
Енциклопедија мртвих 

                                                          Данило Киш(1935–1989) 

 

*„Енциклопедија мртвих” састоји се од девет прича, односно девет поглавља: „Симон 

Чудотворац”, „Посмртне почасти”, „Енциклопедија мртвих”, „Легенда о спавачима”, 

„Огледало непознатог”, „Прича о мајстору и ученику”, „Славно је за отаџбину мрети”, 

„Књига краљева и будала”, „Црвене маске с ликом Лењина”. У „Post scriptum” писац је 

образложио сваку од наведених прича. 

Биографски подаци: 

Данило Киш је рођен у Суботици 22. фебруара 1935. године, од оца Едуарда Киша, мађарског 

Јеврејина и мајке Милице Драгићевић, Црногорке.  Презиме његовог оца је у моменту када се 

родио било Кон али је отац мађаризовао своје презиме тј. променио га у Киш. До 1942. године 

је живео са родитељима у Новом Саду, где је похађао први разред основне школе, а затим је 

прешао у Мађарску, у очев родни крај, где је завршио основну школу и два разреда гимназије. 

Након одвођења његовог оца у Аушвиц 1944. године, са остатком породице је одведен на 

Цетиње посредством Црвеног крста. Тамо је Киш живео до краја свог школовања. 

У наставку је линк за пдф!!!  



http://sssvetiahilije.nasaskola.rs/files/fajlovi/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%

D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%20

%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%

D1%80%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4/Danilo_Kis_-

_Enciklopedija_mrtvih.pdf 

*Након прочитаног* 
 
 

                                           Кратак осврт на приповетку: 
 

Насловна прича носи поднаслов – Читав живот. Стр.53-72. 
*Главна јунакиња проводи ноћ у библиотеци. 
*Приповедач је женско. 
*Под словом М нараторка је пронашла важне податке о Ђ.М. који је умро у Шведској. 
*Живот њеног оца који је био геометар у Енциклопедији је испричан до детаља. 
 

* Енциклопедија мртвих је књига која се доводи у везу са светим књигама свих народа 
јер је по својој тематици мистериозна и необична. 
 
Све означено* пепиши у свеску. 

                                                     *Домаћи задатак* 
 
Изабери једну приповетку и прочитај!!! 

Енциклопедија мртвих 

Структура: 

„Симон Чудотворац”, „Посмртне почасти”, „Енциклопедија мртвих”, „Легенда о 

спавачима”, „Огледало непознатог”, „Прича о мајстору и ученику”, „Славно је за 

отаџбину мрети”, „Књига краљева и будала”, „Црвене маске с ликом Лењина” „Post 

scriptum”  

 

 

* Након прочитане приповетке одговори:  Шта је необично у приповеци, како сте 

доживели приповетку? 

 
 Препиши у свеску по тезама прочитано, сликај и приложи. 
 Како бисте формулисали основну поруку ,,Енциклопедије“? 
 Да ли је сваки човек звезда за себе? 

 

  Рок за ваше одоворе је петак 10.04.2020. до 15 часова, шаљите на                                                            
                                          crnobrnjavesna41@gmail.com 

Немојте слати исте радове и немојте преписивати, циљ је да самостално 

урадиш, није старшно ако погрешно одговориш. 

                                                           БУДИТЕ ЗДРАВИ!!! 

http://sssvetiahilije.nasaskola.rs/files/fajlovi/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4/Danilo_Kis_-_Enciklopedija_mrtvih.pdf
http://sssvetiahilije.nasaskola.rs/files/fajlovi/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4/Danilo_Kis_-_Enciklopedija_mrtvih.pdf
http://sssvetiahilije.nasaskola.rs/files/fajlovi/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4/Danilo_Kis_-_Enciklopedija_mrtvih.pdf
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