandinsky, Chagall and Archipenko. 
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Zenit affirmed the work of Hungarian leftist activists, led by Lajoš Kassák. This 
meant approaching geometrical abstraction and constructivist tendencies as a collective 
act. At the same time, in the course of the year 1922, Russian avant-garde assumed con-
crete and applied forms in Zenit: the periodical reproduced Vladimir Tatlin’s Draft of a 
Monument to the Third International, a brilliant utopian and visionary work of new tech-
nology and ideology, whereas Rodchenko’s kiosk became a meeting point of all zenitists 
in Lj. Micić’s zenitist radio-film “Shimmy in the Graveyard at the Latin Quarter”. Owing 
to intensive cooperation with I. Ehrenburg and El Lissitzky, editors of the Veshch (Вещъ) 
periodical and the most prominent representatives of the Russian Berlin, Zenit followed 
the phenomena of topical interest in Russia – public celebrations and urban spectacles, 
the adorning of ships, trains, streetcars, the squares and the streets of Moscow and St 
Petersburg, which strengthened Micić’s view that exhibitions had to have a social role, 
that is to say, they ought to be intended for the broadest circles of viewers. The peak of 
this editorial policy is The Russian Issue (Zenit, no. 17-18), dedicated in its entirety to 
Russian avant-garde in all artistic disciplines. The issue was edited by Ehrenburg and El 
Lissitzky (the latter is the author of the cover design for this issue of Zenit, in the form of 
his project of the new – PROUN).

There were echoes of Russian avant-garde in the Zenit criticism as well: Ve Poljan-
ski wrote a text entitled “Through the Russian Exhibition in Berlin”, which A. B. Nakov 
considered to be, “on the basis on any criteria, among the most inspired and profound 
reviews of this exhibition”. Poljanski did not hide his elation over the revolution carried 
out by Russian avant-garde artists – Malevich, El Lissitzky, O. Rosanova, Tatlin, Rod-
chenko, Gabo, Chagall, Burliuk, X. Bogouslavskaya, Archipenko, Altman, A. Exter.

A certain balance in establishing relations between the East and the West was 
achieved in Zenit by following the concept of neoplasticism in Theo van Doesburg’s  
text “Will to Style”, which advocates the ideas of collectivism, logic, synthesis, energy, 
truth and purity. On the other hand, the apologia of the social influence of art and ar-
chitecture – which became dominant during a later phase of zenitism – was contributed 
to by Jozef Peeters’s “A Catechesis of Friends of Art”: in the propaedeutic form of ten 
commandments, the text points out the idea of a social project in which geometrical 
abstraction would become a part of modern life. For a practical application of this con-
cept, Zenit published works of objective abstraction – by Peeters, L. Lozowick, H. Beh-
rens-Hangeler, and a joint collage by Micić and Jo Klek entitled In the Name of Zenitism. 
The functionalisation of such ideas had already been promoted on the pages of Zenit 
through the works of A.-P. Gallien, K. Teige, L. Kassák, L. Moholy-Nagy, El Lissitzky, 
A. Rodchenko, K. Malevich, M. S. Petrov, Jo Klek. Fitting in with the programme of the 
Balkanisation of Europe, in his text “Anti-social Art Should be Destroyed” Micić argued 
in favour of the internationalisation of all cultural values, underlined the importance of 
folk skills and gave preference to craft schools over museums – which he described as 
tombs and “the pantheons of idleness”. During a later phase, the periodical increasingly 
reprinted political caricatures as a substitute for classical fine arts works. They provided 
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ironic comments at the expense of capitalism, the bourgeois society, the League of Na-
tions, functioning in the same manner as Micić’s systematically fought battle with bu-
reaucracy, the state administration, the police, the media and the like. Moreover, it was a 
declaration of war to the entire imperialist-capitalist, non-democratic world, made in a 
utopian hope that it was possible to build a new, different and better world.            

In absolute discontinuity with the Serbian graphic art of the time, Mihailo S. 
Petrov (“a new asset of ours”, as Zenit wrote) marked the first phase of zenitism (1921) by 
his black-and-white linocuts programmatically provided for the pages of Zenit (Self-por-
trait with a Pipe, Fragments of Our Sins /The Sound of Today/, Linoleum, Rhythm, Zenit). 
Petrov, who later contributed to other avant-garde periodicals as well (Dada-Tank, Út), 
represents an example of a dual allegiance, to both expressionist and abstract art, close 
to Kandinsky. His linocuts, made in symbiosis with poetry, were especially valuable as 
such, being the first examples in Serbian and Yugoslav art.  

In the mature phase of Zenit (1923-1925), the most memorable mark of zenitist art 
was left by Josip Seissel (known in zenitism under the pseudonyms Jo and Josif Klek). At 
international exhibitions in the 1920’s (held in Belgrade, Bucharest, Bielefeld, Moscow), 
he represented Zenit, which published his collages, photomontages, architectural drafts, 
drawings, watercolours, temperas,  sketches for theatre costumes and a curtain, adver-
tisements, ex-libris etc.  He was responsible for the graphic design and layout of some of 
Zenit’s editions (Effect on Defect and The Monkey Phenomenon by Marijan Mikac), and 
he was also the author of the  Zenit exhibition poster. His abstract and multidisciplinary 
work was used by Micić to identify PAFAMA (Papier-Farben-Malerei, the Serbian ver-
sion of which was ARBOS – (h)ARtija-BOja-Slika [paper-colour-picture]) as an authen-
tic phenomenon of zenitist art. His work is characterised by narrativity, humour and 
irony of dadaist provenance. Relying on the constructivist principles of the valuation of 
materials and exploration of space, Klek became involved in non-representational art, 
quite exceptional in Croatian and Yugoslav art of the early 1920s. 

For the purpose of the internationalisation of the movement, Micić used the work 
of A. Archipenko for his programmatic text concerning zenitist approach to the sculp-
ture. In 1923, he published a luxurious, richly illustrated monograph-album Archipenko 
– New Plastic, containing a foreword entitled Towards Opticoplastics in which he envis-
aged a kinetic future of the sculpture.

The current creative achievements and the theoretical premises of abstract art were 
most complexly reflected in Zenit by Wassily Kandinsky. Micić published reproductions 
of his work, emotionally presenting him to the Yugoslav public as “a great and famous 
Russian master – an artist and ideologue of a new epoch in painting”, “the father of ab-
stract or the so-called absolute painting”, “an apostle of man’s mystical creative soul!”. In 
a text written for Zenit, Kandinsky specified the basic artistic principles (content, form, 
analysis, synthesis, study of art, etc.). However, even though Kandinsky’s works existed 
in Belgrade and were exhibited, even though he was written about and his texts were 
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translated, the reception of his art could be discerned solely in rare paintings by Jovan 
Bijelić – Abstract Landscape and Struggle between Day and Night (the latter one was in 
Micić’s collection until his death).  

As for Vladimir Tatlin, he is a model, leitmotif, symbol and paradigm for zenitism: 
first of all, D. Aleksić wrote of tatlinism as machinism, in 1922 Tatlin was presented as 
a constructivist, and in 1923 zenitism got involved in the ideas of Tatlin’s constructiv-
ism. His draft design for A Monument to the Third International, published a number of 
times in Zenit and in zenitist publications, was identified with the greatest technological 
achievements of the 20th century, the ideals of internationalism, Bolshevism, communi-
cation possibilities, great artistic imagination, cosmic processes, planetary proportions 
and geometrical order. He was given an important role in Micić’s texts” Shimmy in the 
Graveyard at the Latin Quarter” and “The Categorical Imperative of the Zenitist School 
of Poetry”, which meant a conscious identification of zenitism with the utopian model 
of the Monument itself and the entire Russian avant-garde, and even the Communist 
International.  

When it came to fine arts criticism, Zenit dealt rather harshly with all the remnants 
of previous times, with vague attitudes and petty bourgeois norms, with artists who did 
not opt for exploratory creative postulates, with poor organisers of moderate exhibi-
tions, with followers of imported ideas. A sarcastic attitude was manifested towards well 
known critics  and writers - Isidora Sekulić, Jovan Skerlić, Miroslav Krleža, and espe-
cially towards Bogdan Popović, on account of his lack of knowledge of the principles of 
contemporary artistic creation, especially the importance of Negro art for cubism. The 
criticism was direct, ironic, and sharp: by negating traditional and conventional trends, 
Zenit affirmed the values of the young (Slovenian Youth Club, first of all, Božidar Jakac 
and France Kralj, Avgust Černigoj,   then Jovan Bijelić, Mihailo S. Petrov etc.).   

The establishment of a collection of avant-garde works for Zenit’s gallery, presented 
to the public at the editorial office of the periodical, first in Zagreb, then in Belgrade, 
and for a while even in the Paris suburb of Meudon, reflected great social and educa-
tional ambitions on the part of Zenit. The gallery advertised (starting from the double 
issue 17-18, 1922) works of artists from Russia, France, Yugoslavia, Denmark, Hungary, 
Czechoslovakia, Holland, Germany, and the United States.  The works were advertised 
as “futurism, cubism, expressionism, ornamental cubism, suprematism, constructivism, 
neoclassicism and the like”. This broad scope reflects realistically the situation on the art 
scene of the 1920s, and it would provide the basis for Zenit’s great International exhibi-
tion of new art, organised in Belgrade by Micić in April 1924, featuring more than one 
hundred exhibits by very significant 20th-century artists (Kandinsky, Moholy-Nagy, 
El Lissitzky, Archipenko, Delaunay, Charchoune, Gleizes, Peeters, Zadkine, Paladini, 
Prampolini and others). Some of the participants were of local significance only (Bal-
samadjieva, Katchulev, Bojadjiev, Willink, Hansen, Medgyes, Freudenau, Helen Grün-
hoff-Elena Gringova), and the domestic scene was represented by Vilko Gecan, Jo Klek, 
V. Foretić-Vis, Vjera Biller and M. Petrov. Judging by the reviews,  Branko Ve Poljanski 
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also exhibited his work, a collage that has so far remained unidentified. The exhibition 
did not receive a lot of publicity, and was therefore not very well attended, but Micić later 
wrote “No boycott had any effect” – evidently convinced of the purpose and the value of 
such an undertaking.    

Zenit spoke in favour of modern means of communication – photograph, film, 
poster, advertisement. A photograph conveys a message from the text, pictures illustrate 
literary ideas (I. Goll’s Paris brennt); photo-portraits are documents about personali-
ties, theatrical performances are preserved thanks to to photographic reproductions; a 
collage photograph assumes the status of an autonomous work, and as a medium, it is 
in the service of the idea and the programme of the periodical (Dada-Jok, the photo 
collages of Jo Klek and Micić In the Name of Zenitism, Politics – Polka, the zenitism seg-
ment of the international exhibition held in Moscow in 1926). Zenit regularly followed 
film as an art form, advertised it, had a critical attitude towards the repertoire, and the 
silhouette of Charlie Chaplin, published a number of times in the periodical, assumed 
the role of a symbol of the art of film in general. The text “Modern Advertising” (sup-
ported by a reproduction of a work by Jo Klek) stressed the necessity of the readability 
and impressiveness of the message, form and colour, first of all by means of photogra-
phy. Zenit offers, as the best example of publicity, a tailor’s dummy made on the basis of 
sculptures by Rudolf Belling, from one Belgrade haberdashery shop. It is an example of 
an almost abstract form applied in life (“without a head, without a chest, without legs, 
without arms”). From the very first issue of Zenit, the exceptional graphic design of the 
advertisement for the manufactured goods of Adler, Borovic & Neusser from Zagreb 
was very much in evidence, made up of dynamically arranged triangles and double lines 
(close to the works of El Lissitzky, especially his poster Fight White with Red). In post-
ers and leaflets printed for various events, lectures, some issues of the periodical, Zenit 
paid particular attention to typographic and semantic details: the best example was the 
poster announcing the Great zenitist evening event of January 31st, 1923 in Zagreb, con-
sisting of four Malevich-like squares and typical zenitist slogans (“Zenitism is fighting 
for a new Balkan art, for eternal youth, for the victory of Barbarogenius”, “Against Euro-
pean paralysis, against sentimentality, against literature, for a Balkanisation of Europe”); 
Tatlin’s Draft of A Monument to the Third International was also included – which clearly 
positions Zenit within the framework of the international scene, constructivism and 
action-filled future.     

By way of its programmatic orientation, Zenit introduced daring and unconven-
tional typographic solutions as a specific pictural and scriptural form of action, with an 
autonomous cultural and visual voice. The outlook, the layout and the dimensions of 
the periodical often changed, which perhaps depended on its finances, but was certainly 
connected with the general orientation of zenitism as a movement. As an important seg-
ment of the overall editorial policy, the outlook of the periodical consistently followed 
the changes in its concept and content: the first three issues contain an expressionist-
secession stylisation of the title, using neo-Gothic-type letters, which some avant-garde 
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artists (such as Schwitters and Kassák) were very fond of, with a Cyrillic  З [= Z] thrown 
in among Latin letters for good measure. This parallel use of both scripts would remain 
characteristic of Zenit as long as it continued to be published. Staring with issue number 
four, changes were introduced that gradually led to purely geometricised, constructivist 
and functional solutions. Many of the issues had reproductions of works of art on the 
cover as an expression of the programmatic orientation of the periodical. The unique-
ness of each issue of Zenit was enhanced by the subsequent marking of each copy by 
hand, using numbered rubber stamps, in line with El Lissitzky’s idea of constructing a 
book. Micić syncretically connected word and image, sense and meaning, message and 
idea. In his book Rescue Car (published in 1922 as a second edition of the banned book 
of poems A Hundredfold Damnation on You), Malevich’s suprematist method of juxta-
posing black and white areas was used to visually underline the banned verses and some 
incriminated words.   

Through its graphic identity, Zenit determined the guidelines of the avant-garde 
movement: the typographic solutions were instrumental in the contextualisation of po-
lemics, criticism and loud statements, manifestoes and the overall programme. On the 
covers of zenitist publications (Rescue Car, Topsy-Turvy, Anti-Europe) and other printed 
materials (posters, leaflets containing verbal messages, advertisements), we encounter 
the PROUN system, an agonistic and dynamic, non-meditative immersion into the 
multilayered spatial and temporal representation as a model of the modern world.  

   The unmistakeably modern sensibility is read in relation to the architecture 
presented in Zenit: Tatlin’s Draft of A Monument to the Third International, Micić’s text 
about purism, excerpts from Le Corbusier and Osenfant’s periodical L’Esprit Nouveau, 
the article “New Systems of Building”, signed Architect P. T., Viktor Kovačić’s Slaveks 
building in Zagreb, singled out as the only valuable Yugoslav edifice, reproductions of 
A. Loos’s buildings – the best example of ”Contemporary Architecture”, E. Mendel-
sohn’s Einstein Tower and the projects of T. van Doesburg and C. van Eesteren, con-
nected with W. Gropius’s text “International Architecture”. Micić’s text “Belgrade with-
out Architecture” criticised the revival of the tradition but the neglect of the only one 
that is autochthonous – that of a “Balkan building.” Ve Poljanski sharply criticised the 
conservative-looking Pavilion of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes at the In-
ternational Exhibition of Decorative and Industrial Art in Paris in 1925, for it did not 
reflect the actual vitality of modernism and the ideas of nation’s creators. On the other 
hand, the article is full of praise for the streamlined pavilion of Le Corbusier and Osen-
fant’s periodical L’Esprit Nouveau and the Russian constructivist pavilion designed by 
K. Melnikov – “the most interesting one in the entire exhibition”. Despite its emphatic 
insistence on functionality, Zenit was also open to visionary, imaginative, almost ab-
stract architecture: it published reproductions of sketches Zeniteum I and Zeniteum II 
(issue no. 35) and Villa Zenit (issue no. 36) by Jo Klek, these being the only works by a 
Yugoslav architect published in this periodical.
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In its final years, Zenit found it increasingly difficult to get published; its utopian as-
pirations gradually petered out, which led to its isolation and the historisation of its own 
past, accompanied by increasingly political and documentarist activities; the number 
of contributors gradually diminished, and the periodical began to be published irregu-
larly. This was followed by police raids and bans, and Micić was exiled. After ten years in 
refuge, he returned to Belgrade. He tried unsuccessfully to relaunch the periodical, but 
this was the time of the German occupation and famine, of poverty and new ideologi-
cal structures that followed the war.  His wife and collaborator Anuška died, and Micić 
increasingly led a quixotic struggle for values that were no longer recognised. Zenitism 
remained in the distant past, which even the few remaining contemporaries did not re-
member fondly. Interest in Zenitism began to revive in the 1960s, and especially in the 
1970s, first in the sphere of literature, and then in the sphere of fine arts. New inter-
pretations emerged, exhibitions were organised (The Third Decade – Constructive Paint-
ing, Branko Ve Poljanski, Zenitism, Zenit and the 1920’s Avant-garde and others) and a 
number of relevant studies were published. Zenit provided the inspiration for Branko 
Vučićević and Karpo Aćimović Godina’s  exceptional film Medusa Raft and numerous 
theatrical plays, documentary dramas, video works, radio and television programmes, 
novels and articles, feuilletons, anecdotes. Now the Zenit periodical has been digitalised, 
reprinted, and some artists find in it a broad area of inspiration for the typographic and 
pictural realisation of their works (the Fia art group and Publikum’s calendars, New Mo-
ment, Mirko Ilić, Paula Scher). Collectors express great interest in it; there is even a street 
and a new magazine called Zenit, whose first issue appeared in June 2006, reminiscent 
of its “namesake from the 1920s”, “an important European periodical”, which “left a deep 
and lasting mark in Serbian culture” – launched with the goal of “preserving the spirit of 
the time”. In this way, Micić’s Zenit is revived in the best possible way.      
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Бар, Жан (Jean Bard) 
Барт, Виктор (Victor Barthe)
Бартa, Шандор (Sándor Barta)
Барток, Бела (Béla Bartok) 
Басерман, Алберт (Albert 
Bassermann)
Батушић, Славко  
Баук, Петар 
Баумајстер, Вили (Willy 
Baumeister)
Бауман, Фриц (Fritz Baumann)
Баумагарт, Криста (Christa 
Baumgarth)
Беар, Анри  (Henri Béhar)
Беговић, Милан  
Бедни, Демјан (Бедный Демьян) → 
Јефим Алексејевич Придворов  

Бекер, Жозефина (Joséphine 
Baker)
Бекман, Макс (Max Beckmann)
Бекс, Флор/Флорент (Flor/Florent 
Bex)
Бели, Aндреј (Андрей Белый)
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Белинг, Рудолф (Rudolf Belling)
Белмер, Ханс (Hans  Bellmer)
Беложански, Станислав/Сташа  
Бељајев, В. М. (В. М. Беляев)
Бен, Готфрид (Gottfried Benn) 
Бенешић, Јулије  
Бенић, Крешимир 
Бенковић, Јосип
Берак, Јаромир/Јаро (Jaromir/Jaro 
Berak)
Бераковић, Драган Баја  
Берберова, Нина 
Бергијус, Хана/Ханe (Hanna/
Hanne Bergius)

Бергсон, Анри (Henri Bergson)
Берђајев, Николај  (Николай 
Бердяев)
Беренс, Петер (Peter Behrens)
Беренс, Франц Рихард   (Franz 
Richard Behrens)

Беренс-Хангелер, Херберт 
(Herbert Behrens-Hangeler)

Беркелерс,  Фернан (Fernant 
Berckelaers) в.  ← Мишел Сефор

Бернар, Жозеф (Joseph Bernard)
Бертен, Емил (Emile Bertin)
Бертолд,  Ото (Otto Berthold)
Бехер, Јоханес  (Johannes Becher) 
Бецић, Владимир 
Бженковски, Јан (Jan Brzękowski )  
Бијелић,  Јован 
Билер, Вера/Вјера (Vera/Vjera 
Biller)
Билер, Емилио (Emilio Biller)
Бинички, Александар   
Бисијер, Роже (Roger Bissière) 
Бихали, Павле
Бихаљи-Мерин, Ото 
Бихнер, Георг (Georg Bűchner)
Блавацки, Хелена (Hélène 
Blavatzky—Елена Блавацкая)

Благојевић, Десимир 
Блај, Франц (Franz Blei)
Блимнер, Рудолф (Rudolf  
Blümner) 
Блок, Александар Александрович 
Бобров, Сергеј  (Сергей Бобров)
Богдановић, Милан 
Боглић, Анте Р.  
Богуславскa-Пуни, Ксениjа 
Леонидовна (Ксения Леонидовна 
Богуславская-Пуни)

Бoдиjен, Николa (Nicolas Baudien)

Бодлер, Шарл (Charles Baudelaire)
Боднаров, Cтеван 
Божнев, Борис  
Божовић, Григорије 
Бозис,  Адолфо де (Adolfo de 
Bosis)
Бојаџијев, Иван (Иван Бояджиев)
Болтјански, Г. М. (Г. М. 
Болтянский) 
Бонар, Пјер (Pierre Bonnard) 
Бонсе  И. К.  (I. K. Bonset) в. ← Тео 
ван Дузбург  

Бори, Имре (Imre Bori) 
Бортњик, Шандор (Sándor 
Bortnyik) 
Борхес, Хорге Луис (Jorge Luis 
Borges)
Брагаља, Антон Ђулио (Anton 
Giulio Bragaglia) 

Брак, Жорж  (Georges Braque)
Брамел, Џорџ (George Brummell)
Брандес,  Георг (Georg  Brandes)
Бранкуси, Константин 
(Constantin Brancuşi) 

Браун, Алек (Alec Brown)
Браунер, Виктор (Victor Brauner) 
Бретон, Андре (André Breton) 
Брехт, Бертолт (Bertholt Brecht)
Брик, Осип Максимович   
Брјусов, Валериј Јаковљевич 

(Валерий  Яковлевич Брюсов) 

Бројер, Петер (Peter Breuer)
Бронстерт, Франц (Franz 
Bronstert)
Брунеа, Филип Фокс (Filip Fox 
Brunea)
Бруно, Ђордано (Giordano Bruno)
Брусилов, Алексеј (Aлексей  
Брусилов) 
Бублић, Драган 
Були, Мони де/Саломон/Салмон  
Буковац, Влахо 
Бурдел, Антоан-Емил (Antoine-
Emile Bourdelle)

Буржоа, Виктор (Victor Bourgeois)
Буржоа, Пјер (Pierre Bourgeois)
Буријан, Власта  
Бурљук, Владимир Давидович 
(Владимир Давидович Бурлюк)  

Бурљук, Давид Давидович (Давид 
Давидович Бурлюк) 

Бурљук, Николај Давидович 
(Николай Давидович Бурлюк)

Бурхард, Ото (Otto Burchard)
Бухарин, Николај (Николай 
Бухарин)
Буци, Паоло (Paolo Buzzi)

В

Вагнер,  Рихард (Richard Wagner)
Важик, Адам (Adam Važik)
Вазарели, Виктор (Victor Vasarely)
Вазари, Руђерo (Ruggero Vasari)
Вазмут, Ернст (Ernst Wasmuth)
Вајлдер,  Торнтон (Thornton  
Wilder)
Вајлер, Вилијам (William Wyler)

Вајнингер, Андреас (Andreas 
Weininger) 
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Вајнингер, Ото (Otto Weininger)
Валден, Нел/Нели (Nell/Nelly 
Walden)
Валден, Херварт →  Георг Левин 
(Herwarth Walden → Georg Levin)

Валaнси, Хенри (Henry Valensi)
Ван Гог, Винсент (Vincent Van 
Gogh)
Ван Димен (Van Diemen)
Ван Донген, Кес (Kees van 
Dongen) 
Ван Дорен (Van Doren)
Ван Еш,  Морис (Maurice van 
Esch)
Ванагас, Витаутас (Vytautas 
Vanagas) 
Вандеркамен—Ван дер 
Камен, Едмонд  (Edmond 
Vandercammen—van der  
Cammen)

Вандо Виљар, Исак дел (Isac del 
Vando Villar)

Вантoнгeрло, Георг (Georges 
Vantongerloo)  

Вањек, Јиндржих (Jindřich Vaněk)
Вањек, Карел (Кarel Vaněk)
Вапа, Милан 
Варније, Ремон (Raymond 
Warnier)
Варно, Андре (André Warnod) 
Варокије, Aнри де (Henri de 
Varoquier)
Васиљевић, Жарко  
Васић, Драгиша  
Васић, Милоје   
Вахсман, Алојз (Alois Wachsman)
Вахсман, Јиржи  (Jiří Wachsman) 
в.  ← Јиржи Восковец

Вацлавек, Бедржих (Bedřich 
Václavek)
Велде, Анри ван дер (Henri van 
der Velde)

Велимировић, Николај  
Велс, Херберт Џорџ (Herbert 
George Wells)

Вендел, Херман (Hermann 
Wendel)
Верден,  Ф. (F. Verdin ?)
Верих, Јан  (Jan Werich)
Веркман, Хендрик Николас 
(Hendrik Nicolaas Werkman)

Верлен, Георг Ф. (Georg Ph. 
Wörlen) 
Верлен, Пол (Paul Verlaine)
Вернић, Зденко  
Вертов, Дзига (Дзига Вертов) →  
Денис  Аркадјевич Кауфман   

Верфел, Франц (Franz Werfel)
Верхарен, Емил (Emil Verhaeren)
Верхесен, Фернан (Fernand 
Verhesen) 
Вестстејн, Вилем (Willem 
Weststein)
Вестхajм, Паул (Paul Westheim)
Вигман, Мери (Mary Wigman) 
Видаковић-Петров, Кринка 
Видела, Глорија (Gloria Videla)
Видмар, Јосип  
Видовић, Емануел  
Визнер, Е. (E. Visner)
Визнер, Љубо  
Вијар, Едуар (Edouard Vuillard)
Вијон, Франсоа (François Villon)
Вилијамс Тенеси (Tennessee 
Williams)
Вилинк, Алберт Карел (Albert 
Carel Willink)

Винавер, Станислав  
Винеa,  Јон  (Ion Vinea) →  Јон 
Јованаки
Виткијевич, Станислав Игнаци  
(Stanisław Ignacy Witkiewicz)

Висоцка, Станислава  (Stanisława 
Wysocka) 

Витмен, Волт (Walt Whitman)
Вичулковски, Леон (Leon 
Wyczólkowski)
Вламенк, Морис де  (Mаurice de 
Vlaminck)

Влах, Јосип (Josip Vlah)
Влчек, Вацлав  (Vaclav Vlček)
Војновић, Лујо—Louis- de-
Voinovich 
Волкер, Јиржи (Jiří Wolker)
Воловик, Л. 
Волошин, Maксимилијан 
(Максимилиан Волошин)

Воркапић, Славољуб/Славкo
Воронка, Иларије (Ilarie Voronca) 
Восковец, Јиржи (Jiří Voskovec)  →    
Јиржи Вахсман 

Вотје, Херберт (Herbert Wauthier)
Врањек, Јиржи (Jiří Vranek)
Вреловић, Лав  →  Ернест Дирнбах  
Вречко, Јанез  
Вујадиновић, Звездан 
Вукотић, Михаило  
Вучетић, Мирко  
Вучићевић, Бранкo  
Вучковић, Радован  
Вучо, Александар 

Г 

Габо, Наум   (Naum   Gabo)
Гавриловић, Милан 
Гајар, Робер  (Robert Gaillard)
Галијен, Антоан-Пјер (Antoine-
Pierre Gallien)

Галогажа, Стеван 
Ган, Алексеј Михајлович 
(Алексей Михайлович Ган)

Ганди, Махатмa  (Mahatma Gandi)
Гарније, Тони (Tony Garnier)
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Гастeв, Алексеј Капитoнович 
(Алексей  Капитoнович Гастев) 

Гашпар, Ендpе (Endre Gáspár)
Гашић, Р.
Гепард, Ервин   (Erwin Gepard) в. →  
Франц Рихард Беренс  

Гете, Јохан Волфганг  фон (Јohann 
Wolfgang von Goethe)

Гец, Франтишек (František Götz) 
Гецан, Bилкo 
Гингер, Александар (Александр 
Гингер)

Глазунов, Александар 
Константинович  

Глебов, Игор (Игорь Глебов) → 
Борис В. Асафјев      

Глез, Албер (Albert Gleizes)
Глигорић, Велибор  
Глински, Љутица в.  →  Љубомир 
Мицић 
Глумац, Сергеј   
Говони,  Корадо (Corrado Govoni) 
Гоген, Пол (Paul Gauguin)
Година, Карпо 
Гогољ, Николај  Васиљевич 
(Николай Васильевич Гоголь) 

Гол, Иван (Ivan/Yvan/Iwan Goll) → 
Исак Ланг 

Гол, Клер, раније Клер Штудер 
(Claire Goll, ex Claire Studer)

Голдштајн, Каролина (Carolina 
Goldstein—Каролина)  в. ←  Селин 
Арно   

Голубовић, Видосава/Вида  
Голц, Ханс (Hans Golz)
Гомес де ла Серна, Рамон (Ramón 
Gómez de la Serna)

Гончаровa, Наталија Сергејевна 
(Наталия Сергеевна Гончарова)

Горди, Федор (Fedor Gordy) 
Горјан,  Златко 
Гори, Ђино ? (Gino Gori ?)
Горки, Максим   (Максим  
Горкий)  → Алексеј Максимович  
Пешков  

Горнунг, Б.  В. (B.  V. Gornung)
Городецски, С. (Городецкий С.) 

Грдан,  Винко 
Гри/Грис, Хуан (Juan Gris)
Грибел, Рајнер (Rainer Grübel) 
Грингова, Елена/Јелена—
Гринхоф, Хелен (Helen Grűnhoff)

Гропијус, Валтер (Walter Gropius)
Грос, Георг (George Grosz) 
Груне, Карл  (Karl Grune)
Гудјашвили,  Ладо (Lado 
Gudjashvili)
Гуљелмини, Oмеро М. (Homero 
M. Guglielmini) 

Гут, Алфред (Аlfred Guth)
Гутијерез Хили, Хуан (Juan 
Gutiérrez Gili)
Гуткинд,  Ерих (Erich Gutkind)

Д 

Далај Лама (Dalai Lama)
Далкроз,  Жак (Jacques Dalcroz—
Dalcrose)
Данкан, Исидорa/Исадора 
(Isаdora Duncan)

Данко, Миховил (Mihovil Dаnko)
Данте, Алигијери (Dante 
Alighieri)
Д’Анунциo, Габријеле (Gabriele 
D’Annunzio)

Дарде, Пол (Paul Dardet)
Дворниковић, Владимир 
Деановић, Мирко 
Дебељак, Антон  
Дединац, Милан  
Де Кирикo, Ђорђo (Giorgio De 
Chirico)
Дексел, Грете  (Gretе Dexel )    
Делак, Фердинанд/Фердо  
Делоне, Робер (Robert Delaunay)
Делоне-Tерк, Соња (Sonia 
Delaunay-Terk)
Дело,  Ежен (Eugène Deslaw )  в. → 
Јевгениј Деслав–Славченко

Деметреску-Бузау, Деметру 
(Demetru Demetrescu-Buzáu) в.  
←Урмуз 

Денегри, Јерко/Јеша 
Денисов Дени, Виктор 
Николаевич 
Деперo, Фортунатo (Fortunato 
Depero)
Дереки, Пaл (Pál Deréky)
Дерен, Андре (André Derain)
Дерме, Пол (Paul Dermée) →  
Јансен, Камиј   
Деслав–Славченко,  Јевгениј 
(Евгений  Деслав-Славченко) ← 
Ежен Дело 

Деснос, Робер (Robert Desnos)
Дешковић, Бранислав 
Ди Перон, Едгар (Edgar Du 
Perron)
Дијамел, Жорж (Georges 
Duhamel)
Дијану, Ромулус  (Romulus Dianu)
Дикс, Ото  (Otto Dix)
Диктонијус, Елмер (Elmer 
Diktonius)
Дилак, Жермен (Germaine Dulac) 

Димеш, Ладислав (Ladislav 
Dymeš)
Димитријевић, Мита ←   МИД  



Библиографија Зенита  491

Димов, Осип  
Димовић, Ђура  
Диноаје де Сегонзак, Андре 
(André Dunoyer de Segonzac)

Диркем, Емил (Emile Dirkheim) 
Дирнбах, Ернест (Ernest 
Dirnbach) в. ←  Лав Вреловић  

Дифи, Раул (Raoul Dufy)
Дицел, Томас  (Thomas Dietzel)
Дишан, Марсел (Duchamp, 
Marcel)
Дишан-Вијон, Ремон (Raymond 
Duchamp-Villon) 

Дјагиљев, Сергеј Павлович  
(Сергей Павлович Дягилев) 

Добровић,  Петар 
Добронић, Антун  
Дојблер, Теодор (Theodor Daübler) 
Долфи, Емилио Марио  (Emilio 
Mariо Dolfi)

Домије, Оноре (Honoré Daumier)
Донадини, Улдерико (Ulderico 
Donadini)

Донат, Бранимир  
Достојевски, Фјодор Михаилович 
(Федор  Михайлович 
Достоевский)

Драинац, Раде  →   Јовановић, 
Радојко  
Драјер, Кетрин Софи (Katherine 
Sophie Dreier)

Дундек, Евгенијe
Дучић, Јован 
Дузбург, Нели ван (Nellу van 
Doesburg )
Дузбург, Тео ван (Theo van 
Doesburg) →  Кристијан Емил 
Мари Кипер 
 

Ђ 

Ђакомети, Албертo  (Alberto 
Giacometti)  
Ђорђевић, Кристина/Криста  
Ђурђевић, Игњат Ђ.  
Ђуричић, Младен Ст.  

Е
 
Ебел, Фран 
Евгенијић Годовски, Мирослав →  
Мирослав Фелер  

Егелинг, Викинг (Viking Eggeling) 
Еден, Михаљи (Ődön Mihályi)
Едшмит, Казимир (Kasimir 
Edschmid)  
Ејгенхољц, М. Д. (M.Д. 
Эйхенгольц )

Ејзенштејн,  Сергеј Михајлович  
 (Сергей Михайлович 
Эйзенштейн)

 Екстер, Александра  
Александровна (Александра 
Александровна Экстер -  
Alexandra Exter)

Елијар, Пол (Paul Eluard)
Елиот, Пол (Paul Elliot)
Елиот, Томас Стерн (Thomas 
Stearn Eliot)
Ембер, Золтан (Zoltán Ember)
Епстен/Епштајн, Жан (Jean 
Epstein)
Ербен, Kарл Jаромир (Kаrl Jaromír 
Erben)  
Ербен, Огист (Auguste Herbin)
Ердман, Борис  Робертович 
(Борис Робертович  Эрдман)

Еренбург, Иља Григорјевич  
(Илья Григорьевич Эренбург)

Ерлих, Хуго (Hugo Ehrlich)
Ернст, Макс (Max Ernst)
Естерен, Kaрл/Корнел/
Корнелијус ван (Carl, Cornel, 
Cornelius van Eesteren)

Етингер, П. Д. ( П.Д. Эттингер)
 
Ефрос, Абрам Мојсејевич (Абрам 
Моисеевич Эфрос)
 

Ж 

Жак  (Jacques) →  Жаркo 
Огњановић   
Жакоб, Макс (Max Jacob)
Жан Паул (Jean Paul)
Жане, Пјер (Pierre Jeannet)
Жанре, Шарл Едуар (Charles 
Edouard Jeanneret ← Le Corbusier) 
в. Ле Корбизије  

Жари, Алфред (Alfred Jarry)

Жарковић,  A. Aлфонс  →  Алфонс 
Хајзингер (-→  Alfons Heisinger)

Жарноверувна, Тереза (Tеresa 
Žarnowerówna)  

Живановић, Радојица Ное/Ноје 
Живановић, Стеван 
Живојиновић, Велимир 
Жид, Шaрл (Charles Gide)
Жорж, Валдмар (Waldemar 
George)
Жупанчич, Отон   
З
Задкин/Саткин, Осип (Ossip 
Zadkin / Zadkine/Satkin; Oсип 
Цадкин)

Зајферт,  Јозеф Лео (Josef Leo 
Seifert)   

Залаторијус, Албертас (Albertas 
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Zalatorius)

Замјатин, Евгениј (Евгений 
Замятин)

Замојски, Август (August 
Zamoyski) 
Заниновић, Вице 
Запољска, Габријела (Gabriela 
Zapolska)
Заткова, Ругена (Rugena Zatkova)
Зборовски, Леополд (Leopold 
Zborowski) 
Здањевич, Илијaзд/Иља 
Михајлович —   (Ильязд/ Илья 
Михайлович Зданевич)  

Зилзер, Ђула (Gyula Zylzer) 
Злидњева, Наталија (Наталия 
Злыднева)

Зоговић, Радован  
Зупанчич, Катка  
И
Ивановић, Љубомир/Љуба 
Ивековић, Младен  
Ивњев,  Рјурик  (Pюрик Ивнев) 
Изер, Јозеф (Iosef Iser)  ?
Илић, Александар 
Илић, браћа  
Илић, Војислав 
Илић, Коста  ili Krsta 

Ј 

Јавленски, Алексеј фон  (Алексей  
Явленский  - Alexei von Jawlensky)

Јасјењски, Бруно (Jasieński  Bruno)  
Јакац, Божидар 
Јаковљев,   Иван Павлович (Иван 
Павлович Яковлев)

Јаковљевић, Илија 
Јакопич, Рихард  
Јакулов, Георгиј Богданович 
(Георгий Богданович Якулов)

Jaмада, К. (K. Yamada) 
Јамасаки, Кајоко 
Јаневски, Карел (Karel Karol 
Janewski)????
Јанку/Јанкo, Марсел (Marcel 
Jancu/Janco)
Јаношевић, Ђурa 
Јаношевић, Стеван 
Јансен, Камиј  (Camille Janssen) в. 
← Пол Дерме  

Јарц, Миран 

Јекел, Вили (Willy Jaeckel)
Јелачић, бан  
Јелинек,    Хануш (Hanuš Jelinek )
Јесењин, Сергеј Александрович 
(Сергей Александрович Есенин)

Јешић, Недељко  
Јованаки, Јон  (Ion Iovanaki) в. ← 
Јон Винеа    
Јовановић, Војислав 
Јовановић, Ђорђе/Ђока  
Јовановић Змај, Јован  
Јовановић, Миливоје  
Јовановић, Радмила 
Јовановић, Радојко  в.  ←  Драинас, 
Раде  
Јовкић, Прокa 
Јолас, Еуген (Eugène Jolas) 
Јостенс, Паул (Paul Joostens) 
Јоцов, Борис (Борисъ Йоцовъ) 
Јулијус, Анатолиј (Anatolii Julius) 
Јунг, Франц (Franz Jung) 
Јурчич, Јосип 
Јустман, Ари (Ary Justman)
Јутронић, Андре/Андра  

К 

Каваљеро, Ернесто Хименес 
(Ernesto   Giménes Caballero)

Каваја, Марко ←    Рес.  

Кавалканти, Гвидо (Guido 
Cavalсanti)
Казавола, Франко (Franco 
Casavola)
Кајаве, Гaстон Арман (Gaston 
Armand  Caillavet)

Кајзер, Георг (Georg Kaiser) 
Калај, Ерно/Ернст/Ернест (Ernö/
Ernst/ Ernest Kállai)

Калезић, Василије 
Калимачи, Скарлат (Scarlat 
Callimachi)
Калистa, Здењек (Zdenĕk Kalista)  

Калмер, Јозеф Андре (Josef André 
Kalmer)
Калугару, Јон (Ion Cálugáru)
Камењев,  О. Д.  (О. Д. Каменев)

Каменски, Василиј Васиљевич 
(Василий Васильевич Каменский)

Камов, Јанкo Полић 
Кампендонк, Хајнрих (Heinrich 
Campendonck)

Кан, Гистав (Gustave Kahn)

Кандински, Василиј Васиљевич 
(Василий Васильевич 
Кандинский)

Кансинос-Асенс, Рафаел (Rafael 
Cansinos-Asséns)

Кант, Имануел (Immanuel Kant)

Канудo, Ричото (Ricciotto 
Canudo)

Карa, Карлo (Carlo Carrá)
Карађорђевић, Александар  
Карађорђевић, Павле 
Караматијевић, Пиво 
Карасу, Мишел (Мichel Carrassou) 
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Кардучи, Ђозуе (Giosuè Carducci)
Карем, Морис (Maurice Carême) 
 Каријер, Ежен (Eugène Carrière)
Кариљо, Енрике Гомес (Enrique 
Gómez Carillo)

Кармелич, Ђорђо (Giorgio 
Carmelich)
Карпа, Френк (Franck  Carpa) 
Карпачо, Виторе (Vittorе 
Carpaccio) 
Карски С.   (С. Карский)

Кауфман, Денис  Аркадјевич 
(Денис Аркадьевич Кауфман)  в. ←  
Дзига Вертов 

Кафка, Франц (Franz Kafka)
Качулев, Мирчо 
Кашак, Лајош (Lajos/Louis/Ludwig 
Kassák)
Кашанин, Милан 
Кемецки, Владимир       
Кер, Алфред (Alfred Kerr)
Керенски, Александар 
Фјодорович (Александр 
Фeдорович Керенский) 

Кершовани, Отокар  
Кипер, Кристијан Емил Мари  
(Christian Emil Marie Küpper) в. ← 
Тео ван Дузбург

Киш, Егон Ервин (Egon Erwin 
Kisch)
Кјукор, Џорџ (George  Cucor) 
Клабунд   (Klabund)  →  Алфред 
Хеншке   
Клавел, Жилбер (Gilbert Clavel)
Клајн, Франц (Franz Klein)
Кле, Паул (Paul Klee)
Клек, Јо/Јосиф   в.  →   Joсип Сајсл  
Клемансо, Жорж-Бенжамен 
(Georges-Bénjamin Clémenceau)

Климт, Густав (Gustav Klimt)
Клодел,  Пол (Paul Claudel) 

Клуцис, Густав Густавович 
Кљаковић, Јоза/Јозо  
Кљујев, Николај (Николай Клюев)        
Кноблаух, Едвард (Еdward 
Knoblauch)
Кобро, Катажина (Katarzyna 
Kobro)
Ковач, Калман (Kálmán Kovács)
Ковачевић, Божидар 
Ковачић, Виктор 
Ковачић, Крешимир 
Коган, Пјотр Семјонович (Петр 
Семенович Коган)   
                           
Когој, Мариј 
Кодај, Золтан (Zoltan Kodaly)
Кодреану, Ирина (Irina Codreanu) 
Козарац, Иван/Ивo 
Козинцова-Еренбург, Љубов/
Љуба (Любовъ/Люба Козинцева-
Эренбург)

Козма, Михаил  (Mihail Cosma) → 
Клод Серне  

Кокошкa, Оскар (Oskar 
Kokoschka)
Кокто, Жан (Jean Cocteau)
Колвиц, Кeтe (Käthe Kollwitz) 
Колeн, Пoл  (Paul Colin)
Koмисаржевска, Вера (Вера 
Комиссаржевская)

Кон, Анушка (Kohn, Anuška), в. 
Мицић,   Анушка

Конти, Примо (Primo Conti)
Кора, Бруно (Bruno  Сorra )

Корда, Александра
Косановић, Богдан  
Косем, Драготин  
Косма, Ернест (Ernest Cosma)
Косовел, Сречко 
Kостин, И. Г. 

Кочанин,  Стана 

Краков, Станислав 
Краљ, Тоне  
Краљ, Франце/Фран  
Краљевић, Марко   
Крањчевић, Вишња 
Крањчевић, Силвије  Страхимир 
Кратен, К.??(К. Kratten )???
Крез, Ремон (Raymond Creuze)
Крејцар, Јаромир  (Jaromír 
Krejсar)
Кризман, Томислав 
Кризманић, Анка 
Крклец, Густав 
Крлежа, Мирослав  
Крстановић, Отон 
Крстић, Никола 
Кручоних, Алексеј Јелисејевич 
(Алексей Елисеевич Крученых)

Кршић, Јован 
Куберо, Антонио М. (Antonio M. 
Cubero)
Кубилиjус, Витаутас (Vytautas 
Kubilius)
Кубин, Алфред (Alfred Kubin)
Кубишта, Бохуслав (Bohuslav 
Kubišta)
Куган, Валтер (Walter Kugan) 
Куглер, Малвина (Malvina Kugler)
Kудлак, Лајош (Lajos Kudlak)
Кузњецов, К. А. (К. А. Кузнецов)

Кузмин, Иван Георгијевич (Иван 
Георгиевич Кузьмин)

Кузмић, Рикард 
Кујачић, Мирко 
Кулка, Георг (Georg Kulka)
Кулунџић, Јосип  
Купка, Франтишек (František 
Kupka)
Курек, Јалу (Jalu Kurek) 
Кусиков, Александр 
Кусинен, Ото Виле  (Otto Villе 
Kuusinen)
Кусовац, Јеленa  
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Л 

Лагарић, Павле 
Лагерлеф, Селма (Selma Lagerlöf )
Лазаревић, Бранко 
Лазаревић, Лаза 
Ланг, Арпад (Arpad Lang)
Ланг, Исак (Isaaс Lang) в. ← Иван 
Гол
Ланг, Фриц (Friz Lang)
Ландовска, Ванда (Wanda 
Landowska)
Ландовски, Пол (Paul Landowsky)
Ланској, Александар (Александр 
Ланской;  Alexandre Lanskoy)

Ларионов, Михаил Фјодорович 
(Михаил Федорович Ларионов)

Ласић, Станко 
Ласо де ла Вега,  Рафаел (Rafael 
Lasso de la Vega) 

Ласкер-Шилер, Елса (Else Lasker-
Schüller)
Ластов, Видо  
Лах, Зорко 
Лацко, Андреас (Andreas Latzko) 
Ле Корбизије  (Le Corbusier)    
Лe Фоконије, Анри (Henri Le 
Fauconnier)
Лебек, Филеас (Philéas Lebesque)   
Леви-Брил, Лисјен (Lucien Lévy-
Bruhl)

Левингер, Естер (Esther Levinger)
Леже, Алексис (Alexis Leger) в.  ←  
Сен-Џон Перс 

Леже, Фернан (Fernand Léger)
Лејда, Џеј  (Jay Leyda)
Лек, Барт ван дер (Bart van der 
Leck )
Ленз, Жорж (Georges Linze) 
Лењин, Владимир Иљич 
→  Владимир Иљич Уљанов 

(Владимир Ильич Ленин → 
Владимир  Ильич Ульянов)

Лепсијус, Рајнхолд (Reinhold 
Lepsius)
Либман, Курт (Kurt Liebmann)
Линде, Ото цур  (Otto zur Linde)
 
Линхарт, Ежен (Eugen Linhart)
Липшиц,  Жак (Jacques Lipchitz)  
Лисицки, Лазар Маркович 
Ел (Лазарь  Маркович Эль 
Лисицкий; Lazar  El Lissitzky)

Ло Дука (Lo Duca)  ←
Лозовик, Луј (Louis Lozowick)
Лонген, Емил Артур (Emile 
Arthur  Longen) →  Емил Артур 
Питерман 

Лонгенова, Ксена (Xena 
Longenová)
Лоран, Анри (Henri Laurens)
Лорансен, Мари (Mаrie Laurencin)
Лорка, Федерико Гарсија (Federico 
García Lorca) 

Лос, Адолф (Adolf Loos)
Лот, Андре (André Lhote)
Лотарев,  Игор Васиљевич (Игорь  
Васильевич  Лотарев) в. ← Игор 
Северјањин 

Лотреамон, Исидор Дикас, Конт 
де  (Issidore Ducasse, Comte de 
Lautréamont)

Лохвицка, Марија 
Александровна -  Мира  (Мария 
Александровна Лохвицкая - 
Мирра)

Лубарда, Петар  
Лукшић, Ирена 
Луначарски, Анатолиј Васиљевич 
(Анатолий Васильевич 
Луначарский)
Луначек, Владимир                  

Љ

Љермонтов, Михаил Јурјевич 
(Михаил Юрьевич Лермонтов)

М
                                                                                                                                                      
Магрит, Рене (René Magritte)
Мазерел, Франс (Frans Masereel)
Мајаковски, Владимир 
Владимирович (Владимир 
Владимирович Маяковский)

Мајер, Ханес (Hannes Meyer)
Макијавели, Николо (Niccolò 
Macchiavelli)

Макси, Макс Херман (Max 
Hermann Maxy)

Максимовић, А.?? 
Маларме, Стефан (Stéphane 
Mallarmé)
Малековић, Владимир  
Малро, Андре (André Malraux)
Малспин, Емил (Emile Malespine)
Маљевич, Казимир Северинович 
(Казимир Северинович Малевич)

Ман Реј (Man Ray)
Ман, Томас (Thomas Mann)
Ман, Хајнрих (Heinrich Mann) 
Мандел, Лидија (Lydia Mandel)   
Мандељштам, Осип (Осип 
Мандельштам)

Манојловић, Коста  
Манојловић, Тодор 
Мансвјетова, Лидија (Лидия 
Мансветова) 

Мараско, Антонио (Antonio 
Marasco)
Маргул в.  Алфред Маргул 
Шпербер (Alfred Margul Sperber)

Маринети, Филипо Томазо 
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(Filippo Tommaso Marinetti)

Маријенхоф, Анатолиј (Анатолий 
Мариенгоф)

Маринска, Ружа  
Марић, Драгутин 
Марк, Франц (Franz Marc)
Маркалоус, Бохуслав (Bohuslav 
Markalous)

Маркалоус, Евжен (Evžen 
Markalous) 

Марковац, Злата  
Марковиновић, Звонко  
Марковић Штедимилија, Савић  
Маркусис, Луј Маркус (Louis 
Markus Marcoussis)

Маркуш, Зоран  
Маршик, Маријан 
Масарик,  Томаш Гариг (Tomas 
Garrigue Masaryk)

Матејко, Јан  (Jan Matejko)  

Матијас, Лав/ Лео (Leo Matthias)
Матис, Анри (Henri Маtisse)
Матис-Тојч, Јанош (János Máttis-
Teutsch)  
Матић, Душан 
Матичич, Иван 
Матјушин, Михаил Васиљевич 
(Михаил Васильевич Матюшин) 

Матош, Антун Густав 
Махар, Јoзеф  Сватоплук (Josef  
Svatopluk Machar) 

Маца, Јанош (János Mácza/Иван 
Людвигович Маца)  

Маур, Драош (Draos Maur)  
Ме Тар  (Meе Тarr) ← 
Меглер, Звонимир/Звонкo  

Међеш, Ладислас/Ласло (Ladislas/
László Medgyes)

Мејерхољд, Всеволод Емиљевич 
(Всеволoд Эмильевич 
Мейерхольд)

Мекдугал  (McDougal)?
Мељњиков, Константин 
Степанович (Константин 
Степанович Мельников)

Менделсон, Ерих (Erich 
Mendelsohn)
Мендељејева, Љубов (Любовь 
Менделеева)

Менсфилд, Кетрин (Katherine  
Mansfield)

Мерешковски, Дмитриј 
(Дмитрий Мережковский)

Мери (Mary),  енглеска краљица  
Мерин, Волт (Walt Merin) →  
Валтер Меринг       

Меринг, Валтер (Walter Mehring) 
в. ← Мерин, Волт    

Мерин. И  → Павле  Бихали 
Мерсеро, Александар (Alexandre 
Mercereau)

Мете, Александар 
Метсенже, Жан (Jean Metzinger)
Мештер, Јанош (János Mester)
Мештровић, Иван 
Мије,  Габријел (Gabriel Millet)
Микац, Маријан 
Микеш, Флориш (Flóris Mikes) →  
Миклош Фишер  

Миклашевски, А. ???
Микс, Силвио (Silvio Miх)  
Милев, Геo 
Миленовић, Миломир 

Милер, Едмунд (Edmund  Miller) 
Милер, Хенри (Henry Miller )
Милинковић, Антун Тунa 
Миличић, Јосип Сибе  
Миловановић, Милан 
Милуновић, Милo 
Миљуков, П. Н. (П. Н. Милюков)
Миндеровић, Чедомир 
Минона  →  Фридлeндер, Саломон 
(Friedländer Salomon  ← Mynona)  

Мио Рад  в. → Миодраг Радовић
Миочиновић, Мирјанa 
Мирендорф, Карл (Carlo 
Мierendorff)
Мирковић, Никола  
Миро, Хуан/Жоан (Joan/Juan 
Mirô)
Мис ван дер Роe, Лудвиг (Ludwig 
Mies van der Rohe)

Митриновић, Димитрије ← 
Космои М.М.  

Михаилеску,  Корнелију (Corneliu 
Mihàilescu)
 
Михановић, Недјељко 
Мицић,  Анушка,  рођ. Кон  ← 
Нинa-Нај  
Мицић, Бранко в.  ← Пољански  
Бранко/ Валериј/Ве/Виј/
Виргилије   

Мицић,   Љубомир  
Мицић, Марија, рођ. Стојић  
Мицић, Петар 
Мишо, Марсел (Marcel Michaud) 
Младеновић, Ранко 
Модиљани, Амедеo (Amedeo 
Modigliani)

Мокрањац, Стеван  
Молијер, Жан-Батист Поклен—
(Jean- Baptiste Poquelin—Molière)   

Молнар, Фаркаш (Farkas Molnár)
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Момберт, Алфред (Alfred 
Mombert)
Мондријан, Пит (Piet Mondriaan)
Морах, Отo (Otto Moraсh)
Мориц, В. Е (V. E. Moritz) 
Мороа, Андре (André Maurois)
Московски,  А. (А. Московский)
Мохољ-Нађ, Ласло (Lászlô 
Moholy-Nagy)
Мрквичка, Отокар (Otokar 
Mrkvička)
Музика, Франтишек (František 
Muzika)
Мурајама, Томојоши (Tomoyoshi 
Murayama)

Мусолини, Бенито (Benito 
Mussolini)
Мусоргски, Модест Петрович 
(Модест Петрович Мусоргский)

Н

Навил, Пјер (Pierre Naville)
Надворник, Емил 
Надо, Морис (Maurice Nadeau)
Назечић, Салко  
Наков, Андреј Борис (Andrei 
Boris Nakov) 

Наполеон Бонапарта (Napoléon 
Bonaparte)

Настасијевић, Живорад 
Настасијевић, Момчило 
Небел, Отo (Otto Nebel)
Невинсон М.. (M.  Nevinson) 

Невистић, Иван  
Недељковић, М.  
Нестрој, Јохан Непомук  (Johann 
Nepomuk Nestroy) 

Нешлеба, В. (Nechleba V.)
Низбет, Питер (Peter Nisbet)
Нилсен, Астa (Asta Nielsen)
Нина-Нај  в. →  Анушка Мицић 

Нирендорф, Карл (Carl 
Nierendorf)
Ниче, Фридрих  Вилхелм 
(Friedrich Wilhelm Nietzsche)

Новак, Витјеслав (Vítězslav 
Novák) 
Ноел, Перси  (Percy Noël)
Нојхојс, Паул (Paul Neuheus)  
Нол,  Kaрел (Karel Noll)
Ноур, Алексис (Alexis Nour)
Нушић, Бранислав 

Њ

Његош,  Петар Петровић 
Њежић, Миломир 
Њекрасов, Николај Алексејевич 
(Николай Алексеевич Некрасов)

О

Обровски, Ј. 
Обртел, Вит (Vit Obrtel)
Огњановић, Жарко  ←  Jacques
Огризовић, Милан 
Озанфан, Амеде (Amédée 
Ozenfant)
Олимпов, Константин  
Оло,  Артур    (Arthur Haulot)
Олсон, Хагар (Hagar Olson)
Омеса,  Шарл (Charles Omessa) 
Ораж, Алфред Ричард  (Alfred 
Richard Orage)

Ораци, Виторио (Vittorio Оrazi)
Орлова, Хана (Chana Orloff/
Ханна Орлова) 

Орловски, J.  (Орловский) 
Ортељи, Роберто А. (Roberto A. 
Ortelli) Осијан (Ossian) 
Остерц, Славко 

Oуд, Јакобус Јоханес Питер 
(Jacobus Johannes Pieter Oud)

П

Павловић, Милош 
Павловић, Михаило  
Пајпер, Тадеуш/Тaдe (Tadeusz/
Тadé Peiper)

Палавестра, Предраг  
Паладини, Виничо (Vinicio 
Paladini)
Палмије, Жан-Мишел (Jean-
Michel Palmier)

Панађи, Иво (Ivo Panaggi) 
Панвиц, Рудолф (Rudolf 
Pannwitz)
Пандуровић, Сима 
Панеда, Ривас  (Rivas Paneda)                                               
Панкјевич, Јозеф (Jozef 
Pankiewicz)
Пансeр, Клеман (Clément 
Pansaers)
Паравић, Анте  
Парежанин, Ратко 
Пармеђани, Алиће (Alice 
Parmеggiani)
Парнах/Парнок/Парнох, 
Валентин

Парнок/Парнох, Софија (София 
Парнок/Парнох)

Пасен, Жил  (Jules Pascin)  → 
Јулијус Пинкас   

Паскал, Арман (Armand Pascal)

Пастернак, Борис Леонидович 
Патнам, Самјуел (Samuel 
Pathnam)
Паунд, Езрa (Ezr а Pound) 
Пацовски, Емил (Emil Pacovský)
Пашић, Николa 
Певзнер, Антоан / Натан / Нотон    
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(Аntoine / Natan / Noton Pevsner/
Pevzner) 

Пејчић, Јован 
Пенлеве, Жан (Jean Painlevé)
Пере, Бенжамен (Benjamin Péret) 
Перовић, Милош  Р.  
Петерс, Јозеф (Jozef Peeters)
Петковић, Властимир Т.  
Петњиков, Григориј Николајевич 
(Григорий Николаевич 
Петников)

Петорути, Емилио (Emilio 
Pettoruti)
Петрић, Владимир/Влада 
Петров, Александар  
Петров, Михаилo С.  
Петровић, Надежда 
Петровић, Петар Пеција  
Петровић, Растко 
Пехштајн, Макс (Max Pechstein)
Пешков, Алексеј Максимович  
(Алексей Максимович Пешков) в. 
← Максим  Горки  

Пијаде, Давид  С. 
Пијаде, Моша
Пијненбург, Герт (Geert 
Pijnenburg)
Пикабија, Франсис (Francis 
Picabia)
Пикасo, Паблo (Pablo Picasso)
Пилар, Владимир/Владо
Пилон, Венo 
Пилсудски, Јозеф (Józef Pilsudski)
Пиљњак, Борис (Борис Пильняк)  
Пинкас, Јулијус (Julius Pinkas) в. ← 
Пасен, Жил  

Пискатор, Ервин (Erwin Piskator)
Пинтус, Курт (Kurt Pintus)
Пиперски, Владета 
Пирандело, Луиђи (Luigi 
Pirandello)
Пискач, Бедржих (Bedřich Piskač) 
Питерман, Емил Артур  (Еmile 

Аrthur  Pittermann)
 
Пиша, Антоњин Матеј (Antonín 
Matěj Píša) 

Плавшић, Душан Мл.  
Плавшић, Чедомил  
Подбевшек, Антон 
Подсадецки, Казимјеж (Kazimierz 
Podsadecki)  

Поенкаре,    Анри (Henri Poincaré) 
Познер, Владимир  
Покарини, Софронио  (Sofronio 
Pocarini)

Полић,  Никола  
Пољак, Иван 
Пољански,   Бранко / Валериј / 
Ве / Виј/ Виргилије  →  Бранко 
Мицић 

Поплавски, Борис (Борис 
Поплавский)  
Поповић, Богдан  
Поповић, Божо  
Поповић, Бранислав С. 
Поповић, Душан 
Поповић, Јован  
Поповић, Павле  
Поповић, Петар  
Поповић, Радован 
Поповић, Сава  
Поповић, Тања  
Прајслер, Јан   (Jan Preisler)
Прамполини, Енрико (Enrico 
Prampolini)
Премсела, Мaрcел  (Marcel 
Premsela)
Прерадовић, Петар 
Прешеpн, Франце 
Придворов, Јефим Алексејевич  
(Ефим Алексеевич  Придворов) в. 
← Демјан Бедни

Примo де Риверa, Мигел (Miguel 
Primo de Rivera)

Прогар,   A.
Прокофјев, Сергеј Сергејевич 
(Сергей Сергеевич Прокофьев)

Протић, Миодраг Б.  
Пруст, Марсел (Marcel Proust)
Пруша В. (B. Pruscha) 
Пулен, Гастон (Gaston Poulain)
Пуњи, Иван Албертович (Иван 
Альбертович Пуни—Jean Pouny)

Пушкин,  Александар   
Пфемферт,  Франц (Franz 
Pfemfert)
Пшемисл, Отокар (Otokar 
Przemysl)
Пшибишевски, Станислав  
(Stanisław Przybyszewski)

Пшибош, Јуљан (Julian Przyboš) 

Р 
Рабле, Франсоа (François Rabelais)
Раденковић, Сава 
Радичевић, Бранко  
Радовић, Миодраг  ← Мио Рад  
Раичковић, Стеван  
Рајић, Иво  
Рајли, Бриџит (Brigitte Riley)
Рајнерова,  Ленка  (Lenka 
Reinerová) 
Рајнхард, Макс (Max Reinhardt)
Рајт, Тивадар (Tivadar Raith)
Рајх, М. 
Рајxсфелд, Фриц (Fritz Reichsfeld)
Расинов, М. др  ←
Ратковић, Ристo/Риста 
Рачки, Мирко 
Реверди, Пјер (Pierre Reverdy)
Реј, Етијен (Еtienne Reу) 
Релгис, Еуген (Eugen Relgis) 
Рембо, Артур (Arthur Rimbaud) 
Ренан, Жозеф-Ернест (Joseph-
Ernest Renan)
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Реслер, Јарослав (Jaroslav Rössler)
Ресу, Камил (Camil Ressu)  
Ретел, Х. К. (H. K. Roethel)
Рибмон-Десењ, Жорж (Georges 
Ribemont-Dessaignes)

Ривас, Умберто (Humberto Rivas) 
Ривера, Дијего (Diego Rivera)
Рид, Џон (John Reed)
Рилке, Рајнер Марија (Rainer 
Maria Rilke)
Рим, Герхард (Gerhard Rühm)
Рискин, И (I.  Riskin)  
Ристић, Маркo  
Ритнер, Тадеуш (Тadeusz Rittner)  
Рихтер, Ханс (Hans Richter)
Роволт, Ернст (Ernst Rowohlt)
Роден, Огист (Auguste Rodin) 
Родченко, Александр Михајлович 
(Александр Михайлович 
Родченко)

Розанбер, Леонс  (Léonce 
Rosenberg)
Розановa, Олга Владимировна 
(Ольга Владимировна Розанова)

Рол, Штефан →  Георге Дин 
(Stephan Roll →   Gheorghe Din) 

Ролан, Ромен (Romain Rolland)
Росандић, Тома 
Росман,  Здењек (Zdenĕk 
Rossmann)
Росомахин, Андреј (Андрей 
Россомахин)

Рубљов, Андреј (Андрей Рублев) 
Руис де Галарета,  В. (V. Ruiz de 
Galarreta)
Рукавина, Александар 
Руо, Жорж (Georges Rouault)
Русо,  Анри (Henri Rousseau)
Русо, Жан-Жак (Jean-Jacques 
Rousseau)
Русоло, Луиђи  (Luigi Russolo)

С 

Сабо, Јулија (Júlia Szabó)
Савковић,  Милош  
Сајсл, Јосип   (Josip Seissel)  ← Јо/
Јосиф  Kлек 

Сајферт, Јарослав (Jaroslav Seifert) 

Салмон, Андре (André Salmon)
Самиро, С.   (S. Samyro) в. ← 
Тристан Цара 

Самулионис, Алгис (Algis 
Samulionis) 
Сандрар, Блез (Blaise Cendrars)  

Саројан, Вилијам (William 
Saroyan)
Свифт, Џонатан (Jonathan  Swift)
Север, А.  
Северјањин,  Игор (Игорь 
Северянин) →  Игор Васиљевич  
Лотарев 

Сегал, Артур (Arthur Segal)
Сеген, Доминик  (Dominique 
Séguin)  
Сегонзак, в. Диноаје де Сегонзак, 
Андре  (André Dunoyer de 
Segonzac)
Седергран, Едит (Edith Södergran)  

Сезан, Пол (Paul Cézanne )
Секулић, Исидора  
Села,  Ана (Аnnie Cella) →  Ани  
Чела  

Сен-Џон Перс (Saint-John Perce)  
Сервранкс, Виктор (Victor 
Servranckx)
Сетимели, Емилио (Еmilio 
Settimelli)
Сефор, Мишел (Michel Seuphor) 
-→  Фернан Беркелерс   

Сидерски, И. (I. Siderski)

Синклер, Аптон (Upton Sinclair)
Сирваж, Леополд  (Léopold 
Survage) 
→  Леополдиј Штурзвазг  

Сис, Ладислав (Ladislav Süss/
Suess) 
Скерл/Скерлић,  Владимир 
Скерлић,  Joван  
Скитник, Сирак  

Скрјабин, Александар 
Николајевич (Александр 
Николаевич Скрябин)

Скробоња, Бранислав 
Славенски Штолцер, Јосип  в. 
Јосип Штолцер  Савенски 

Смит, Роберто (Roberto Smith) 
Соваж, Марсел (Marcel Sauvage) 
-→  Маrcel Berger

Соколовска, Александра  
Соливети, Карла (Carla Solivetti)
Соловјов, Владимир (Владимир 
Соловьев)

Сологуб, Фјодор (Федор Сологуб) 
→ Фјодор Кузьмич Тетерников  

Соломон, Дида 
Сомборски, Милош 
 Сoукуп, Франтишек Алојз 
(František Alois Sоukup)

Софичи, Арденго (Ardengo 
Soffici)
Спацапан, Лојзиј/Луиђи (Lojzij—
Luigi Spazzapan)
Стажевски, Хенрик (Henryk 
Starzewski)
Стајић, Васа 
Станић, Славко 
Сремац,   Драган  
Стевановић, Боривоје/Бора  
Стејн/Штајн Гертруда (Gertrude 
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Stein)  
Степанова, Варвара Фјодорова 
(Варвара Федоровна Степанова)
Степанчич/Степанчић, /Едвард  
Стерле, Ф.  [Франце Стеле - France 
Stele ?]  
Стефановић, Светислав  
Стинес, Хуго (Hugo Stinnes)
Стојанов, Људмил (Людмил 
Стоянов)
Стојановић, Владан Зоровавељ  
Стојановић, Душан  
Стојановић, Сретен  
Стравински, Игор Фјодорович 
(Игорь Федорович Стравинский)

Стригаљов,  Анатолиј  (Анатолий 
Стригалев)

Стринберг, Август Јохан (August 
Johann Strindberg)

Студин, Марин 
Стшемињски, Владислав 
(Władisław Strzemiński) 

Суботић, Иринa 
Судејкин, Сергеј Јурјевич (Сергей 
Юрьевич Судейкин)

Сујетин, Николај Михајлович 
(Николай Михайлович Суетин) 

Супо, Филип (Philippe Soupault)
Сутин, Хаим (Chaïme Soutine)
Сухово-Кобилин,  Александар 
Васиљевич (Александр 
Васильевич Сухово-Кобылин)

Т

Тагор/Тагора/Тагоре, 
Рабиндранат (Rabindranath 
Tagore)

Таиров, Александар  (Александр 
Таиров)

Тајге, Карел (Karel Teige)
Так ван Портвлит, Мари (Marie 
Tak van Poortvliet)

Танги, Ив (Yves Tanguy)

Тарабукин, Николај 
Михајлович (Николай 
МихайловичТарабукин)

Тартаља, Марино (Marino 
Tartaglia)
Татлин, Владимир Јевграфович  
(Владимир Евграфович Татлин) 

Таубер/Тојбер-Арп, Софија 
(Sophie Taеuber-Arp) 

Таут, Бруно (Bruno Taut) 
Таут, Макс (Max Taut)
Тенисон, Алфред (Alfred 
Tennyson)
Терешкович, Константин 
Андрејевич (Константин 
Андреевич Терешкович)

Teсла, Никола  
Тетерников,   Фјодор Кузмич 
(Федор Кузьмич Тетерников) в.  ←  
Фјодор Сологуб 

Тешић, Гојко  
Тизон, Блез (Blaise Tison)
Тимотијевић, Душан  
Тинтор, Петар  в.  → Љубомир 
Мицић 
Тислијава, Јуозас (Juozas Tysliava) 
Тихањи, Лајош (Lajos Tihanyi)
Тихонов, Николај (Николай 
Тихонов)
Тодић, Миланка 
Тојен  → Марија Черминова (Toyen 
→ Marie  Čermínová)  

Токин, Бошко 
Толер, Ернст  (Ernst Toller)
Толстој, Алексеј (Алексей 
Толстой)

Толстој, Лав Николајевич (Лев  
Николаевич Толстой)

Толстој, Никита  И. (Никита И.  
Толстой)

Томашић, Станкo  
Томић, Михаило  
Торе, Гиљермо де (Guillermo de 
Torre)
Тороп, Јан (Jan Toroop)
Трајковић, Никола 
Тракл, Георг (Gеоrg Trakl)
Третјаков, Сергеј (Сергей 
Третьяков)
Трифковић, Коста 
Троцки,  Лав/Леон (Лев/Леон 
Троцкий) → Лaв Бронштајн

Трумбић, Антон/Анте  
Тугенхољд, Јаков Александрович 
(Яков Александрович 
Тугенхольд)

Ћ

Ћипико, Иво 
Ћосић, Бранимир 
Ћурчин, Милан 
Ћурчић, Младен Ст.  ???

У

Уго Лаго (Ugo Lago) в. ← Уголагот 
Футуриста  

Уголагот Футуриста (Ugolagot 
Futurista) → Уго Лаго     

Узелац, Миливој 
Уидобро, Висенте (Vicente 
Huidobro)  
Уиц, Бела (Béla Uitz)
Ујвари, Ержи  (Újvári Erzsi)
Ујевић, Аугустин/Тин 
Укмар, Вилко (Vilko Ukmаr) 
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Улрихс, Тим (Timm Ulrichs)
Уљанов, Н. (Н. Ульянов) 
Унамуно, Мигел де (Miguel de 
Unamuno)
Урмуз (Urmuz)  → Деметру 
Деметреску-Бузау

Ф

Фабри, Ђузепе (Giuseppe Fabbri)
Фабри, Марчело (Marcello Fabri)
Фајнингер, Лајонел (Lyonel 
Feininger)
Фајт, Конрад (Conrad Veidt)
Фаља, Мануел де (Manuel de Falla)

Фаур, Дан (Dan Faur)
Фелер, Мирослав (Miroslav Feller) 
← Мирослав Евгенијић Годовски 

Феликсмилер, Конрад  (Conrad 
Felixmüller)

Фелс, Флоран (Florent Fels)
Фелшин, Сајмон (Simon Felshin)
Фербранкс, Даглас (Douglas 
Fairbranks) 
Фиала,  Ференц (Ferenc Fiala) в.  ← 
Ференц  Футуриста

Филип, Шарл Луј (Charles Louis 
Philippe)
Филонов, Павел Николаевич  
Филоти, Еуген (Еugen Filotti)
Фишер, Мелхиор (Melchior 
Vischer)
Фишер,  Миклош  (Miklós Fischer) 
в. ← Микеш Флориш   

Флакер, Александар 
Флеј, Е. (E. Fley) 
Флеминг (Fleming)
Флер,  Рoбер де  (Robert  de Flers) 
Флуке, Пјер-Луј (Pierre-Louis 
Flouquet)
Фодор, Драгутин ← Теодор 

Константин Балк

Фојерштајн, Бедржих (Bedřich 
Feuerstein)
Фок, Холгер (Holger Fock)
Фолкон (Folcone)  
Фондан, Бенжамен (Benjamin 
Fondane) →  Барбу Фундојану  
(Barbu Fundoianu)   

Фор, Ели (Elie Faure)
Форд, Хенри (Henry Ford)
Форетић Вис, Винкo 
Форни, Андре (André Forny)
Фосколo, Уго (Ugo Foscolo)
Фофанов, Константин
Фрагнер, Јарослав (Jaroslav 
Fragner)
Франс, Анатол (Anatole France)
Фридлeндер, Саломон ← в. 
Минона (Friedländer Salomon 
Mynona)  

Фројд, Сигмунд/Сигисмунд 
(Sigmund/ Sigismund Freud)

Фројденау, Херман (Hermann 
Freudenau)
Фужитa, Цугухару (Tsuguharu /
Tsougouharou Foujita) 

Фундојану,  Барбу (Barbu 
Fundoianu) в.  ← Бенжамен 
Фондан 

Фуркен, Фриц (Fritz Fuhrken)
Футуриста, Ференц  (Ferenc 
Futurista)  ← Ференц Фиала 

Х  

Хавличек, Јозеф (Josef Havliček) 
Xагивара, Кјођиро (Kyojiro 
Hagiwara)
Хазенклевер, Валтер (Walter 
Hasenclever)

Хајакава,  Сеси (Sessue Hayakawa )  

Хајне, Хајнрих  (Heinrich Heine)
Хајнесдорф,  Лудвиг (Ludwig 
Heinesdorf)

 Хајман, Ернст (Heymann, Ernst)  
Хајнике, Курт (Kurt Heynicke)  
Халас, Франтишек (František 
Halas) 
Хамсун, Кнут (Knut Hamsun)
Хамп, Петер (Peter Hamp)
Хан, Ана (Аnna Han)  
Хансен (Hansen) [Аге?—Aage?] 
[Гунар?—Gunnar?]  

Харасти,  Шандор (Sándor 
Haraszti)
Хартенштајн, Стефан (Stefan 
Hartenstein)

Хартфилд, Џон (John Heartfield)
Хатвани,  Паул (Paul Hatvani) 
Хаузенштајн, Вилхелм (Wilhelm 
Hausenstein)

Хаузер, Кари (Carry Hauser)
Хаусман, Раул  (Raoul Hausmann)
Хашек, Јарослав (Jaroslav Hašek)
Хвистек, Леон (Chwistek Leon)
Хејман (Heymann) 
Хејстингс, Беатрис (Beatrice 
Hastings)
Хекел, Ерих (Erich Heckel)
Хелбиг, Валтер (Walter Helbig)
Хемскерк, Јакоба ван (Jacoba van 
Heemskerk)

Хенингс-Бал, Еми (Emmy 
Hennings-Ball)

Хенкл/Хенекел, Ролф (Rolf Henkl 
/Hennequel)    

Хеншке,  Алфред (Alfred 
Henschke) в. ← Клабунд  

Херјанић, Драгутин  
Хертерих, Лудвиг (Ludwig 
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Herterich) 
Херцфелде, Виланд (Wieland 
Herzfeldе)
Хех, Хана (Hannah Höch)
Хибнер,  Фридрих Маркус 
(Friedrich Markus Huebner)
Хигел, Ханс-Ото (Hans-Otto 
Hügel)
Хилер, Курт (Kurt Hiller)  

Хилзенбек, Рихард (Richard 
Huelsenbeck)

Хилкер, Рајнхарт (Reinhard 
Hilker)
Хлебњиков, Велимир / Виктор 
Владимирович (Велимир  / 
Виктор Владимирович 
Хлебников)

Хојслер, Карл (Carl Häusler)
Хонзик, Карел (Karel Honzik) 
Хорацијe (Horacius)
Хорват-Пинтарић, Вера  
Хофер, Карл (Carl Hofer)
Хофмајстер, Адолф (Adolf 
Hoffmeister)  
Хофманстал, Хуго фон (Hugo von 
Hofmannsthal)

Хохол, Јозеф (Josef Chochol)
Хочевар, Павлa  
Хуго,  Јохан (Johann Hugo)

Ц

Цан, Леополд (Leopold Zahn)
Цанкар, Иван  
Цанков, Александар  
Царa, Тристан  (Tristan Tzara)  → 
С. Самиро 
Цвајг, Штефан (Stefan Zweig)
Цвијановић, Светислав  Б.  
Целан, Паул (Paul Celan)
Цесарец, Аугуст 
Циндори, Марија  
Цоф, Ото (Otto Zoff)

Црњански, Милош 
Цувај, Славко 

 Ч 

Чабраја, Чедомир  
Чајковски, Петар Иљич (Петр 
Ильич Чайковский)

Чаки, Јожеф (Јózsef Csáky)    
Чапек, Јозеф (Josef Čapek)
Чапек, Карел (Karel Čapek)
Чаплин, Чарли (Charlie Chaplin) 
Чарго, Иван 
Чачиновић, Л.  
Чашњик,  Иља Григорјевич (Илья 
Григорьевич Чашник)

Чебулар, Албин 
Чела, Ани  в. Ана Села 
Челишчев, Павел (Павел 
Челищев–Pavel Tchelitchew )

Ченг-Лох (Tcheng-Loh)
Чернигој, Август 
Чернигој-Ротeр, Доротеjа Теjа 
(Dorothea Thea Černigoj-Roter)

Черњик, Артуш (Artuš Černík)
Чехов, Антон Павлович  
Чехов, Михаил А.  
Чистовa, Белa (Белла Чистова)
Чонт, Адам (Ádàm Csont)
Чука, Золтан  (Zoltàn Csuka) 

Џ

Џојс, Џемс (James Joyce)
Џорџ (George), принц од Велса 

Ш 

Шагал, Бела 
Шагал, Марк Захарович (Marc  
Chagall)
Шантал, Саша  

Шантић, Алекса 
Шаршун, Сepж/Сергеј (Серж 
Шаршун–  Serge Charchoune)

Швитерс, Курт (Kurt Schwitters) 
Швоб, Марсел (Marcel Schwob)
Шелер, Мaкс  (Max Scheler) 
Шели, Перси Б. (Percy B. Shelley) 
Шен, Михo/Михa (Schön Miho/
Miha)
Шенберг, Арнолд (Arnold 
Schönberg)
Шеноa, Аугуст 
Шер, Пола (Paula Scher)
Шербарт, Паул (Paul Sсheerbart) 
Шеремет, Иво  
Шершењевич,  Вадим 
Габриелевич  (Вадим Габриэлевич 
Шершеневич)  

Шеховић, Мухарем  
Шиле, Егон (Egon Schiele)
Шима, Јозеф (Josef  Šíma) 
Шест, Осип 
Шимић, Антун Бранко 
Шкавић, Јосип  
Шкољник, Јосиф Соломонович 
(Йосиф Соломонович Школьник)

Шлезингер, Славко 
Шлемер, Оскар (Oscar Schlemmer)
Шлихтер, Рудолф (Rudolf 
Schlichter)
Шмејкал, Франтишек (František 
Šmejkal)
Шмит, Кyрт (Kurt Schmidt)
Шнеде, Уве М.(Uwe M. Schneede)
Шолц, Георг (Georg Scholz)  
Шопенхауер, Артур (Arthur 
Schopenhauer)

Шот, изд. (Schott ed.)
Шор,  Татјана (Татьяна Шор)
Шпанијел, Ото (Spaniel Otto)
Шпенглер, Освалд (Oswald 
Spengler)
Шпербер, Алфред Маргул (Alfred 
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Margul Sperber)

Штајн, Гертруда (Gertrude Stein)  
в. Стејн, Гертруда

Штајнер, Рудолф (Rudolf Steiner)
Штарк, Михаел (Michaеl Stark)
Штенберг, Еберхард (Eberhard 
Steneberg)
Штер, Антун ?
Штер, Алфред  (Alfred   Stöhr)  
Штернберг, Р. [?]
Штернхајм, Карл (Carl Sternheim) 
Штирски, Јиндржих (Jindřich 
Štyrsky)
Штолцер Славенски,  Јосип
Штрам, Аугуст (August  Stramm)
Штудер, Клер (Claire Studer) в. 
Клер Гол
Штудер, Хајнрих (Heinrich Studer)
Шугар, Андор (Andor Sugár)
Шулентић, Златко 
Шчука, Мјечислав (Mieczysław 
Szczuka)   
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INDEX OF NAMES *  

 
     
  * --→  = name 
 ← = pseudonym
←  = označava pseudonim

A

Abrašević, Kosta
Adamov, Artem/Arthur/Ar   
Aderca, Felix  
Ady, Endre
Agnivcev, Nikolai
Aigner, Albin  v. →  Rolf Henkel 
Albert-Birot, Pierre  
Aleksić, Dragan
Altman, Nathan Issaevich 
Andersen, Troels
Andreev, Leonid 
Andrejević-Kun, Đorđe
Anđelinović, Danko  
Аnichkov, Evgenii 
Аnnenkov, Yurii Pavlovich 
Apollinaire, Guillaume
Ar.,  ←  
Aragon, Louis 
Aralica, Stojan
Aranymüves, János Lajos
Archipenko,  Alexandre  
Porfirevich 
Armand, E. 
Arnauld, Céline   →    Carolina 
Goldstein
Arnold, Matthew 
Arp, Hans /Jean 
Arp-Taeuber, Sophie  v.  Taeuber-
Arp Sophie

Arato, Endre 
Artaud, Antonin   
Аrvatov, Boris Ignatevich
Аsafiev, Boris Vladimirovich  v.  ←  
Igor Glebov 

Aseev, Nikolai Nikolaevich 
Aškerc, Anton 
Attila, József  
Avaermat, Roger 
Avakumović, Aleksandar
Avakumović, Vojislav T.  
Axentowicz, Tеоdor 
Azari, Fedele
Ažbe, Anton 
 

B 

Babić, Ljubo Gjalski 
Badalić, Josip
Baader, Johannes
Baker, Joséphine
Ball, Hugo
Balla, Giacomo 
Balk,  Teodor Konstantin  v.  →  
Dragutin  Fodor 

Balmont, Konstantin Dmitrievich  
Balsamadјieva-Parvis, Anna 
Baluschek, Hans
Barac, Аntun 
Barbey d’Aurevilly, Jules  
Barbu, Florian 
Barbu, Ion 
Barbusse, Henri 
Barby, Henry
Bard, Jean 
Barrès,  Maurice 
Barta, Sándor
Barthe, Victor
Bartok, Béla
Basil, Otto
Bassermann, Albert 
Batušić, Slavko
Baudelaire, Charles
Baudien, Nicolas
Bauk, Petar
Baumann, Fritz
Baumeister, Willi
Baumgarth, Christa 
Basil, Otto

Becher, Johannes Robert
Becić, Vladimir
Beckmann, Max
Bednyi, Demyan →   Efim 
Alekseevich  Pridvorov 

Begović, Milan
Béhar, Henri 
Behrens, Franz Richard 
Behrens, Peter
Behrens-Hangeler, Herbert
Belaev, V. M. 
Beli,  Andrei 
Belling, Rudolf
Bellmer, Hans 
Beložanski, Stanislav/Staša
Benešić, Julije 
Benić, Krešimir
Benković, Josip
Benn, Gottfried
Berak,  Jaromir 
Beraković, Dragan Baja
Berberova, Nina
Berdjaev, Nikolai 
Bergius, Hanna/Hanne
Bergson, Henri
Bernard, Joseph
Berthold, Otto  
Bertin, Emile
Bex, Florent/Flor 
Bihali, Pavle
Bihalji-Merin, Oto
Bijelić, Jovan
Biller, Emilio
Biller, Vjera/Vera  
Binički, Aleksandar
 
Bissière, Roger 
Blagojević, Desimir
Blavatzky, Hélène
Blei, Franz
Blümner, Rudolf   
Blok, Alexandr Alexandrovich 
Bobrov, Sergej
Bodnarov, Stevan
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Bogdanović, Milan
Boglić, Ante R.
Boguslavskaya-Puni, Xenia/ Xana 
Leonidovna  

Bojadjiev, Ivan  
Boltanski, G. M.
Bonnard, Pierre
Bonset,I. K.    ←  v. Theo van 
Doesburg   
 Borges, Jorge Luis
Bori, Imre 
Bortnyik, Sándor
Bosis, Adolfo de
Boully,  Monny de / Salomon 
Bourdelle, Antoine-Emile 
Bourgeois, Pierre
Bourgeois, Victor
Božnev, Boris 
Božović, Grigorije
Bragaglia, Anton Giulio
Brancuşi, Constantin 
Brandes,  Georg 
Braque, Georges
Brauner, Victor
Brecht, Bertholt
Breton, André 
Breuer,  Peter
Brik, Ossip Maximovich  
Bronstert, Franz
Brown, Alec     
Brummell, George
Brunea, Filip Fox
Bruno, Giordano
Brussilov, Alexei 
Bryussov, Valerii Yakovlevich  
Brzękowski, Jan  
Bublić, Dragan
Bűchner, Georg 
Bukharin, Nikolai 
Bukovac, Vlaho
Burchard, Otto
Burian, Vlasta
Burliuk, David  Davidovich 
Burliuk, Nikolai Davidovich

Burliuk, Vladimir Davidovich 
Buzzi, Paolo
Byron, George Gordon Lord

C     
 
Caballero, Ernesto  Giménes
Caillavet, Gaston Armand  
Callimachi, Scarlat
Cálugáru, Ion
Campendonck, Heinrich
Сankar, Ivan
Cansinos-Asséns, Rafael
Canudo, Ricciotto
Capra, Franck 
Carducci, Giosuè 
Carême, Maurice
Carmelich—Кarmelič, Giorgio
Carpaccio, Vittore
Carrà, Carlo 
Carrassou, Мichel

Carrière, Eugène
Carillo, Enrique Gómez
Casavola,  Franco 
Cavalсanti,  Guido 
Сela, Annie v.   ←  Ana Sela 
Celan, Paul 
Cendrars, Blaise   
Cesarec, August 
Cézanne, Paul
Chagall, Bela
Chagall, Marc  →  Mark Zakharovič 
Shagal Chaplin,  Charlie 
Charchoune, Serge
Chochol, Josef
Chtoltzer Slavensky, Josip v.  Štolcer    
Slavenski, Josip 
Chwistek, Leon 
Cindori, Marija 
Clavel, Gilbert
Clémenceau,  Georges-Bénjamin 
Claudel, Paul 
Cocteau, Jean 
Codreanu, Irina

Colin, Paul
Conti, Primo
Corra , Bruno 
Cosma, Ernest
Cosma, Mihail   →  Claude Sernet  
Cosmoi, M.M. v.  → Dimitrijе 
Mitrinović 
Creuze, Raymond 
Crnjanski, Miloš
Csáky,  Јózsef  
Csont, Ádàm 
Csuka, Zoltàn 
Cubero, Antonio M. 
Cucor,  George
Cuvaj, Slavko
Cvijanović, Svetislav B.
 

Č

Čabraja, Čedomir
Čačinović, L 
Čapek, Josef 
Čapek, Karel 
Čargo, Ivan 
Čebular, Albin 
Černigoj, Avgust 
Černigoj-Roter, Dorothea Thea 
Černik, Artuš 
Čistova, Bela 
Ć
Ćipiko, Ivo
Ćosić, Branimir
Ćurčić,  Mladen St.  
Ćurčin, Milan 

D

Dalai Lama
Dalcroz—Dalcrose, Jacques
Dаnko, Mihovil 
D’Annunzio, Gabriele
Dante, Alighieri
Dardet, Paul 
Daübler, Theodor
Daumier, Honoré
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Deanović, Mirko 
Debeljak, Anton
Dedinac, Milan
De  Chirico, Giorgio  
Delak, Ferdinand/Ferdo 
Delaunay, Robert
Delaunay-Terk, Sonia 
Delos, I.  → Eugène Slavčenko 
Deslaw  Demetrescu-Buzáu,  
Demetru v. ← Urmuz
Denegri, Jerko/Ješa 
Denissov Deni, Viktor 
Depero, Fortunato
Derain, André
Deréky, Pál 
Dermée, Paul  
Deslaw, Eugène Slavčenko v.  ← 
Delos, I. 
Desnos, Robert
Dešković, Branislav
Dexel, Gretе 
Diaghilev, Sergei Pavlovich 
Dianu, Romulus
Diktonius, Elmer      

Dietzel, Thomas 
Dimitrijević, Mita ←  MID
Dimov, Ossip
Dimović, Đura    

Din, Gheorghe  v.  ← Stephan  Roll  
Durkheim, Emile 
Dirnbach,  Ernest v. ←   Lav Vrelović 
Dix, Otto
Dobronić, Antun  
Dobrović, Petar
Doesburg,  Nelly
Doesburg, Theo van  
Dolfi, Emilio Mariо 
Donadini, Ulderico
Donat, Branimir
Dostoïevsky, Fiodor 
Drainac, Rade
Dreier,  Katherinе Sоphie
Du Perron, Edgar
Duchamp, Marcel

Duchamp-Villon, Raymond 
Dučić, Jovan 
Duhamel, Georges
Dufy, Raoul
Dulac, Germaine  
Duncan,  Isаdora
Dundek, Evgenije 
Dunoyer de Segonzac, André
Dvorniković, Vladimir
Dymeš, Ladislav

Đ
 
Đorđević,  Kristina/Krista
Đurđević, Ignjat  Đ.
Đuričić, Mladen St. 

Е

Ebel, Fran
Edschmid, Kasimir  
Eesteren, Cornelius, Cornel, Carl 
van
Еfros, Abram M.  
Eggeling, Viking 
Еhrenburg, Ilya Grigorevich 
Ehrlich,  Hugo
Eigenholz,  M. D.
Einstein, Albert
Einstein, Carl
Eisenstein, Sergei Mikhailovich 
Eisler, Hanns
Eisner, Kurt  
Elliot, Paul 
Eliot, Thomas Stearns 
Eluard, Paul 
Ember, Zoltán
Epstein, Jean
Erben, Kаrl Jaromír  
Erdman, Boris
Ernst, Max 
Essenin, Sergei  
Evgenijić Godovski, Miroslav v.  →    
Miroslav Feller 

Exter, Alexandra Alexandrovna  

F
 
Fabbri, Giuseppe   
Fabri, Marcello 
Fairbanks,  Douglas 
Falla, Manuel de
Faur, Dan 
Faure, Elie  
Feininger, Lyonel
Felixmüller, Conrad 
Feller, Miroslav → Miroslav Evgenijić  
Godovski

Fels, Florent 
Felshin, Simon
Feuerstein, Bedřich 
Fiala,  Ferenc v.   ← Ferenc  Futurista 
Filonov, Pavel Nikolaevich  
Filotti, Еugen 
Fischer,  Miklós  v.  ← Mikes  Flóris   
Flaker, Aleksandar 
Fleming  
Flers, Robert  de 
Fley, E.   
Flóris,   Mikes   →   Fischer, Miklós  
Flouquet, Pierre-Louis 
Fock, Holger
Fodor, Dragutin   ←  Teodor 
Konstantin Balk 

Fofanov, Konstantin
Folcone 
Fondane,  Benjamin  →   Barbu 
Fundoianu 
Ford, Henry 
Foretić Vis, Vinko 
Forny, André 
Foscolo, Ugo 
Foujita,Tsugouharu /Tsougouharou
Fragner, Jaroslav 
France, Anatole 
Freud, Sigmund/Sigismund 
Freudenau, Hermann 
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Fuhrken, Fritz
Fundoianu,  Barbu  v.  ← Benjamin
Fondane    

Futurista, Ferenc  ← Ferenc Fiala 

G

Gabo, Naum Abramovich 
Gaillard, Robert
Goldstein, Carolina     v.  ← Céline 
Arnauld  Gallien, Antoine-Pierre
Galogaža, Stevan
Gan, Aleksei Mikhailovich 
Gandi, Mahatma
Garnier, Tony
Gáspár, Endre
Gastev, Alexei Kapitonovich
Gauguin, Paul
Gavrilović, Milan
Gecan, Vilko
George, Prince of Wales 
George, Waldemar
Gepard, Erwin  v. →  Franz Richard 
Behrens
Giacometti, Alberto  
Gide, Charles 
Ginger, Alexandre 
Glazunov, Alexandre 
Konstantinovich 
Glebov, Igor    
Gleizes, Albert 
Gligorić, Velibor 
Glinski, Ljutica  v. →   Ljubomir 
Micić 
Glumac, Sergej  
Godina, Karpo
Goethe, Johann Wolfgang von 
Götz, František 
Gogol, Nikolai 
Goll, Claire ,  ex Claire Studer 
Goll, Ivan/ Yvan/ Iwan  → Isaac Lang 
Goldstein, M. L. 
Golubović, Vidosava/Vida
Golz,  Hans 
Gómez de la Serna, Ramón

Goncharova, Natalya Sergeevna 
Gordy, Fedor 
Gori,  Gino  ?
Gorjan,  Zlatko
Gorky, Maxim → Aleksei 
Maximovich Peshkov 

Gornung, B.V.
Gorodecki, S. 
Govoni, Corrado
Grdan, Vinko
Gringova, Elena v.  Helen Grűnhoff
Gris, Juan
Gropius, Walter
Grosz, George
Grübel, Rainer
Grune, Carl
Grűnhoff, Helen — Gringova, Elena 
Gudjashvili, Lado
Guglielmini, Homero M.
Guth, Аlfred  
Gutiérrez Gili, Juan
Gutkind, Erich 

H
 
Hagiwara, Kyojiro 
Halas, František 
Hamsun, Knut 
Hamp, Peter 
Hansen, [Aage?] [Gunnar?]
Haraszti, Sándor
Hartenstein, Stefan 
Hašek, Jaroslav 
Hasenclever, Walter 
Hastings, Beatrice 
Hatvani, Paul 
Haulot, Arthur
Hausenstein, Wilhelm
Hauser, Carry  
Häusler, Carl 
Hausmann, Raoul 
Havliček, Josef
Hayakawa, Sessue  
Heartfield, John 

Heckel, Erich
Heemskerk,  Jacoba van
Heine,  Heinrich
Helbig, Walter 
Heinesdorf,  Ludwig  
Henkl /Hennequel, Rolf 
Hennings-Ball, Emmy
Henschke, Alfred  v. ← Klabund 
Herbin, Auguste 
Herjanić, Dragutin 
Herterich, Ludwig
Herzfeldе, Wieland 
Heymann, Ernst  
Heynicke, Kurt  
Hilker, Reinhard 
Hiller, Kurt 
Höch, Hannah 
Hočevar, Pavla
Hofer, Carl
Hoffmeister, Adolf 
Hofmannsthal, Hugo von 
Honzik, Karel 
Horacius 
Horvat-Pintarić, Vera 
Huebner, Friedrich Markus  
Huelsenbeck, Richard 
Hügel, Hans-Otto 
Hugo,  Johann 
Huidobro, Vicente  

I

Ilić, Aleksandar 
Ilić, brothers
Ilić, Krsta  ili Kosta? 
Ilić,  Vojislav
Iovanaki, Ion  v. ←  Ion Vinea  
Iser, Iosef   
Ivanović, Ljubomir/Ljuba
Iveković, Mladen
Ivnev, Riurik  

Ј 
 
Jacob, Max 
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Jacques  →   Žarko Ognjanović 
Jaeckel, Willy
Jakac, Božidar 
Јakopič, Rihard 
Jakovljević, Ilija
Janco/Jancu,  Marcel
Janewski, Karel ili Karol _
Janošević, Đura 
Janošević, Stevan  
Janssen, Camille  v.  ← Paul Dermée 
Jarc, Miran 
Jarry, Alfred
Jasieński, Bruno 
Jawlensky, Alexei von
Jeannet,   Pierre
Jeanneret, Charles-Edouard v. ← Le  
Corbusier 

Jelačić, ban
Jelinek,    Hanuš   
Ješić, Nedeljko 
Jocov, Boris  
Jolas, Eugène  
Joostens, Paul 
Jovanović, Đorđe/Đoka
Jovanović Zmaj, Jovan 
Jovanović, Milivoje
Jovanović, Radmila 
Jovanović, Radojko v. ←  Rade 
Drainac
Jovanović, Vojislav
Jovkić, Proka  ←  
Joyce, James
Julius, Anatolii 
Jung, Franz 
Jurčič, Josip 
Justman, Ary 
Jutronić, Andrе 

К

Kafka, Franz 
Kahn, Gustave
Kaiser, Georg 
Kalezić, Vasilije

Kalista, Zdenek 
Kállai, Ernö/Ernst/Ernest
Kalmer, Josef  André 
Кamenev,  О. D. 
Каmensky, Vasilii Vasilevich
Kamov Polić, Janko 
Каndinsky, Vasilii Vasilevich 
Kant, Immanuel
Karađorđević, Aleksandar 
Karađorđević, Pavle
Karamatijević, Pivo
Karski, S.  
Kassák, Lajos  
Kašanin, Milan
Каtchulev, Mirtcho 
Kavaja, Marko ←  Res. 
Kemecki, Vladimir 
Кеrensky, Alexandre Fedorovich  
Kerr, Alfred
Keršovani, Otokar
Khlebnikov,Velimir—Viktor 
Vladimirovich    Kisch, Egon Erwin 
Klabund  → Alfred Henschke 
Klee, Paul
Klein, Franz 
Klek, Jo/Josif  v. → Josip Seissel 
Klimt, Gustav
Kljaković,  Joza/ Jozo 
Klyev,  Nikolai  
Кlutsis, Gustav Gustavovich 
Knoblauh, Edward
Kobro, Katarzyna 
Kočanin, Stana
Kodaly, Zoltan
Коgan, Piotr  Semenovich 
Kogoj, Marij 
Kohn Micić, Anuška  v. Anuška 
Micić
Kokoschka, Oskar
Kollwitz, Käthe 
Korda, Alexandra 
Kosanović, Bogdan
Kosem, Dragotin
Kosovel, Srečko
Kostin, I.G. 

Kovács, Kálmán
Kovačević, Božidar
Kovačić, Krešimir
Kovačić, Viktor 
Kozarac, Ivan/Ivo
Коzinceva-Ehrenburg, Lyubov/
Lyuba  
Krakov, Stanislav  
Kralj, France   
Kralj, Tone 
Kraljević, Marko 
Kranjčević, Silvije Strahimir 
Kranjčević, Višnja
Kratten, K.
Krejcar,  Jaromír 
Krizman, Tomislav 
Krizmanić, Anka
Krklec, Gustav
Krleža, Miroslav 
Krstanović, Oton 
Krstić, Nikola
Kršić, Jovan 
Kruchenykh, Alexei Eliseevich  
Kubilius, Vytautas 
Kubin, Alfred 
Kubišta, Bohuslav
Kudlák, Lajos 
Kugan, Walter
Kugler, Malvina
Кujačić, Mirko 
Кulka, Georg  
Kulundžić, Josip
Kupka, František 
Küpper, Christian Emil Marie v. ← 
Theo van Doesburg 

Kurek, Jalu 
Кusovac,  Jelena  
Кussikov, Alexandre 
Kuusinen, Otto Villе 

Kuzmić,  Rikard 
Kuzmin,  Ivan Grigorievich  
Кuznetsov,  К. А.  
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L 

Lagarić, Pavle
Lagerlöf, Selma
Lah, Zorko
Landowska, Wanda
Landowsky, Paul
Lang, Arpad 
Lang, Fritz 
Lang,  Isaac v. ← Ivan Goll 
Lanskoy, Alexandre 
Larionov, Mikhail Fedorovich  
Lasić,  Stanko 
Lasker-Schüler, Else
Lasso de la Vega, Rafael  
Lastov, Vido
Latzko,  Аndrea
Laurens, Henri
Laurencin, Mаrie
Lautréamont, Issidore Ducasse 
Comte de
Lazarević, Branko
Lazarević, Laza
Le  Corbusier  →   Charles-Edouard 
Jeanneret 
Lebesque, Philéas
Leck, Bart van der
Léger, Fernand
Le Fauconnier, Henri 
Lenin, Vladimir Ilich  →  Vladimir 
Ilich Ulyanov 

Lepsius, Reinhold  
Lermontov, Mikhail 
Levinger, Esther
Lévy-Bruhl,  Lucien 
Leyda, Jay 
Lhote, André 
Liebmann, Kurt
Linhart,  Eugen 
Linde, Otto zur 
Linze, Georges 
Lipchitz, Jacques 
Lissitzky,  Lazar Markovich El
Lo Duca   ←  
Lohvicka, Mira

Longen, Emile Artur  v.  → Emile 
Artur Pittermann 

Longenová,  Xena
Loos, Adolf
Lozowick, Louis
Lubarda, Petar
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Marinetti, Filippo Tommaso
Marinska, Ruža 
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Peshkov, Aleksei Maximovich в. ← 
Maxim Gorky

Petković, Vlastimir T. 



Библиографија Зенита  510

Рetnikov, Grigorii Nikolaevich 
Pettoruti, Emilio
Petrić, Vladimir/Vladа 
Petrov, Aleksandar 
Petrov, Mihailo S. 
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Popović, Sava     
Popović, Tanja
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Rossomahin, Andrei
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Sernet,  Claude v. ←  Mihail Cosma 
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Spaniel,  Otto  
Spengler, Оswald
Sperber  Margul, Alfred 
Sremаc, Dragan  
Stajić, Vasa
Stanić, Slavko
Stark, Michaеl
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Stepančič/Stepančić, Edvard
Stepanova, Varvara Fedorovna 
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Šantal, Saša
Šantić, Aleksa
Šehović, Muharem
Šenoa, August 
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Újvári,  Erzsi
Ukmer, Vilko
 Ulyanov, N. 
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БЕЛЕШКА

Видосава Голубовић, историчарка 
књижевности, дипломирала на Филозофском 
факултету у Новом Саду;магистрирала на 
Филолошком факултету у Београду. Радила 
у Институту за књижевност и уметност на 
пројекту Историја српске књижевне периодике. 
Сарђивала на међународном научном пројекту 
Појмовник руске аванагрде /Загреб, 1984-1990/. 
Радове из области модерне књижевности 
и уметности објављивала у земљи и 
иностранству. 

Ирина Суботић, историчарка уметности, 
дипломирала на Филозофском факултету у 
Београду; докторирала са темом Ликовни круг 
часописа Зенит (1921-1926) на Универзитету 
у Љубљани. Радила као  кустос у Музеју 
савремене уметности, а затим у Народном 
музеју у Београду. Сада професор историје 
модерне  уметности на Академији уметности 
у Новом Саду. Објавила више књига и студија 
из авангарде, модерне, савремене уметности и 
музеологије у земљи и иностранству.

Ауторке се топло захваљују  колегама и 
пријатељима који су током низа година, у 
разним приликама и на различите начине,  
помагали у припремама за ову монографију: 

Бојани Андрић, Марини Баричевић, 
Александеру Басину, Флору Бексу, Стани 
Берник,  Дуњи Блажевић, Бранки Булатовић, 
Марини Ванчи, Кринки Видаковић-Петров, 
Јадранки Винтерхалтер, Јанеу Вречку, Бранку 
Вучићевићу, Олги Генбачев-Кртолица, 
Марији Герц-Барух, Јеши Денегрију, Радивоју 
Живковићу, Весни Игњатовић, Корнелији 
Ичин,  Димитрију Јаничићу,  Миливоју 
Јовановићу, Лилији Кировој, Слободанки 
Ковачевић, Зорану Константиновићу, 
Магдалени Косановић, Желимиру Кошчевићу, 
Петеру Кречичу, Зринки Куић, Јелени Кусовац, 
Јаромиру Линди, Ирени Лукшић, Жан Клод 
Маркадеу, Ивани Мартић, Марији и Јелени 
Межински, Марији Митровић, Андреју Борису 
Накову, Марку Недићу, Јелени Новаковић, 
Мири Новаковић-Данкалф, Алићи Пармеђани, 
Зориславу Паунковићу, Кристини Пашут, 
Љубиши Рајићу, Бисерки Рајчић, Маргит 
Роувел, Јулији Сабо, Души Срдић, Ричарду 
Станиславском, Гордани Станишић, Оливери 
Стефановић, Јелени Стојановић, Олги 
Ступаревић, Маринку Судац, Гојку Тешићу, 
Ениси Успенски, Гледис Фабр, Јасмини Чубрило, 
Марији Циндори, Франтишеку Шмејкалу, 
Татјани  Шор.

Посебну захвалност дугују  Народном музеју,  
Музеју савремене уметности и Народној 
библиотеци Србије у Београду.
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