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Зоран СТЕФАНОВИЋ 

Српски научни центар; Научно друштво за словенске уметности и културе 

 

СЛОВЕНСКА ДИМЕНЗИЈА „ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ  
НАУЧНЕ ФАНТАСТИКЕ“ ЗОРАНА ЖИВКОВИЋА  

И ЊЕНИ СОЦИОКУЛТУРНИ ОДЈЕЦИ1 
 
 

Сажетак: У тренутку пада Берлинског зида и преформатирања живо-

та стотина милиона становника социјалистичких земаља Источне и Средње 

Европе, у Београду се 1990. појавила шеста енциклопедија научне фантасти-

ке у свету. Аутор јој био Зоран Живковић, научник, преводилац и културни 

делатник. Иако сведочи о ондашњој англоамеричкој супремацији на овом 

пољу, књига има капитални значај и за осталих тридесетак култура којима се 

бавила, особито за оне из словенских земаља. Словенска димензија у Енци-

клопедији научне фантастике има више различитих значења: уметност сло-

венских култура; теоријске поставке словенских истраживача; рецепција 

словенске НФ у Југославији, а пошто је ово глобална енциклопедија, и у све-

ту; словенски мотиви у популарној култури... Осим фактографске, синтетске 

и критичке вредности, Енциклопедија се може гледати и као временска кап-

сула 20. века, али и као снимак дужих цивилизацијских токова, како глобал-

них тако и у словенским земљама. Изнад свега, може се посматрати и као 

културно–идејни модел, цивилизацијско упутство које је данас неопходно 

Човечанству више но у времену када се књига појавила. 

Кључне речи: Зоран Живковић, Енциклопедија научне фантастике 

(1990), југословенски културни модел, етос српске и словенских култура, на-

учна фантастика — словенска, српска, хрватска, македонска, словеначка, 

пољска, чешка, словачка, совјетска, руска, украјинска, белоруска, бугарска  

 

 

Енциклопедија научне фантастике Зорана Живковића [ЕНФ; ŢIVKO-

VIĆ, 1990] била је 1990. тријумф убрзане модернизације и самосвести српске 

и југословенске културе, њена легитимација у глобалним односима. 

Та култура је идејно и персонално ухватила прикључак на светску кра-

јем 19. века; у меёуратном периоду Краљевине Југославије постала је свет-

ски релевантна у неким облицима научне фантастике (визуелна литература), 
                                                        

1
 Усмено саопштено на Меёународној видеоконференцији „Словенска научна фанта-

стика код Срба―, 29. октобра 2020. Уредник проф. др Дејан Ајдачић. 
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а у Социјалистичкој Југославији је у браку научне фантастике и развоја тех-

нологије добијена главна путања земље у развоју у свемирску и информа-

тичку еру човечанства. Ово је пратио и теоријски увид истакнутих југосло-

венских истраживача и тумача научне фантастике од којих су неки имали 

широк интелектуални и културни утицај, не само у Југославији — рецимо, 

Дарко Сувин [SUVIN 1965; SUVIN 2009], Жика Богдановић [најважније: БОГ-

ДАНОВИЋ 2006], Ранко Мунитић [MUNITIĆ 1971; MUNITIĆ 1973 итд], Божидар 

Зечевић [ZEĈEVIĆ 1981 итд] и, наравно,  сâм Живковић. 

„Словенски― ток промишљања научне фантастике није изолован и чак 

је, чини се, допринео и теоријској еволуцији у англофоном свету кроз уво-

ёење појма fantastika у енглески језик, под утицајем Џона Клјута [CLUTE 

2007; CLUTE AND LANGFORD, 2011/2021], као дуго чекану промену тамошње 

парадигме. 

Но, чини се да је један од набројаних, судећи по библиографији „НА-

УЧНА ДЕЛА ЗОРАНА ЖИВКОВИЋА― (у додатку), успео да на свим плановима — 

културно, истраживачки, теоријски и уметнички — направи систем који се, 

потпуно енграмски, утиснуо у целокупну културу Југословена и југословен-

ских земаља, од важности која се не може преценити. 

 

ИСТРАЖИВАЧ КОЈИ ТРИ ПУТА МЕРИ 
 

Зоран Живковић, доајен српске и европске културе, роёен је у Београ-

ду, у тада Федеративној Народној Републици Југославији, 5. октобра 1948. 

године, а меёународно је познат превасходно као књижевник. 

Но, за његове суграёане и земљаке то је, ментално гледано, релативно 

скорија чињеница, која почиње од романа Четврти круг (1993), дуго жеље-

ног и ферментисаног. У овом другом делу каријере, претежно уметничком, 

он постаје један од најпревоёенијих српских књижевника у историји српске 

културе али и један од истакнутих светских писаца епохе, особен по космо-

политском, аполитичном проседеу којим универзализује и измешта опус из 

културних, националних и геополитичких реалија. Његова проза се редовно 

објављује, награёује и критичко–теоријски тумачи у десетинама земаља. 

Добитник је Светске награде за фантастику 2003. године, као први писац са 

неанглофоних подручја. Редовни је професор на Филолошком факултету 

Универзитета у Београду у пензији. 

Меёутим за нашу тему о словенским димензијама његове Енциклопе-

дије научне фантастике суштински је битан први део каријере коју је овај 

полихистор градио као истакнути књижевни теоретичар, истанчан и језички 

темељан преводилац (добитник Европске НФ награде на Еврокону у Брисе-

лу 1978), издавач са понекад светским достигнућима (Кларкова 2010: Друга 

Одисеја читана је у Југославији исти дан кад и у САД 1982. године), један 
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од кључних промотера и активиста научне фантастике Европе, а не само Ју-

гославије. У све ово је Живковић ушао као врхунски образован: дипломирао 

је 1973. на Филолошком факултету у Београду, на групи за Општу књижев-

ност с теоријом књижевности, где је и магистрирао 1979. а докторирао 

1982. године. 

До 1993. Живковић кроз поље научне фантастике даје печат југосло-

венској науци о књижевности, уреёивању, издаваштву и преводилаштву. 

Чинио је то како обимом и квалитетом дела, тако и утицајем код најшире 

публике која је збирно мерила милионе људи, јер су коришћени сви канали 

комуникације: периодика и књиге, телевизија и радио, предавања и манифе-

стације... Његов рад је у сржи преломних подухвата као што су алманах Ан-

дромеда, едиције „Кентаур― и „Поларис―, научне монографије и, наравно, 

Енциклопедија научне фантастике. Лична научна библиографија, коју до-

носимо у додатку, показује на колико је дубоким темељима овај стручњак, 

али и мислилац, подизао лично духовно здање. Уз то је, са саборцима, био и 

оснивач првог српског фандома и први председник Друштва љубитеља на-

учне фантастике „Лазар Комарчић― 1981. у Београду. 

Тешко да је појединац у стварним околностима могао много више или 

боље да учини.
2
 

 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ДУХОВНЕ И ЛИКОВНЕ ОСОБЕНОСТИ 
 

Прву фазу каријере Живковић је поентирао 1990. године, двотомном, 

Енциклопедијом научне фантастике, шестом такве врсте у историји ове 

области, што је тада било прегнуће којим су се дичиле само франкофона и 

англофона култура. 

Издавач је била београдска „Просвета―, једна од кључних кућа у исто-

рији српског издаваштва, коју је 1920–их основао Бели Рус, емигрант Ана-

толиј Иванович Прицкер, преображавајући локалну читалачку културу, 

укључујући и фантастичку. Сва имена укључена у Енциклопедију су била 

високо цењена: уредник је био Богдан А. Поповић, који је са Милисавом 

Савићем био и рецензент (тада осетљива и важна функција), док је ликовно 

обликовање и графичко уреёење дао лично Добрило М. Николић са Ратоми-

ром Димитријевићем и Секом Кресовић–Бунета. 

Није чест случај да се уравнотеже сви елементи једног капиталног и 

ризичног подухвата: светски замах, најстрожа методологија, капиталан ен-

циклопедијски резултат, најпробранија илустрована граёа и поврх свега: ли-

                                                        
2
 Данас је јасно да су очекивања осамдесетих, укључујући и потписника, да Живко-

вић као уредник да више домаће фантастике, била нереална, јер ствар није била дозрела, за 

разлику од 1990–их, што је већ период уредничког печата млаёег саборца, Бобана Кнеже-

вића. 
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ковно обликовање „веће од живота―, промишљено и истанчано у замисли и 

нијансама. У неуобичајеном догаёају добијен је двопредмет од високог сва-

коврсног набоја а одзив публике је био спонтан, велики и страствен. За по-

свећенике, стручњаке и младе то је био предмет који се морао имати. 

У првим месецима након објављивања ово је била књига широке ре-

цепције, истински догаёај културне матице широм СФР Југославије. Меёу-

тим, трен је био злехуд. У току су били први демократски избори након по-

ла столећа, национални амок је био пред експлозијом и који месец касније 

почиње оружана сецесија западних република. Читаву следећу деценију су 

ратови са ланчаним последицама успоравали утицај ЕНФ, иако је књига 

остала канон у свим државама насталим од СФРЈ. Била је то лабудова песма 

једног друштва и једне културе, њена трајна исказница — данас бисмо ре-

кли: покушај да се најбоље у култури постави да не би дошло оно најгоре — 

иако се то тада још није знало. Сам аутор се у годинама мрака изместио у 

следећу фазу свог личног развоја — почео је књижевну каријеру светских 

одјека. 

* 

Иако је ЕНФ у оном најзахтевнијем виду била дело појединца, довр-

шено у кратком року од пола деценије, од значаја је видети круг људи који-

ма се аутор захвалио, откривајући део своје методологије и вредносних 

оквира. У случају Југославије у најужем сабору стручњака били су Миодраг 

Мића Миловановић као прецизни супервизор комплексне светске граёе; Бо-

бан Кнежевић као извршни уредник илустрација, али још више као истра-

живач историје српско–хрватске научне фантастике и библиограф; Здравко 

Зупан као стрипски историчар светског реномеа; Влада Урошевић као ауто-

ритет за македонско говорно подручје и Драго Бајт исто то, али за словенач-

ки простор. 

Живковић умреженост у светску научну фантастику открива и кроз 

посебну захвалност англофоним енциклопедистима: Питеру Николсу, Кер-

тису Смиту и Филу Хардију — „чија су ми капитална дела посвећена енци-

клопедијском изучавању научне фантастике представљала главно упориште 

у раду на овој књизи―, каже он [ŢIVKOVIĆ 1990: 6]. Као посебно леп издавач-

ки објекат, књига део свог генома дугује и Чарлсу Брауну, главном уредни-

ку часописа Locus, који је дозволио да се објаве фото–портрети аутора науч-

не фантастике, „чиме је ова књига у илустрационом погледу изузетно обога-

ћена―, а ми додајемо: и потпуно материјализовала свој ауторитет . 

По овим захвалницама је јасно да је истраживања многих материјала, 

укључујући и инословенске, Живковић обавио сам, и то често директно, без 

преводне литературе. 

„Ако се изузму Сједињене Америчке Државе и Велика Британија, као 

и донекле Француска, СР Немачка и Совјетски Савез, у осталим земљама 
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још ни издалека није енциклопедијски обраёен и систематизован, а често 

чак ни елементарно сакупљен материјал везан за домаћу научну фантасти-

ку. 

У оваквој ситуацији писцу енциклопедијског дела о SF жанру не прео-

стаје ништа друго него да — у оквиру расположивих могућности — настоји 

да сакупи што обимнији материјал, уздајући се у то да је он ако већ не цело-

вит, а оно бар што репрезентативнији.― [ŢIVKOVIĆ 1990: 8] 

Аутор ту наглашава да је „тешко са потпуном поузданошћу идентифи-

ковати неко дело као научнофантастично― јер „не постоје опште прихваће-

ни критеријуми― али је у сивим зонама ту суштинску ствар решавао личним 

методама, утемељеним и образложеним: 

„Код свих оних јединица и делова јединица чија жанровска одреёе-

ност није била сасвим извесна, управљали смо се следећим начелним мери-

лом: неко дело — књигу, филм, телевизијски програм, стрип и тако даље — 

сврстали смо у научну фантастику уколико смо нашли да је SF жанр у њему 

претежан, односно ако смо сматрали да је оно од утицаја у историји научне 

фантастике.  

Разуме се да је овакав суд у крајњој линији произвољан, те стога и 

услован, али наше је уверење да је мања штета ако се кроз ово сито прову-

кло и нешто што ће озлоједити жанровске чистунце, него да је изостављено 

нешто што, иако не спада у научну фантастику у ужем смислу, ипак има 

своје посебно место у повести жанра. Уосталом, као и у случају основног 

вредносног критеријума, и у погледу недоумица око жанровске припадно-

сти ослањали смо се на обимну секундарну литературу.― [ŢIVKOVIĆ 1990: 

11] 

Енциклопедија је стране одреднице омеёила од 1818. године, када је 

објављено „прво аутентично научнофантастично дело―, роман Франкен-

штајн или модерни Прометеј, Мери Волстоункрефт Шели, па до краја 

1985, док су југословенски прилози закључени са 1988. годином.
3
 

Измеёу богате литературе Живковић посебно истиче: „од нарочите по-

моћи било нам је пет сродних ранијих издања―. Реч је књигама Енциклопе-

дија утопије и научне фантастике Пјера Версена [VERSINS 1972], Енцикло-

педија научне фантастике и фантастике I–III Доналда Така [TUCK 1974, 

1978, 1982], Енциклопедија научне фантастике Питера Николса [NICHOLLS, 

1979], Енциклопедија научнофантастичног филма Фила Хардија [HARDY 

1986] и Писци научне фантастике из двадесетог века Кертиса Смита 

[SMITH 1986]. 

                                                        
3
 За савременике је ово потресан податак, о последњим данима мира и нормалних 

живота у СФРЈ, јер су оружани сукоби на Косову и Метохији већ у новембру 1988. године 

били жестоки, како смо сви ми регрутовани боље знали од лоше обавештених цивила. 
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Измеёу Живковићеве књиге и наведених дела, осим очекиваних слич-

ности, постоје крупне разлике, и то не само методолошке. Поменимо само 

огроман допринос ЕНФ у приказивању култура које нису англофоне, или 

једне изванредне суме вредновања светског НФ филма, са двоструко више 

јединица него код Николса. 

 

СВЕТСКА ФАНТАСТИКА КАО СОЦИОКУЛТУРНА  
И ГЕОКУЛТУРНА ПОЈАВА 
 
Нови читаоци осетиће другачијост ове књиге, измештеност у односу 

на данашње културне и менталне модове, али су то две различите историј-

ске епохе, дели их читава једна динамична генерација. Укус овог времена ће 

не само овде, него и у свим радовима Живковића и сродних истраживача 

одмах осетити гласни недостатак епске или натприродне фантазије и дру-

гих врста фантастике. 

Но, тачка гледишта научне фантастике — когнитивног и филозофског 

простора — која је онда била на свом историјском врхунцу, вредновала је 

на другачији начин (да употребимо еуфемизам) те остале ненаучне врсте 

фантастике и видела је њихову вредност већином на плану естетског, пси-

холошког, поетичког, фолклорног, антрополошког и културног, али не и на 

плану спознајног, еволутивног и цивилизацијског. 

Из таквог става се налет страве и ужаса, а затим и епске (чак и хипере-

ротизоване) фантазије након пада социјалистичког блока у 1990–им, може 

тумачити као колективна регресија, дакле, психичка потреба и скупни пси-

хијатријски феномен којим се реагује на шок драстично нове или сутрашње 

историје, а не као проста жанровска склоност несигурне омладине новог до-

ба. 

Живковић је писао књигу у кључном трену цивилизацијске разделни-

це Човечанства, када је оно било на врхунцу (дотадашње) колективне само-

свести о свом месту у Свемиру, а помало и о својој мисији, и када је могло 

— као једна и јединствена врста и глобална цивилизација у настанку — да 

се суочи са изазовима. Историјски се то, наравно, није десило, јер је превла-

дала геополитичка безобзирност и геоканибализам након пада Берлинског 

зида, али је важно да је свест о потреби за разумевањем и јединством — 

Слобода. Једнакост. Братство. — заједнички и коначно постављена током 

Хладног рата као цивилизацијски модел развоја Човека. 

Та свест о заједништву и одговорности је темељ на којем данас најфи-

нији умови епохе граде боље светско друштво, али овог тока не би било, 

уверени смо у то, да није било појаве научне фантастике — која није ни су-

пер– или метажанр, већ филозофски систем сакривен у естетику и забаву — 

као бесплатне реторте или лабораторије космичких размера [TROCHA 2019], 
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да кроз њу Човечанство освести и осветли себе на Бледој плавој тачки уну-

тар свих нијанси црнила и тамне материје. 

Сваки детаљ Живковићеве књиге је деликатни корак у том правцу, ја-

сан кроз устројство и методологију књиге, или кроз пажљиву структуру од-

редница кроз које се само наизглед представљају појаве — личности, часо-

писи, књиге, земље/културе, филмови, клубови, награде итд — али се у су-

штини вреднују глобални културни токови и идеали највишег реда. 

Иако делује да је овде англоамеричка фантастика апсолутно суверена 

и прецењена, морамо држати на уму да је ово енциклопедијски подухват из 

тридесетак различитих језичких и културних средина, који је слика оне, а не 

ове епохе. Сам аутор вели: 

„Оне врсте одредница које су заједничке у Николсовој и нашој књизи 

— аутори, филмови, часописи, илустратори, телевизијски програми, стри-

пови, награде, смотре, позоришна и музичка дела, уредници, редитељи и би-

блиотеке — формално се разликују по начину на које су устројене, а су-

штинска им је разлика то што у нашој енциклопедији знатно више захватају 

и у област изван енглеског говорног подручја. 

Иако је из овог ‘остатка SF света‘ углавном било веома тешко приба-

вити исцрпне и поуздане податке везане за научну фантастику, првенствено 

стога што су они тамо тек одскора почели да бивају систематизовани и обја-

вљивани, чини нам се да смо успели да сакупимо довољно граёе која баца 

једну нову, повољнију светлост на SF жанр изван енглеског говорног под-

ручја.― [ŢIVKOVIĆ 1990: 9] 

Са ове тачке гледишта један аспект језичких сразмера у књизи је реа-

лан. Англоамеричка фантастика јесте имала средишње место у 20. веку. Уз 

то — за разлику од Велике Британије — Сједињене Америчке Државе су у 

једном свом слoју прегнуће читавог Човечанства: супранационални фено-

мен, културно паневропски, а по амбицији и глобални подухват, спроведен 

прво по начелима науке, технологије и ослобоёења духа, а тек касније, на-

кон Великог рата, кроз финансијску и оружану агресију. Генеза научне фан-

тастике у САД потиче — осим енглеске, немачке и француске — знатним 

делом из словенских култура, којима треба додати и домаће јеврејске (ашке-

наске) традиције. Сетимо се само важности идејне осовине Тесла–Гернсбек 

за развој светске културе, не само култа научне фантастике. 

 

 

СЕКУНДАРНА ЛИТЕРАТУРА: ПОТРЕБА ЗА ИСТОРИЈСКИМ  
И ТЕОРИЈСКИМ 
 
Секундарна литература у Живковићевој Енциклопедији наводи 295 је-

диница и садржи наслове на десетак језика: енглеском, италијанском, фран-
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цуском, немачком, руском, пољском, српском и његовим регионалним вари-

јететима, македонском и словеначком. Словенских наслова има 36: 17 неју-

гословенских и 19 југословенских. 

Од Југословена, и Јужних Словена уопште, ту су: из Хрватске Дарко 

Сувин (шест; на две књиге коаутор је био Ричард Дејл Мален /Richard Dale 

Mullen/, оснивач Science Fiction Studies), из Србије Зоран Живковић (пет; на 

две су коаутори Артур Кларк и Жика Богдановић), Александар Б. Недељко-

вић (четири), Жика Богдановић и Божидар Зечевић (по једна). Из Словеније 

ту су Драго Бајт и Душан Слободник, а из Македоније Влада Урошевић. Од 

Бугара ту је утицајни Цветан Тодоров са једном књигом. 

Од осталих словенских култура, у Живковићевој литератури су доми-

нантни Пољаци и Руси, укључујући и тамошње мањине, пре свега Јевреје. 

Пољску представља Станислав Лем (Stanisław Lem, пет књига), Ева Балце-

жак (Ewa Balcerzak), Јежи Качмарек (Jerzy Kaczmarek) и Броњислав Клеёик 

(Bronisław Kledzik). Русија и Совјетски Савез су заступљени са четири ис-

траживача: Анатолиј Бритиков (Анатолий Фѐдорович Бритиков), Георгиј 

Гуревич (Георгий Иосифович Гуревич), Јулиј Кагарлицки (Юлий Иосифо-

вич Кагарлицкий, две књиге), Јеремеј Парнов (Еремей Иудович Парнов). 

Руског су порекла и Французи Игор и Гришка Богданов (Igor & Grichka 

Bogdanoff) и Американац Алексеј Паншин (Alexei Panshin), док руско–пољ-

ско–британско порекло има Максим Јакубовски (Maxim Jakubowski; писао 

је са Малколмом Едвардсом /Malcolm Edwards/). 

Са одмаком закључимо да су од свих словенских теоретичара фанта-

стике, ван својих матичних земаља, најутицајнији у 20. веку били Станислав 

Лем, Дарко Сувин, Цветан Тодоров и сâм Зоран Живковић. Овоме је поне-

што допринео и један културни фактор: њихова тесна сарадња и уклопље-

ност са англоамеричком сфером, а у случају Тодорова и француском. 

 

ЗАПАДНИ СЛОВЕНИ 
 
С обзиром на тему и ограничени простор ЕНФ, логично је што меёу 

Западним Словенима овде посебно нема Лужичких Срба и Кашуба, иако би 

несумњиво били у књизи специјализованој за Словене. 

За пољску културу главна одредница је „Пољска― а од личности су за-

ступљени незаобилазни Станислав Лем (1921–2006), један од најпоштова-

нијих светских не само писаца него и мислилаца, као и писац Јежи Зулавски 

(1874–1915). Заступљено је пет филмова пољске и један западноевропске 

продукције: најстарији је Тест пилота Пиркса (1978), а најмлаёи О–би, о–

ба — крај цивилизације (1985), чему смо додали и Опседнутост (1981), који 

је, истина, био копродукција Француске и Западне Немачке, али је редитељ 

и сценариста Пољак Анджеј Жулавски. 
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За Чехе и Словаке главна је одредница „Чехословачка―. Четири особе 

су заступљене, а пре свега у Србији вољени и поштовани Карел Чапек 

(1890–1938), затим писци Јозеф Несвадба (1926–2005) и Јарослав Вејс 

(1946–) и илустратор Лудек Пешек (1919–1999). Оно што посебно одваја че-

хословачки аспект енциклопедије је представљање чак 20 филмова, потпуно 

заслужено када се знају домети чешке кинематографије на плану играног и 

анимираног филма. Они су обогатили европску филмску фантастику, од 

Кракатита (1948) до Нешто је у ваздуху (1981). У овом корпусу морамо 

поменути и експериментални анимирани филм Дивља планета (La Planète 

sauvage, 1973) редитеља Рене Лалуа (René Laloux), анимиран у студију Јир-

жија Трнке (Jiří Trnka) у Прагу, као француско–чехословачку копродукцију. 

 

ИСТОЧНИ СЛОВЕНИ 
 
Главна одредница за источнословенску научну фантастику је „Совјет-

ски Савез―, што је општи термин који покрива и доба Руског Царства и све 

културе СССР. Биографијама су представљене 34 особе, почев од генераци-

је Циолковског и Обручева, роёених почетком друге половине 19. века, до 

Ларионове и Парнова, нараштаја роёеног око 1935, који је у време писања 

енциклопедије био у пуној уметничкој снази. Раздвајање на данашњу руску, 

украјинску или белоруску припадност излази ван наших могућности, па их 

третирамо као код Живковића, у блоку. 

Укупно су представљена и 23 совјетска филма: од Аелите (1924) до 

Месечеве дуге (1983), али и страни пројекти који имају руску или совјетску 

компоненту. Рецимо, Тест пилота Пиркса је био копродукција са Пољаци-

ма, а за немачки биомедицински трилер Глава (Die Nackte und der Satan, СР 

Немачка, 1959) сценариста и редитељ је био руски редитељ–емигрант Вик-

тор Тривас. 

 

ПРЕВОДИ У ЈУГОСЛАВИЈИ 
 
Важан слој који је ЕНФ по први пут описала у историји југословенске 

културе јесте преводно присуство страних писаца фантастике, затим ди-

стрибуција увозних филмова и, уопште, утицај иностраних култура на исто-

рију локалне фантастике. Описане су, као главни канали присуства, све ва-

жније југословенске едиције, периодична издања и други начини ширења 

фантастичке културе, укључујући важан „подземни― ток у одредници „Југо-

словенски фензини― и „Југословенски фендом―. 

Специјализоване едиције и алманаси који су често систематски доно-

сили преводну НФ широм Југославије добили су већином сопствене одред-

нице: Библиотека фантастичних романа (од 1954), Фантастични романи 

(1957), Лајка (1959), Занимљива библиотека (1963), Забавна библиотека 
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(1965), Кентаур (1967), Андромеда (1976), SF том (1979), Поларис (1982), 

Монолит (1984), Знак Сагите (1985), Звездане стазе (1984), Зороастер 

(1984), X–100 SF (1985), Супернова (1986), Terra (1988)... Периодика је има-

ла посебну улогу, од дневне штампе до часописа за целу породицу као што 

је Политикин Забавник (од 1939, али, зачудо, нема овде своју одредницу) до 

наменских часописа и фанзина за научну фантастику, где су важнији и од 

већег интереса за Живковића били Космоплов (1969), Галаксија (1972), Пар-

сек (1977), Sirius (1976), Емитор (1981), YuSFan (1983), Метеор (1986), 

Алеф (1987)... 

О овој важној преводној димензији југословенске фантастике, просве-

титељској, више се у овом зборнику може наћи у раду Миодрага Миловано-

вића, коаутора „SF & F библиографије― са Бобаном Кнежевићем 

[MILOVANOVIĆ I KNEŢEVIĆ 2006]. 

 

ЈУЖНИ СЛОВЕНИ 
 
Бугарска фантастика је у ЕНФ заступљена једним делом, филмом Ки-

клоп (1976), што не значи да занимљива традиција код Бугара не постоји, 

али је већином била релевантна у два облика који су превазилазили Живко-

вићеве могућности и фокус: први је био књижевност за децу, а други стрип 

за децу, најбитније у часопису Дъга — разкази в картинки (1973–1992) [о 

бугарском стрипу видети: СТЕФАНОВИЋ, 2015]. 

Систематизација сопствене научне фантастике је у Југославији била 

започета још средином 1970-их, пре свега у Београду и Загребу, а 1980-их је 

већ постала редовни  задатак од највише вредности, како видимо, измеёу 

осталог и по самосталним издањима још једног од оснивача првог српског 

фандома проф. Александра Б. Недељковића [Nedeljković 1983a, 1983b, 

1985...].  

Али, раёена делом „од споља―, по први пут у оквиру светског вредно-

вања, Живковићева ЕНФ је од непроцењиве важности за представљање, си-

стематизовање и вредновање југословенске научне фантастике, где опет 

кроз најважније појаве — биографије, књижевност, драму, стрип, филм, на-

граде, периодику... — пратимо културни континуум који, баш као у лингви-

стици, у језгру чини српска и хрватска фантастика, а на крилима македонска 

и словеначка. Импресивна је прецизност овог прегледа — који чини 5% од-

редница у књизи, али знатно више заузима по броју страна — иако је овде 

аутор нагласио одступање од својих начела: 

„У некој сасвим патриотски непристрасној енциклопедији научне фан-

тастике — а ова свакако у такве не спада — из Југославије би морало да по-

тиче десетак светски неоспорно релевантних одредница. То је знатно више 

од једне YU одреднице коју наводи Николс, али и знатно мање од осамдесет 

две колико је обухваћено нашом књигом.― [ŢIVKOVIĆ 1990] 



 

Словенска димензија „Енциклопедије научне фантастике“... 

 

 181 

Знаковито је да једино Југославија има у ЕНФ преглед стрипске умет-

ности,  одредница „Југословенски стрип― [ŢIVKOVIĆ 1990: 332-335], а остало 

су појединци и нека утицајнија дела, што је разумљиво из националних, 

историјских и продукционих околности. Овом Живковићевом одредницом 

смо добили, уз подршку Зупана, први и драгоцени озбиљнији преглед југо-

словенског НФ стрипа. Иако то Живковићу нису најуже специјалности, и 

кроз његов рад видимо да су српски (и југословенски) научнофантастички 

стрип и драма од историјског значаја и меёународне вредности. Особито се 

види у СФРЈ помало невидљив културни ток: допринос наших Белих Руса 

светском НФ стрипу, преко издавача у Београду и делом Загребу у време 

Краљевине Југославије. 

У прози је тек са појавом етикете „Знака Сагите― крајем 1980–их срп-

ска научна фантастика почела да постаје системска и светски релевантна, и 

то управо преко имена које је Живковић представио у ЕНФ, на тада сведен 

начин, али са јасним поштовањем и предсказањем њихових потенцијала. 

Наравно, данас имамо потребе и за ревизијом Живковићевог става, 

највише поводом Лењинове најважније уметности, фантастичког а наро-

чито НФ филма у Србији и Југославији 20. века. Ово је посебно питање, јер 

се панораме овог поља и вредности драстично разликују у складу са мето-

дологијом. Ако се узимају само дела главног тока — биоскопски филмови и 

државна телевизијска дела — онда делује да је домет сиромашан, што је би-

ло логично с обзиром на забрану одреёених тема и популарних жанрова у 

Титовом режиму. То је било судски експлицитно дато за стрип 1946, а от-

прилике након 1950. имплицитно и за филм, можда превасходно везано за 

успех (за идеолошки укус превелики) филма „Чудотворни мач― редитеља 

Војислава Нановића. Управо овај опрезни пут је следио Живковић у својој 

књизи. 

Меёутим, легитимно је да се бавимо и алтернативним токовима култу-

ре. Након најновијих испитивања, нарочито од стране Ристића и Јовићевића 

(RISTIĆ I JOVIĆEVIĆ 2015), видимо да филмски фантастички континуитет у 

Срба постоји већ пун век, али само ако се узму у обзир, осим великих про-

дукција, и средњи и кратки метар, затим алтернативни, полупрофесионални, 

аматерски, студентски и анимирани филмови, као и видео спотови и рекла-

ме, па и читав корпус парафилмова и филмова од папира. 

 

СЛОВЕНСКИ УТИЦАЈИ НА ЗАПАДЊАКЕ 
 
Условно речено словенски мотиви се провлаче и у десетинама других 

одредница Енциклопедије, оним западног порекла, али је занимљиво да 

осим параноичних хладноратовских мотива о идеолошки агресивним Совје-

тима, постоје и други, дискретни али важни. Овде ћемо се осврнути само на 
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два примера дубљих значења, као позив да мултидисциплинарно преиспи-

тамо словенске мотиве западне популарне културе. 

Први пример се тиче, кроз име антагонисткиње, модерног рашчитава-

ња женског архетипа из источнословенског фолклора, као и опасности ње-

гових психолошких понора, васкрслих у најрадикалнијем алтернативном 

контексту италијанске културе након револуционарне Шездесет осме. У пи-

тању је филмска адаптација стрипа „Валентина― великана Гвида Крепакса, 

под називом Баба Јага (Baba Yaga, 1972), режисера Корада Фарине, са гра-

ничном смешом еротског, социо–политичког и хорорског, типичном за то 

доба. Живковић истиче да, истина, „овај филм стоји на маргинама SF жан-

ра― али и да је „значајан понајпре стога што представља пример покушаја 

тражења алтернативног европског синеастичког SF приступа који би се раз-

ликовао од клишеа холивудских студија― [ŢIVKOVIĆ 1990: 41]. Антрополог, 

етнолог и психолог би ово могли на разне друге начине да рашчитају. 

У идејном и културном смислу за словенске теме је неупоредиво ва-

жнији случај укључивања у Енциклопедију одреднице о француском крат-

ком филму „La Jetée― (1962, код Живковића преведено као „Стуб―) Криса 

Маркера, заљубљеницима познатијем као ембрион другог ремек–дела, аме-

ричког 12 мајмуна Терија Гилијема (12 Monkeys, 1995). Иако је исказао кри-

тичарску оцену о ентропичности овог дела, Живковић је исправно поступио 

да уврсти нешто тако апартно и продукцијски скромно меёу велике филмо-

ве. Словенски аспект је овде кључни, мада потпуно невидљив на папиру, јер 

се тиче звучне слике филма која је укључила извоёење хора Саборне цркве 

Александра Невског у Паризу: Службу на Велику Суботу и „Крсту твоему― 

руског композитора Петра Гончарова (1888–1970). Музика византијско–сло-

венске цивилизације, само срце обреда и вјерују православног хришћанства, 

дата је у експозицији филма, од носталгичних слика наше данашњице на 

пристаништу аеродрома до блиске будућности Трећег светског рата и спр-

женог Париза, што води у средњу будућност постапокалипсе, хипотетичког 

зрелог доба наше деце. Словенском звучном молитвом је овај филм — по 

нама, један од најважнијих у историји кинематографије — запечатио сва 

своја висока драмска и филозофска значења измеёу разума и трансцендент-

ног, одлазећи у есхатолошко као ниједан други, за гледаоца на потпуно при-

родан начин, чак и ако не разуме меку словенску реч најмрачнијег часа: 

„Васкрсење твоје славим. Крсту твоме поклањам се, Владико―. 

 

ИДЕЈНА ОСНОВА ЕНФ НАСПРАМ СОЦИОКУЛТУРНОГ ОКВИРА 
 
Живковићева енциклопедија је необичан случај у свом јату, зато што 

је дала више од података и тумачења. Она је, верујемо, идејни и културни 

систем, а покушај његове рационализације је био главна мотивација овог 

текста, када нам га је Дејан Ајдачић предложио као тему. 
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Подразумева се очигледно: пре свега, строг Живковићев научни метод 

и најсвежија искустава тадашње енциклопедистике, као и то да је у идејном 

смислу Енциклопедија извоёена из саме суштине научне фантастике — не 

само њеног рационалног и моралног него и психичког динамизма — где је, 

чини се, видљива сродност изворном српско–словенском етосу, љубопи-

тљивом менталитету, иновативности, па и осећајности. 

Но, ако се погледа унутрашњи циљ развијеног Живковићевог селекци-

оног и критичког апарата, јасно је да ова енциклопедија за генерације роёе-

не у СФРЈ има особине програмског штива. Да то није само наш утисак, 

сведочи један суставни набој који избија из сваке одреднице, брижљиво 

осмишљавана културна граёа по начелима која су била од животне важно-

сти аутору. 

Ако бисмо обратним инжењерингом, на основу критичког метода ис-

казаног у ЕНФ утврёивали идејни поредак енциклопедије, открили бисмо да 

је ова књига: глобалистички и глобално усмерена; аутохтона и изворна ко-

лико је разумно могуће; мултикултурна; идеолошки неригидна у свету који 

је живео на дихотомији (анти)марксизма; већином безинтересна и непарти-

куларна, несврстана; добронамерна, отворена и сарадљива; етичка и одго-

ворна у поступцима; пажљива, па и заштитничка, према другачијим и не-

жнијим културним појавама; еколошка; пацифистичка; заступница природ-

ног права јединке на тековине цивилизације и научно–технолошког напрет-

ка (опште образовање, технолошки комфор, социјална и здравствена зашти-

та); друштвено одговорна и солидарна; несебична; против идеолошке и ре-

лигијске репресије и виктимизације појединаца и група; склона равнотежи; 

строга у очекивању на сопственом оплемењивању и налажењу својих снага, 

али и усавршавању и охрабривању других да то исто то ураде; усмерена на 

објективизам и научно утемељен материјализам, са науком и технологијом 

као пожељним водиљама; изнад свега — изричита у захтеву за спознајним 

развојем мислећих бића... 

Свака од ових особина може, истина, произаћи и из личног карактера 

и из теме књиге, али овако побројане оне говоре о нечем другом — о идеа-

лима и идејном систему једног конкретног времена и простора, управо фор-

мативним годинама одрастања нашег аутора. То је била Социјалистичка Фе-

деративна Република Југославија 1960–их, као модел једног новог друштва, 

али и предводник покрета Несврстаних, тог самониклог глобализма. 

Ми данас можемо на разне начине релативизовати та постигнућа, и 

она јесу имала своју геополитичку лукративност по потребама контролних 

соба у Лондону и Вашингтону. У Београду се данас каже да је захваљујући 

Титу западни новац заиста у Несврстанима довео до новог модела: тзв. со-

цијализма Трећег света као начина усмеравања бивших енглеских колонија. 

Но, ово нису биле тек рекламиране вредности, већ реалност у животи-

ма Југословена али и нада за стотине милиона несврстаних да ће се слично 
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развијати. За нашу тему је важна и појава која до сада, колико ми знамо, ни-

је у наукама дубље обраёивана: као спонтана последица обиља новца и иде-

ализма у једном добу је СФРЈ остварила и дозволила можда најбољи оквир 

широког образовања у историји човечанства, иако се спроводио ван класич-

ног школског система. Пример је нараштај роёен 1960–их, који је у детињ-

ству 1970–их и раној младости 1980–их систематски одгајен да буде знати-

жељан и духовно уравнотежен кроз неку врсту „структуриране слободе― — 

преко популарне културе, медија, едиција књига, специјализованих истра-

живачко–научних курсева као што је Петница крај Ваљева, уметничких и 

научних друштава и курсева, кампова, итд. Слобода је била дата југословен-

ском младунчету да истражује и да се природно социјализује, а да не буде 

одмах моделовано у калуп. 

Истраживања културе, и то по архивским изворима, показују да су тај 

систем забавног али елитног „паралелног образовања―, кроз медије и попу-

ларну културу, правили појединци–визионари — Срећко Јовановић, Жика 

Богдановић, Милан Вукос, Никола Лекић, али и Љубомир Кљакић, сâм Зо-

ран Живковић, Момчило Рајин и други — са утискивањем културно–мен-

талних енграма у десетине милиона људи, али по цену да је скоро сваки од 

набројаних титана својевремено био друштвено и каријерно кажњен од ло-

калних идеолошких, па и страних инстанци, за то шта је радио. Додајмо и 

да је скоро сваки појединачно био корифеј научне фантастике, коју су ста-

вљали на пиједестал глобалне културе и самосвести, природан продужетак 

традиција. 

Може се рећи да у периоду који је трајао тек једну генерацију, ниједна 

земља на планети није имала квалитет општег образовања деце и омладине 

као СФРЈ, а посебно Србија. На врхунцу ове појаве, у осамдесетим, Зоран 

Живковић је био у самом срцу тог феномена, један од стратега и стваралаца, 

над–глас упечатљиве боје било са ТВ екрана и радио–апарата сваког Југо-

словена, било као глас у мислима обавезног прозног штива многих генера-

ција. 

Ако се овом дода социјални систем образовних, радних и здравстве-

них права, СФР Југославија се ипак реално показује као земља–узор у свом 

историјском тренутку, модел за слеёење. Управо је то био један од главних 

разлога зашто таква земља није била пожељна у униполарном свету после 

Хладног рата. 

Но, објективност захтева да истакнемо да, као и у свакој бајци или 

утопији, и нашој постоји мрачно наличје наратива, цензурисани делови. У 

21. веку, захваљујући прегнућу нове генерације историчара из земаља бив-

ше Југославије, Немачке, САД, Русије, Израела итд ми добијамо преглед 

потресних докумената о токовима којих је народ Југославије био знатно или 

потпуно несвестан. Синтезе најновије граёе тек чекају свог писца, а ми мо-

жемо поменути аспекте важне за нашу тему. Обе Југославије су по планови-
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ма великих сила, већином САД, биле пројектоване као брана немачком и 

руском утицају на Источном Средоземљу, дакле са истом улогом за Запад 

као некад Османско царство и Аустроугарска. Титов режим, осим објектив-

них успеха, онолико дуго колико је требало да земља постоји, остаће запам-

ћен и као врхунац добро спроведеног и планетарно утицајног имиџа и про-

паганде, али иза народног, колективног прегнућа идеализма, само језгро ре-

жима је — кажу документи — несентиментално, неидеолошки и дволично 

спроводило свој геополитички па и национални задатак, често у крви и ре-

пресији
4
 за шта смо мислили да је остао тешки усуд неких афричких или 

азијских крајева. 

У сваком случају, анализом ЕНФ ми видимо да је Живковићева посло-

вична рационалност, чега год се прихватио, није никада била проста лична 

потреба, већ да је идејни и етички основ био од највише врсте и антрополо-

шки прирoдан — у духу свог времена, своје земље, свог народа који је 

искрено желео да после свих ужаса прве половине 20. века дâ свој несебич-

ни допринос заједници Човека. Овако социолошки и социокултурно схваће-

на, Живковићева мисао је чак и важнија као модел, него било који поједи-

начни аспект његовог опуса. 

Занимљиво је видети доказе за то из других делова планете. Зачуёују-

ћи успех опоравка Кине након ужаса Културне револуције и миленијумских 

оптерећења, био је и остаје заснован (у сваком детаљу) управо на цивилиза-

цијским начелима које је прокламовала СФР Југославија, а која налазимо 

                                                        
4
 Довољно је навести груби преглед новоткривене граёе о Југославији, па да се човек 

осети као јунак НФ романа Отаџбина Роберта Хериса, који открива истину иза идеала дру-

штвених образина. Ту налазимо доказе за: Масовни револуционарни терор Титовог режима 

у рату и пораћу који је довео до више стотине хиљада убијених и милиона расељених љу-

ди; Фалсификовање и намерна погрешна атрибуција једног броја жртава рата (око 350.000), 

са намером режима да се сакрију сопствени злочини; Масовно одузимање имовине кла-

сним непријатељима; Идеолошка репресија; Планско уништавање села у Србији; Злоупо-

треба психијатрије и медицине, експерименти на људима; Концентрациони логори крајем 

1940–их и почетком 1950–их за непријатеље режима и друге непожељне елементе; Још од 

1920–их синхронизација Комунистичке партије прво Југославије, а касније и КП Хрватске 

и Словеније, са фашистичком десницом; усташким великохрватским покретом, као и вели-

кобугарским и великоалбанским, што је након Брионског пленума постао ток који је довео 

до распада земље; Тајно чланство у НАТО пакту; Државни шверц дроге, оружја, цигарета 

и, по новим индицијама, белог робља; Политички атентати у земљи и иностранству; Логи-

стичка подршка радикалном левом тероризму Италије и Немачке; Обука терориста и офи-

цира из исламских земаља у СФРЈ; Културна политика са елементима антисрпске, антисло-

венске, антируске, антиправославне и антисемитске позиције; Супремација хрватске, ан-

глоамеричке и немачке културе; Забрана и укидање ћирилице по тајном споразуму са САД 

од 1952; Етногенетски инжењеринг совјетског типа и прављење вештачких нација; Демо-

графски инжењеринг да би се испунили геополитички планови; Омогућавање планираног 

распада државе уставним амандманима 1971. и Уставом 1974; Омогућавање наоружавања 

сецесионистичких покрета; Учествовање делова старог режима у свим главним токовима 

организованог криминала постјугословенског периода, итд. 
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као универзално важна и код Живковића. Једина је разлика што су Кином 

владали припадници домаће културе и аутохтоне цивилизације, и то што је 

Средња Земља довољно моћна да себе, овако прагматичну и аутохтону, од-

брани. 

 

ЗНАЧАЈ ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ ЗА СРПСКУ  
И СЛОВЕНСКУ КУЛТУРУ 
 
Очигледно да је Живковићева књига испунила своју мисију на дома-

ћем терену, иако, рекосмо, са енглеског језичког подручја долази око осам-

десет одсто укупног обима. На фантастику словенског круга се непосредно 

или посредно односи скоро 200 одредница, али су неке веома обимне и сло-

жене, па можемо рећи да је то око 15% садржаја где, условно речено, пола 

припада Југословенима, а друга половина осталим Словенима. 

И из ове памети сматрамо да је ЕНФ објективна слика ондашње свет-

ске НФ. Сâм Живковић о томе каже: 

„...да смо, наиме, били у прилици да и из других земаља прикупимо 

практично све што се односи на научну фантастику, као што смо то учини-

ли када је у питању била Југославија, дошли бисмо до приближно десето-

струко обимније граёе. Изразитија заступљеност 'остатка научнофантастич-

ног света' у овој енциклопедији нипошто, меёутим, не значи да је дошло до 

некаквог поремећаја 'глобалне равнотеже SF сила' . Научна фантастика и 

даље је, иако је европског порекла, доминантно англоамерички жанр, а сва 

је прилика да ће тако још дуго остати.― [ŢIVKOVIĆ 1990: 10; наше 

наглашавање] 

Задивљујућа је ауторова проницљивост око могућег идеалног обима, 

јер је тридесет година касније треће издање Николсове и Клјутове Енцикло-

педије по броју одредница практично истоветно Живковићевом предвиёању 

(али почиње друга културна равнотежа где ће далекоисточна НФ, а можда 

делом и словенска, бити главни тренд 21. века). Но, тек кад будемо проучи-

ли словенску димензију трећег издања Енциклопедије Николса и Клјута 

(где је око 10 % одредница директно на тему словенске културе или бар у 

некој вези с њом), умећемо да до краја ценимо Живковићев значај за слави-

стику, који је енорман. 

Меёутим, неке токове већ видимо. Приликом доделе прве награде 

„Арт–Анима― Живковићу за допринос фантастичкој култури 2014. године у 

Београду, потписник ових редова је интерно оценио, не само у шали, да по-

стоји димензија где је Живковићев утицај у модерној српској култури од 

формативне природе, напоредан широком али дијалектички антиподном 

утицају Добрице Ћосића. За потписников нараштај па и за милионску пу-

блику тај кумулативни утицај је реалан, печат епоха, колико је то Живкови-

ћу као појединцу било могуће. Но то важно питање нека остане објективни-
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јима, а ми бисмо били дужни да одговоримо на питање да ли је Живковићев 

узорни научни опус, окруњен Енциклопедијом научне фантастике дао пло-

дове и у другим баштама времена и простора — као што се то, рецимо, већ 

јасно десило са Живковићем као преводиоцем, издавачем, културним рад-

ником и писцем. 

Непосредно након изласка ЕНФ ми видимо почетак камбријумске екс-

плозије у културној самосвести — у Србији почиње магистрални ток редов-

ног академског изучавања сопствене фантастике, са посебним третманом 

научне, да би се у другој половини 1990–их то претворило у систематски 

рад културно–академске природе, јединствен у историји, на проучавању 

свесловенске фантастике у сарадњи са истакнутим страним стручњацима. 

Сам врх овог напора, са више увезаних рукаваца, оличен је у раду истражи-

вача и уредника Дејана Ајдачића, са бројним сарадницима у земљи и ино-

странству. То је за две деценије је довело до 20–ак капиталних издања о 

словенској фантастици, већином меёународних зборника првог реда и често 

премијерним на пољу филологије, лингвистике, генологије, антропологије 

итд [АЈДАЧИЋ И ДР. 1999; АЈДАЧИЋ И ДР. 2000; АЈДАЧИЋ, ЈОВИЋ И ДР. 2007; 

АЙДАЧИЧ И ДР. 2012; AJDAĈIĆ, WALECKI I DR. 2013; АЈДАЧИЋ И ДР. 2014; 

АЙДАЧИЧ И ДР. 2016a; АЙДАЧИЧ И ДР. 2016b; АЈДАЧИЋ И ДР. 2016–2017; АЈДА-

ЧИЋ И ДР. 2018–2019; АЈДАЧИЋ И ДР. 2019; AJDAĈIĆ, PAŢDJERSKI I DR. 2019; АЈ-

ДАЧИЋ, СУВАЈЏИЋ И ДР. 2020], као и мноштво ауторских радова 

[MILOVANOVIĆ I KNEŢEVIĆ 2006; ЈОВИЋ 2006; АЈДАЧИЋ 2008; БАКИЋ 2008; АЈ-

ДАЧИЋ 2011; MILOVANOVIĆ 2015]. 

Сличан зенит са капиталним доприносима се дешава и на пољу стрипа 

и филма, српског и свесловенског [стрип: IVKOV 1995; БОГДАНОВИЋ 2006; 

ZUPAN 2007; TAMBURIĆ, ZUPAN I STEFANOVIĆ 2011; АНТАНАСИЕВИЧ 2018A и 

АНТАНАСИЕВИЧ 2018B; STEFANOVIĆ 2020; филм: RISTIĆ I JOVIĆEVIĆ 2015] 

У скоро сваком од појединачних случаја — што је читава једна школа 

мишљења, рекли бисмо — резултати долазе из истог културног и друштве-

ног екосистема, исте димензије из које је дошао и у којој делује Живковић. 

Зато у свим наведеним случајевима видимо да су — унутар подухвата дру-

гих људи — теме, идеје, намере, методологија и културни модел(и) саобра-

зни не само са Живковићевим целокупним истраживачким радом, већ након 

1990. особито са погледом и резултатима његовог енциклопедизма. 

Енциклопедија научне фантастике је, дакле, била плодно тло, уреёени 

свет за следеће истраживаче и они су добро искористили једно ново утеме-

љење, постајући или настављајући да буду непосредно или посредно Жив-

ковићеви саборци, следбеници или просто самислиоци, од којих је неколико 

дало печат и конференцији „Словенска научна фантастика код Срба―. 

У финој, скоро песничкој иронији, оно што је 1990. деловало скоро 

као донкихотовско прегнуће једног човека — цртање по песку надомак Си-

ракузе, енциклопедисање у свету убиковске нестабилности, демонстрација 
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личне силе — показало се, потпуно живковићевски, као један разумни план, 

мукотрпно и са концентрацијом ураёен, трајна задужбина будућих култур-

них токова, картографисан простор за стотине истраживача. 

 

ЗАКЉУЧАК: ОБРАЋАЊЕ ЧОВЕКУ СУТРАШЊИЦЕ 
 
Иако је утисак да је словенских одредница у ЕНФ релативно мало, па-

жљива анализа је показала да је у датим околностима то био темељан пре-

глед, који је солидно оцртао односе у светској научној фантастици друге по-

ловине 20. века. У том смислу је објективно информисао читаоце земље од 

21 милиона становника, социјалистичке про–НАТО државе са великим (гло-

балним) амбицијама од времена утемељивања Покрета несврстаних. 

Са друге стране, на плану историје културе и уметности, ЕНФ је пре 

три деценије била најбољи преглед словенске компоненте у светској науч-

ној фантастици у целокупној дотадашњој историји овог поља, допринос 

трајне вредности за славистику, коме још нико из словенског света није ни 

покушао да дâ енциклопедијску алтернативу. Тек у наше време треће изда-

ње, електронско, Клјутове и Николсове Енциклопедије бива озбиљна конку-

ренција Живковићевом труду, али је то посао који данас раде десетине и 

стотине сарадника и то преко Интернета. 

У Живковићевом приступу стварима — деценијама граёеном и профи-

њиваном, како видимо по његовој научној библиографији — приметна је 

доследна, помало роботска објективност, али још више културни модел који 

заговара универзалност, разумност и човечност. То је модел који нигде није 

у књизи изричито описан, али се осећа у ауторовом вредносном систему и 

није само произашао из свеприсутних глобалних стремљења најбољих умо-

ва човечанства у идеалистичком 20. веку, већ је, сматрамо, итекако произа-

шао из органске српске и словенске културе, у њеним најфинијим етичким 

и идејним начелима. 

Културно–идејни план код Живковића је слика једног света која је у 

претходном раздобљу постојала као глобална чињеница, Групна свест чове-

чанства. Она је сада делом успавана, али у филозофском и цивилизациј-

ском смислу може васкрснути ако је зазовемо као ново надахнуће. То важи 

и за Живковићево виёење вредности словенске културе или култура, онакве 

какве оне јесу или могу бити — преко својих великана и највећих духовних 

вредности. 

„Сматраћемо да је смисао ове књиге испуњен првенствено ако њоме 

буде задовољан југословенски читалац коме је она превасходно намењена. 

Ако уз то ова енциклопедија допринесе да се убудуће име Југославије у 

светским SF круговима изговара са више уважавања него до сада, биће то 

више него довољна накнада аутору за скоро петогодишњи труд који је уло-

жио у њено стварање.― [ŢIVKOVIĆ 1990] 
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Ми сматрамо да је постигнуто и више од жељеног, јер је аутор особе-

ним приступом у Енциклопедији научне фантастике заступао идејни, кул-

турни и морални модел од високе практичне важности за будућност људске 

врсте. Тај модел је, поновимо, органски израстао и из наше културе, видљив 

је кроз целу књигу и зато није морао бити именован од Живковића — граёа-

нина света и мислиоца три пут одмерених изјава. 
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Слободан Вукановић (1944–) 

Невен Орхел (1947–) 

Драго Бајт (1948–) 

Зоран Живковић (1948–) 

Вељко Барбиери (1950–) 

Александар Недељковић (1950–) 

Предраг Раос (1951–) 

Слободан Ћурчић (1951–) 

Само Кушчер (1952–) 

Хрвоје Прћић (1954–) 

Жељко Пахек (1954–) 

Бранко Пихач (1956–) 

Драган Филиповић (1958–) 

Бобан Кнежевић (1959–) 

Зоран Јакшић (1960–) 

Бранислав Бркић (1962–) 

Добросав Боб Живковић (1962–) 

 

Едиције 

Библиотека фантастичних романа (1954) 
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Лајка (1959) 

Занимљива библиотека (1963) 

Забавна библиотека (1965) 

Кентаур (1967) 

Андромеда, алманах (1976) 

SF том (1979) 

Поларис (1982) 

Визија (1983) 

Звездане стазе (1984) 

Зороастер (1984) 

Монолит, алманах (1984) 

Знак Сагите (1985) 

X–100 SF (1985) 

Супернова (1986) 

Terra, алманах (1988) 

 

Периодика 

Космоплов (1969) 

Sirius (1976) 

YuSFan, фанзин (1987) 

 

Остало 

Сфера, друштво за знанствену фантастику, Загреб (1976) 

Yucon, конвенције југословенских друштава и клубова љубитеља научне 

фантастике (1977–1988) 

Сфера, годишња награда истоименог друштва, Загреб (1981) 

ФЕСФ — Фестивал научне фантастике, Београд (1985) 

 

Филмови 

Избавитељ (1977) 

Посјетиоци из галаксије Аркана (1980) 

Лијепе жене пролазе кроз град (1987) 
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Западно порекло словенских мотива (избор) 

 

Филм 

Стуб /sic/ (La Jetée, France, 1962) 

Баба Јага (Baba Yaga, Italia, 1972) 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

АЈДАЧИЋ, Дејан (Ур.) (1999): Антиутопије у словенским књижевностима. 

Београд: ТИА Јанус и Научно друштво за словенске уметности и кул-

туре. 

АЈДАЧИЋ, Дејан (Ур.) (2000): Чудо у словенским културама. Нови Сад: 

Апис; Београд: Научно друштво за словенске уметности и културе. 

АЈДАЧИЋ, Дејан; ЈОВИЋ Бојан (Ур.) (2007): Словенска научна фантастика. 

Зборник радова. Београд: Институт за књижевност и уметност. 

АЈДАЧИЋ Дејан (2008) Футурославија. Студије о словенској научној фанта-

стици. Емитор, посебан број, бр. 463. Πриредио: Зоран Стефановић. 

Београд: Друштво љубитеља фантастике „Лазар Комарчић―. Прошире-

но издање: —||— (2009): —||—. Београд: ТИА Јанус. 

АЈДАЧИЋ, Дејан (Ур.) (2011): Тело у словенској футурофантастици. Бео-

град: СловоСлавиа. 

АЈДАЧИЋ, Дејан (Ред.) (2012): Слов’янська фантастика. Збірник наукових 

праць. Київ: ВПЦ „Київський університет―. 

АЈДАЧИЋ, Дејан (Ур.) (2014): Тесла као лик у уметности. Београд: Албатрос 

плус. 

АЈДАЧИЋ, Дејан (Ред.) (2015): Слов’янська фантастика. Збірник наукових 

праць 2. Київ: „Освіта України―. 

АЙДАЧИЧ, Деян (Ред.) (2016): Про слов’янську фантастику на порталі Лі-

тАкцент. Київ: „Освіта України―. 

АЈДАЧИЋ, Дејан (Ред.) (2016): Слов’янська фантастика. Збірник наукових 

праць 3. Київ: „Освіта України―. 

АЈДАЧИЋ, Дејан (Ур.) (2016. и 2017): „Савремена словенска фантастика и 

популарна култура―. Темат. Књижевна историја (бр. 160 и 161), Бео-

град. 

АЈДАЧИЋ, Дејан (Ур.) (2018. и 2019): „Словенске књижевности и видео 

игре―. Темат. Књижевна историја (бр. 168 и 169) Београд. 

АЈДАЧИЋ, Дејан (Ур.) (2019): О српској књижевној фантастици. Београд: 

Алма. 



 

Зоран Стефановић 

 

 200 

АЈДАЧИЋ, Дејан (Ур.) (2019): Словенски фолклор и митологија у књижевној 

фантастици : Зборник радова = Słowiański folklor i mitologia w fan-

tastyce literackiej : Zbiór artykułów = Слов'янський фольклор та міфо-

логія в фантастичній літературі : збірник праць. Београд: Everest Me-

dia. 

АЈДАЧИЋ, Дејан; СУВАЈЏИЋ, Бошко (Ур.) (2020): Словенски фолклор и књи-

жевна фантастика (ССФ 8). Београд : Удружење фолклориста Срби-

је : Комисија за фолклористику Меёународног комитета слависта : 

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"; Лозницa: Центар за 

културу "Вук Караџић", 2020. 

АНТАНАСИЕВИЧ, Ирина (2018): Русский комикс королевства Югославия. 

Санкт–Петерсбург: Скифия. 

АНТАНАСИЕВИЧ, Ирина (Ур.) (2018): Русский комикс Королевства Югосла-

вия. Каталог выставки. Москва: Общество сохранения наследия рус-

ской эмиграции Архив Алтера, Белград; Дом русского зарубежья име-

ни Александра Солженицына. 

БАКИЋ, Илија. (2008): 101 лице фантастике. Емитор, посебан број, бр 466. 

мај 2008. Уредник Споменка Стефановић–Пулулу. Београд: Друштво 

љубитеља фантастике „Лазар Комарчић―. Нова верзија: BAKIĆ, Ilija 

(2015): 101 lice fantastike: leksikon žanrovskih pisaca. Zrenjanin; Novi 

Sad: Agora. 

БОГДАНОВИЋ, Жика (2006): Чардак ни на небу ни на земљи: настанак и жи-

вот београдског стрипа 1934–1941. Београд: Издавачка задужбина 

„Атеенум― и Информатика а. д. 

ЈОВИЋ, Бојан (2006): Раёање жанра. Почеци научно–фантастичне књижев-

ности. Београд: Институт за књижевност и уметност. 

СТЕФАНОВИЋ, Зоран (2015) „Препород бугарског стрипа: Капитални догаёај 

за балканску популарну културу―. Mediantrop, regionalni časopsi za me-

dije i kulturu, br 9. https://www.mediantrop.rankomunitic.org/zoran-stefa-

novic-preporod-bugarskog-stripa 

AJDAĈIĆ, Dejan; WALECKI, Wacław (Ур.) (2013): Ciało w futurofantastyce sło-

wiańskiej. Kraków: Collegium Columbinum. 

AJDAĈIĆ, Dejan; PAŢDJERSKI, Dušan–Vladislav (Ур.) (2019): Recepcja i tłumac-

zenia słowiańskiej fantastyki literackiej : fantazmaty autorskie i idee epoki 

= Рецепција и тумачења словенске књижевне фантастике : ауторске 

фантазме и идеје епохе., Београд: Алма. 

CLUTE, John (2007): "Fantastika in the World Storm". A speech. Prague: Centre 

for the Future, 20 September 2007. Објављено у: CLUTE, John (2011): 

Pardon This Intrusion: Fantastika in the World Storm. Harold Wood, Es-

sex: Beccon Publications. 



 

Словенска димензија „Енциклопедије научне фантастике“... 

 

 201 

CLUTE, John; Langford David (2011/2021): „Fantastika―. SFE – Encyclopaedia 

of Science Fiction. Third edition. http://www.sf-encyclopedia.com/en-

try/fantastika 

HARDY, Phil (1986): Encyclopedia of Science Fiction Movies, The. London: Wo-

odbury Press. 

IVKOV, Slobodan (Ed.) (1995): 60 godina domaćeg stripa u Srbiji. = Six Decades 

of Comics in Serbia = A hazai képregény 60 éve szerbiában : 1935–1995. 

Subotica: Galerija „Likovni susret― (Likovni susret, grafiĉka kultura, 

XXXII). Available online at http://www.rastko.rs/strip/60godina/in-

dex.html. 

MILOVANOVIĆ, Miodrag; KNEŢEVIĆ, Boban (2006): SF&F bibliografija. Mreţna 

baza podataka. Beograd: Znak Sagite. http://www.znaksagite.com/sfbi-

blio/index.php 

MILOVANOVIĆ, Miodrag (2016): Srpska naučna fantastika. Beograd: Everest Me-

dia. 

MUNITIĆ, Ranko (1971): Fantastika na ekranu, knjiga prva: Vilinskim stazama 

(1895. — 1930.). Beograd: Jugoslovenska kinoteka. 

MUNITIĆ, Ranko (1973): Fantastika na ekranu, knjiga druga: Vampiri i galaksije 

(1931. — 1973.). Beograd: Jugoslovenska kinoteka. 

NEDELJKOVIĆ, Aleksandar B. (1983): Naših 110 SF godina. Beograd: Samostalno 

autorsko izdanje. 

NEDELJKOVIĆ, Aleksandar B. (1983): Svet naučne fantastike. Beograd: Samostal-

no autorsko izdanje. 

NEDELJKOVIĆ, Aleksandar B. (1985): Istorija srpske naučno–fantastične književ-

nosti. Beograd: Samostalno autorsko izdanje. 

NICHOLLS, Peter (1979): Science Fiction Encyclopedia, The. New York: Double-

day. 

NICHOLLS, Peter; CLUTE, John (Eds.) (1993): Encyclopaedia of Science Fiction, 

The. 2nd Revised edition: Orbit. 

RISTIĆ, Jovan; JOVIĆEVIĆ, Dragan (2015): Izgubljeni svetovi srpskog filma fanta-

stike / The Lost Worlds of Serbian Fantastic Cinema. Beograd: Filmski cen-

tar Srbije. 

SMITH, Curtis C. (1986): Twentieth–Century Science Fiction Writers. Farmington 

Hills, Michigan: St. James Press. 

STEFANOVIĆ, Zoran (2020): The Master of Death as the All–Man: Projections of 

elite philosophical trends in Serbian comics and popular culture in the 

1930s. In International Journal of Slavic Studies. Transgressive, Pragmatic 

and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture 2.   

SUVIN, Darko (1965): Od Lukijana do Lunjika. Povijesni pregled i antologija na-

učnofantastične literature. Zagreb: Epoha. 

SUVIN, Darko (2009): Naučna fantastika, spoznaja, sloboda. Uredio Dejan Ajda-

ĉić. Beograd: SlovoSlavia. 



 

Зоран Стефановић 

 

 202 

TAMBURIĆ, Ţivojin; ZUPAN, Zdravko; STEFANOVIĆ, Zoran (Eds.) (2011): Stripovi 

koje smo voleli: Izbor stripova i stvaralaca sa prostora bivše Jugoslavije u 

XX veku / The comics we loved: Selection of 20th century comics and crea-

tors from the region of Former Yugoslavia. Beograd: Omnibus. 

TROCHA, Bogdan (2019). „Speculative Fiction for the Future of Man and Civili-

zation―. Future Human Image (12). 

TUCK, Donald H. (1974) Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy (Vol. 1) 

(The).  Advent Books. 

TUCK, Donald H. (1978) Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy (Vol. 2) 

(The).  Advent Books. 

TUCK, Donald H. (1982) Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy (Vol. 3) 

(The).  Advent Books. 

VERSINS, Pierre (1972): Encyclopedie de I’utopie et de la science Fiction. Lau-

sanne: L'Âge d'homme. 

ŢIVKOVIĆ, Zoran (Ur.) (1976): Naučna fantastika. Beograd: BIGZ (XX vek). 

ZEĈEVIĆ, Boţidar (1981): Naučna fantastika i mit, prolegomena za jednu antro-

pologiju žanra. Beograd: Jugoslovenska kinoteka. 

ZUPAN, Zdravko (2007): Vek stripa u Srbiji. Panĉevo: Kulturni centar. 

 

 
ИЛУСТРАЦИЈЕ 

 

 
 

Зоран Живковић као гост циклуса „Словенска фантастика―, Универзитетска библи-

отека у Београду (2019), фото: Матеа Милошевић 



 

Словенска димензија „Енциклопедије научне фантастике“... 

 

 203 

 

 
Енциклопедија научне фантастике I–II (1990) 

 

 

Друго, једнотомно издање Енциклопедије, 2010. 



 

Генеолошки чиниоци атрактивности... 

 

 325 

  

СЛОВЕНСКА НАУЧНА ФАНТАСТИКА КОД СРБА : ЗБОРНИК РАДОВА 

Уредио Дејан Ајдачић 

1. издање 

 

Издавач: 

„Алма‖, Београд 

 

За издавача: 

Ђорёе Оташевић 

 

Ликовно обликовање корица: 

Дејана Јовановић 

 

Штампа и повез: 

„Алма‖, Београд 

 

Тираж: 

200 

 

ISBN: 

978-86-7974-914-7 

 

 

 

 

 



 

Богдан Троха 

 

 326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP - Каталогизација у публикацији 

Народна библиотека Србије, Београд 

821.16.09(082) 

          СЛОВЕНСКА научна фантастика код Срба : зборник радова / уредио Дејан Ајдачић. 

‒ 1. изд. ‒ Београд : Алма, 2021 (Београд : Алма). ‒ 323 стр. : илустр. ; 24 cm. ‒ (Библиотека 

Тематски зборници / [Алма, Београд] ; књ. 11) 

Текст ћир. и лат. ‒ Према Уводној речи публикација садржи радове са Конференцијe „Сло-

венска научна фантастика код Срба― oдржане 29. октобра 2020. у виду видео сусрета као 6. 

меёународна конференција у циклусу „Словенска фантастика―. ‒ Тираж 200. ‒ Стр. 7: 

Уводна реч / Дејан Ајдачић. ‒ Напомене и библиографске референце уз радове. ‒ Библио-

графија уз већину радова. 

ISBN 978-86-7974-914-7 

1. Ајдачић, Дејан, 1959- [уредник] [аутор додатног текста] 

a) Словенска књижевност ‒ Мотиви ‒ Фантастика – Зборници 

COBISS.SR-ID 45638921  

 

 

 

 


