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GRA ĐA ZA BI BLI O GRA FI JU MI ŠE LA TUR NI JEA 
NA SRP SKOM I HR VAT SKOM JE ZI KU

Knji ge

1. Kralj Vi lov njak / Mi šel Tur ni je3 ; pre ve li s fran cu skog Sve tla na i Fra njo Ter ma čić. – Be o grad : Pro sve ta, 
1988. – 378 str. ; 20 cm. – (Bi bli o te ka Pro sve ta ; 53)
Pre vod de la: „Le Roi des Aul nes”. – Po go vor / Fra njo Ter ma čić: str. 367-[379]. – Ti raž 5.000.

2. Pet ko ili Di vlji ži vot / Mic hel To ur ni er ; [pre ve la s fran cu sko ga Bo silj ka Br le čić ; ilu stri rao Igor Ostojić]. 
– 1. izd. – Za greb : Mla dost, 1988. – (Bi bli o te ka Vje ve ri ca)
Pre vod de la: „Ven dre di ou La vie sa u va ge”, pre ma ro ma nu „Ven dre di ou Les lim bes du Pa ci fi que”.

3. Pje ro ili Taj ne no ći / Mi šel Tur ni je ; [pre vod i bi lješ ka o pi scu Bo silj ka Br le čić ; ilu stra ci je Esad Ćesović]. 
– Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1988. – 77 str. : ilu str. ; 20 cm. – (La sta vi ca ; br. 189)
Pre vod de la pre ma „Sept con tes de Mic hel To ur ni er”. – Ti raž 2000. – Bi lješ ka o pi scu: str. 75.

4. Pet ko ili Di vlji ži vot / Mic hel To ur ni er ; [pre ve la s fran cu sko ga Bo silj ka Br le čić ; ilu stri rao Mir ko Stojić]. 
– 2. izd. – Za greb : Mla dost, 1990. – 111 str. : ilu str. ; 21 cm. –(Bi bli o te ka Vje ve ri ca. Eko)
Pre vod de la: „Ven dre di ou La vie sa u va ge”, pre ma ro ma nu „Ven dre di ou Les lim bes du Pa ci fi que”.

5. Pet ko ili lim bo vi Pa ci fi ka : ro man / Mi šel Tur ni je ; pre vod sa fran cu skog Gor da na Stoj ko vić. – No vi Sad : 
Brat stvo-Je din stvo, 1990. – 171 str. ; 21 cm. – (Bi bli o te ka Spek tar)
Pre vod de la: „Ven dre di ou les lim bes du Pa ci fi que”. – Ti raž 2.000. – Be leš ka o au to ru i de lu na pre sa-
vit ku omo ta.

6. Га шпар, Мел хи ор и Вал та сар / Ми шел Тур ни је ; пре ве ла Иван ка Па вло вић ; пред го вор Ра ди во је 
Кон стан ти но вић. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1991. – XVII, 222 стр. ; 19cm. – (Срп ска 
књи жев на за дру га ; ко ло 84, књ. 555)
Пре вод де ла: „Ga spard, Mel chi or & Balt ha zar”. – Ми шел Тур ни је или по вра так при чи: стр. VII-XVII. 
– Стр. 221-222: Бе ле шка о пи сцу / Р.[Радивоје] К.[Константиновић].

7. Pet ko ili Di vlji ži vot / Mic hel To ur ni er ; s fran cu skog pre ve la Bo silj ka Br le čić. – Za greb : Ce res, 1997. – 118 
str. ; 23 cm. – (Bi bli o te ka Mon do ; knj. 4)
Pre vod de la: „Ven dre di ou la vie sa u va ge”.

3 Po moć u pre tra ži va nju iz vo ra u Hr vat skoj ne se bič no je pru žio ko le ga Bo ri voj Ča lić iz Grad ske knji ž ni ce 
u Vu ko va ru, na če mu mu se ovom pri li kom zahvalјujem.
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8. Pi e r rot ili Taj ne no ći / Mic hel To ur ni er ; pre ve la Bo silj ka Br le čić ; [i lu stra tor Igor Vilagoš]. – Za greb : Ce-
res, 1997. – 33 str. : ilu str. u bo ji ; 27 cm. – (Bi bli o te ka Ma li princ ; knj. 1)
Pre vod de la: „Pi er rot ou les sec rets de la nu it”.

9. Ele a zar ili Iz vor i grm / Mi šel Tur ni je ; pre ve la s fran cu skog Ana Mo ra lić ; pred go vor Je le na No va ko vić. 
– Be o grad : No lit, 1998. – 131 str. ; 20 cm. – (Bi bli o te ka No lit. Pro za)
Pre vod de la: „Éléazar ou La so ur ce et le bu is son”. – Au to ro va sli ka na ko ri ca ma. – Pa limp se sti Mi še la 
Tur ni jea: str. 7-27.

10. Gaš par, Mel ki or i Bal ta zar / Mic hel To ur ni er ; pre ve la i po go vo rom po pra ti la Ma ri ja Pa pra ša rov ski. – 
Za greb : Ce res, 2000. – 158 str. ; 23 cm. – (Bi bli o te ka Val lis au rea ; knj. 8)
Pre vod de la: „Ga spard, Mel chi or & Balt ha zar”. – Po go vor: str. 153-157.

11. Po noć na lju bav na go zba / Mic hel To ur ni er ; pre ve la Ela Ago tić. – Za greb : Vu ko vić & Ru njić, 2000. – 233 
str. ; 20 cm. – (Džep na bi bli o te ka / Vu ko vić & Ru njić, Za greb ; knj. 5)
Pre vod de la: „Le me di a noc he amo re ux”. – Str. 227-233: Uro njen u mit sko vri je me / E. Ago tić. – Bi bli o-
gra fi ja dje la M. To ur ni e ra: str. [234].

12. Kralj Vi lov njak / Mi šel Tur ni je ; pre ve li sa fran cu skog Sve tla na i Fra njo Ter ma čić. – Be o grad : Mo no & 
Maňana press, 2002. – 452 str. : au to ro va sli ka ; 19 cm. – (Bi bli o te ka Bla go)
Pre vod de la: „Le Roi des Aul nes” / Mic hel To ur ni er. – Ti raž 500. – Po go vor / Fra njo Ter ma čić: str. 433-
445. – Ži vot i stva ra laš tvo Mi še la Tur ni jea: str. 449-452.

13. Sla vlja / Mic hel To ur ni er ; pre ve la Vlat ka Va len tić. – 1. izd. u bi bli o te ci. – Za greb : Vu ko vić & Ru njić, 2002. 
– X, 339 str. ; 20 cm. – (Džep na bi bli o te ka / Vu ko vić & Ru njić, Za greb ; knj. 21)
Pre vod de la: „Ce le bra ti ons”.

14. Ма ле про зе / Ми шел Тур ни је ; пре ве ла са фран цу ског Ива на Ха џи-По по вић. – Бе о град : АЕД Сту-
дио, 2003. – 218 стр. ; 23 cm
Превод де ла: „Pe ti tes pro ses” / Mic hel To ur ni er. – Ти раж 500. – Не кро лог пи сца: стр. 214-215. – Стр. 
216-218: По го вор за „Ма ле про зе” / Ива на Ха џи-По по вић.

15. Me te o ri / Mic hel To ur ni er ; pre ve la Vlat ka Va len tić. – Za greb : Vu ko vić & Ru njić, 2005. – 429 str. ; 22 cm
Pre vod de la: „Les me te o res”.

16. Ма ле про зе / Ми шел Тур ни је ; пре ве ла са фран цу ског Ива на Ха џи-По по вић. – 2. изд. – Бе о град : 
АЕД Сту дио, 2006. – 218 стр. ; 23 cm
Превод де ла: „Pe ti tes pro ses” / Mic hel To ur ni er. – Ти раж 400. – Не кро лог пи сца: стр. 214-215. – Стр. 
216-218: По го вор за Ма ле про зе / Ива на Ха џи-По по вић.

17. Sre ća u Nje mač koj? / Mic hel To ur ni er ; [s fran cu skog pre ve la Bo silj ka Brlečić]. – 1. izd. – Za greb : Al go-
ri tam, 2006. – 79 str. ; 19 cm. – (Zlat ko Crn ko vić vam pred sta vlja ; -6) 
Pre vod de la: „Le bon he ur en Al le mag ne?”.

18. Жил и Жа на / Ми шел Тур ни је ; са фран цу ског пре ве ла Ива на Ђор ђе вић. – Вр шац : Књи жев на оп-
шти на Вр шац, 2007. – 102 стр. ; 19 cm. – (Би бли о те ка Атлас ве тр о ва)
Пре вод де ла: „Gil les & Je an ne”. – Ти раж 500.

19. Kralj Jo ha / Mic hel To ur ni er ; [pre ve la s fran cu skog Bo silj ka Brlečić]. – Za greb : Lu na park, 2008. – 360 
str. ; 20 cm. – (Bi bli o te ka No vi me do ; knj. 10)
Pre vod de la: „Le Roi des Aul nes”.
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Knji ge na Bra je vom pi smu

20. Еле а зар или Из вор и грм [Брајево писмо] : у две све ске. Св. 1 / Ми шел Тур ни је ; пре ве ла са фран-
цу ског Ана Мо ра лић. – Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 1999. – 109 стр. ; 31 cm 
Ти раж 3. – Пре ма из да њу из 1998. – Стр. 3-49: Па лимп се сти Ми ше ла Тур ни јеа / Је ле на Но ва ко вић.

21. Еле а зар или Из вор и грм [Брајево писмо] : у две све ске. Св. 2 / Ми шел Тур ни је ; пре ве ла са фран-
цу ског Ана Мо ра лић. – Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 1999. – 120 стр. ; 31 cm
Тираж 3. – Пре ма из да њу из 1998.

Pri lo zi

22. Крај Ро бин сон Кру соа / Ми шел Тур ние ; (пре ве ла са фран цу ског и са ко мен та ром при пре ми ла 
за штам пу у Ме ђа ју Ани ца Бер нар).
У: Ме ђај (Ти то во Ужи це). – ISSN 0351-5451. – Год. 2, бр. 4 (1982), стр. 64-66.

23. Крај Ро бин со на Кру соа / Ми шел Тур ни је ; с фран цу ског Ксе ни ја Јо ва но ви ћ
У: Ле то пис Ма ти це срп ске (Но ви Сад). – ISSN 0025-5939. – Год. 161, књ. 436, св. 5 (нов. 1985), стр. 
531-534.

24. Аман дин : при ча о ини ци ја ци ји / Ми шел Тур ни је ; са франц. пре ве ла Ксе ни ја Јо ва но вић.
У: Пи смо (Бе о град). – ISSN 0352-6860. – Год. 3, бр. 10 (1987), стр. 132-138.

25. Крат ке при че / Ми шел Тур ни је ; са франц. пре ве ла Ксе ни ја Јо ва но вић. – Са др жи: Ку ћа – Кљу че ви 
и бра ћа ; Гра до ви – Ве че ра у Тан ге ру...
У: Пи смо (Бе о град). – ISSN 0352-6860. – Год. 3, бр. 10 (1987), стр. 124-132.

26. Те треб / Ми шел Тур ни је ; са франц. пре ве ла Ксе ни ја Јо ва но вић.
У: Пи смо (Бе о град). – ISSN 0352-6860. – Год. 3, бр. 10 (1987), стр. 98-124.

27. O ro du i spe ci fič nim raz li ka ma / Mi šel Tur ni je ; pre ve la sa fran cu skog De li la Di zda re vić. – Nasl. iz vor-
ni ka: „Le Gen tre et la diff e ren ce”. – Pre u ze to iz: „Let tre”, br. 15, 1987.
U: De lo (Be o grad). – ISSN 0011-7935. – God. 34, knj. 34, br. 8 (av gust 1988), str. 190-194.

28. Ri đo bra di ili por tret kra lja / Mi šel Tur ni je ; pre ve la sa franc. Iva na Ha dži-Po po vi ć
U: Sa vre me nik (Be o grad). – ISSN 0036-519X. – God. 34, knj.7, br. 1/2 (1988), str. 110-117.

29. Fe ti šist : jed no čin ka za jed nog glum ca / Mic hel To ur ni er ; pre ve la Bo silj ka Br le čić.
U: Qu o rum (Za greb). - ISSN 0352-7654. – God. 6, br. 4(31) (1990), str. 328-342

30. Krat ke pro ze / Mic hel To ur ni er ; pre ve la Bo silj ka Br le čić. – Sa dr ži: Draž i sjaj ; Duh stu biš ta ; Te le fon ; 
Nok tur no ; Lu de lju ba vi ; Sta blo i put ; Mo je ja je i ja ; Ko sa ; Za slon ; Od go vor ; Sje na.
U: Qu o rum (Za greb). - ISSN 0352-7654. – God. 6, br. 4(31) (1990), str. 298-307.

31. Let vam pi ra / Mic hel To ur ni er ; pre ve la Bo silj ka Br le čić.
U: Qu o rum (Za greb). - ISSN 0352-7654. – God. 6, br. 4(31) (1990), str. 308-317.

32. Su sret s Mic he lom To ur ni e rom : in ter wi ev / [ra zgo va ra li su rad ni ci fran cu skog ča so pi sa „Ma squ es”] ; 
pre ve la Bo silj ka Br le čić.
U: Qu o rum (Za greb). - ISSN 0352-7654. – God. 6, br. 4(31)(1990), str. 318-327.
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33. Lju bav nič ki me di a noc he / Mic hel To ur ni er ; pre ve la Sa nja Lo vren čić.
U: Ri je či (Si sak). - ISSN 0557-9465. – Br. 8 (1992), str. 13-22.

34. Жил и Жа на / Ми шел Тур ни је ; са франц. прев. Ива на Ђор ђе вић.
У: Пи смо (Бе о град). – ISSN 0352-6860. – Год. 9, бр. 35 (1993), стр. 60-100.

35. Две при че / Ми шел Тур ни је ; са франц. прев. и бе ле шка Го ри ца Де до вић. – Бе ле шка о ау то ру. – 
Са др жи: Ле ген да о ми ри си ма, Пи са ти ус прав но.
У: По ве ља (Кра ље во). – ISSN 0352-7751. – Год. 27, бр. 2/3 (1996), стр. 74-78.

36. Ma le pro ze / Mi šel Tur ni je ; prev. s fran. Iva na Ha dži-Popović
У: Са вре ме ник (Бе о град). – ISSN 0036-519X. – Br. 7/9 (1997), str. 26-31

37. Две при че / Ми шел Тур ни јев ; пе ве ла са фран. Го ри ца Де до вић. – Бе ле шка о пи сцу. – Са др жи: Крај 
Ро бин зо на Кру соа и Ле ген да о му зи ци и пле су.
У: Све ске (Пан че во). – ISSN 0353-5525. – Год. 10, бр. 44 (1998), стр. 75-77.

38. Eléazar ili iz vor i grm : (ulo mak iz ro ma na) / Mic hel To ur ni er ; pre veo Ma rin ko Koš čec.
U: Re pu bli ka (Za greb). - ISSN 0350-1337. – God. 56, br. 1/2 (2000), str. 160-168.

39. Емил, от кри ће са вр ше ног би ћа / Ми шел Тур ни је ; [са фран цу ског пре вео Пан та Лазић]
У: Де тињ ство (Но ви Сад). – ISSN 0350-5286. – Год. 28, бр. 3/4 (2002), стр. 6-7.

40. Ка ко пи са ти за де цу : Ми шел Тур ни је опи су је ге не зу сво је књи ге „Пје ро и тај не но ћи” / Ми шел 
Тур ни је ; са фран цу ског пре вео Пан та Ла зић.
У: Де тињ ство (Но ви Сад). – ISSN 0350-5286. – Год. 28, бр. 3/4 (2002), стр. 10-11.

41. Од Вик то ра Игоа до Сиг мун да Фрој да / Ми шел Тур ни је ; [са фран цу ског пре вео Пан та Лазић].
У: Де тињ ство (Но ви Сад). – ISSN 0350-5286. – Год. 28, бр. 3/4 (2002), стр. 7-8.

42. Eks tim ni dnev nik / Mic hel To ur ni er ; iz bor i pri je vod Bo silj ka Br le čić. – Emi ti ra no u emi si ji „Dnev ni ci i 
pi sma” . – Tre ći pro gram u Ko lu.
U: Ko lo (Za greb). - ISSN 1331-0992. – God. 13, br. 2 (2003), str. 397-429.

43. Ri ječ o gla zbi : pri ča 1. : Le gen da o gla zbi i ple su / Mic hel To ur ni er ; pre ve la Ela Ago tić.
U: The o ria (Za greb). – ISSN 1331-9892. – God. 6, br. 6 (2004), str. 3-4.

44. Вре ме уса мље но сти / Ми шел Тур ни је ; раз го вор во ди ли Пе тар В. Ар бу ти на и Алек сан дар То до ро ви ћ
У: Зе нит (Бе о град). – ISSN 1452-5534. – Год. 1, бр. 2 (2006), стр. 16-20.

Zastuplјen u an to lo gi ja ma

45. Bo žić – Se ka : Bo žić nja pri ča / Mi šel Tur ni je.
U: An to lo gi ja krat ke pri če Fran cu ske / pri re di la, [i zbor i pre vod] Ve sna Ca ke ljić ; pred go vor Da ni jel 
Zi mer man. – Kru še vac : Bag da la, 1988. – Str. 54-55.

46. Te treb / Mi šel Tur ni je.
U: An to lo gi ja fran cu ske pri po vet ke : (1945-1989) / iz bor, pred go vor i be leš ke o pi sci ma Ra di vo je Kon-
stan ti no vić ; [sa fran cu skog pre ve li Ra di vo je Kon stan ti no vić, Je le na No va ko vić, Mi le na Ša fa rik, Mi loš 
Kon stan ti no vić, Ivan ka Pa vlo vić, Je le na Je lić, Jo va na Ba rić-Jeremić]. – No vi Sad : Brat stvo-Je din stvo, 
1989. – Str. 202-235.
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47. Éléazar ili Iz vor i grm / Mic hel To ur ni er.
U: Ski ce za por tret su vre me ne fran cu ske pro ze / Ma rin ko Koš čec. – Za greb : Kon zor, 2003. – Str. 166-178.

48. Ле па смрт / Ми шел Тур ни је.
У: Дру го око : фран цу ска при ча два де се тог ве ка / из бор и пре вод Ри сто Ла и но вић. – [1. изд.]. – 
Ниш : Про све та, 2003. – Стр. 104-107.

De la na no sa či ma zvu ka

49. Pi er rot ili Taj ne no ći / gla zbu skla dao i pri pre mio in stru men ta ci ju Gu us Pon si oen ; tekst Mic hel To ur-
ni er. – Za greb : Cro a tia Re cords, 1997. – 1 zvuč na ka se ta : ste reo.
Na omo tu: Na gra da hr vat skog glu miš ta 1997: naj bo lja pred sta va za dje cu i mla de, Gu us Pon si oen – 
naj bo lja gla zba, Bo ris Svr tan – naj bo lja ulo ga u pred sta va ma za dje cu i mla de. – Sa dr ži: Uvod ; Pe kar 
Pi er rot ; Pe kar ni ca ; No vi dan ; Po drum ; Noć ; Har le kin ; Bo je lju ba vi ; Pu to va nje ; Pi er ro to va pje sma ; 
Ba sta ; Bi je lo ; Sni jeg, stu den ; Co lom bi ni na pje sma

50. Sre ća u Nje mač koj? / Mic hael To ur ni er ; či ta Ni ko li na Lju bo ja. – Za greb : Hr vat ska knji žni ca za sli je-
pe, 2014. – 1 CD (122 min.) : ste reo ; 12 cm

Li te ra tu ra

51. AGO TIĆ, Ela 
U ro njen u mit sko vri je me.
U: Po noć na lju bav na go zba / Mic hel To ur ni er ; pre ve la Ela Ago tić. – Za greb : Vu ko vić & Ru njić, 2000. 
– Str. 227-233.

52. BR LE ČIĆ, Bo silj ka 
Mic hel To ur ni er - od fi lo zo fi je do ro ma na / Bo silj ka Br le čić.
U: Qu o rum (Za greb). - ISSN 0352-7654. – God. 6, br. 4(31) (1990), str. 285-287.

53.  ДЕ СПИЋ, Ђор ђе 
Би бли ја као ин тер текст у ро ма ни ма Д. Де фоа Ро бин сон Кру со и М. Тур ни јеа Пет ко или лим бо ви 
Па ци фи ка / Ђор ђе Де спић. 
У: Све ске (Пан че во). – ISSN 0353-5525. – Год. 10, бр. 42/43 (1998), стр. 122-135..

54. ИГ ЊА ТО ВИЋ, Ср ба 
Ва тро мет ду ха : Ми шел Тур ни је “Пет ко или лим бо ви Па ци фи ка”, Брат ство-је дин ство, Но ви Сад, 
1990 / [Срба Игњатовић]
У: Ле то пис Ма ти це срп ске (Но ви Сад). – ISSN 0025-5939. – Год. 167, књ. 447, св. 3 (март 1991), стр. 
500-503.

55. КОН СТАН ТИ НО ВИЋ, Ра ди во је
Бе ле шка о пи сцу / Ра ди во је Кон стан ти но ви ћ
У: Га шпар, Мел хи ор и Вал та сар / Ми шел Тур ни је. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1991. – 
(Срп ска књи жев на за дру га ; ко ло 84, књ. 555). – Стр. 221-222.

56. Ми шел Тур ни је или по вра так при чи / Ра ди во је Кон стан ти но вић. – Пред го вор.
У: Га шпар, Мел хи ор и Вал та сар / Ми шел Тур ни је. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1991. – Стр. 
VII-XVII.
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57. Ми шел Тур ни је или по вра так при чи / Ра ди во је Кон стан ти но вић. 
У: Освит (Ле ско вац). – ISSN 0354-0952. – Год. 1, бр. 3 (1991), стр. 65-71.

58. Га шпар, Мел хи ор и Вал та сар Ми ше ла Тур ни јеа или По вра так при чи.
У: Ис тра жи ва ње ти ши не и дру ги огле ди / Ра ди во је Кон стан ти но вић. – Бе о град : Срп ска књи жев на 
за дру га, 1995. – Стр. 186-197.

59. KOŠ ČEC, Ma rin ko 
Mic hel To u r ni er  / Ma rin ko Koš čec.
U: Re pu bli ka (Za greb). - ISSN 0350-1337. – God. 56, br. 1/2 (2000), str. 150-158.

60. Mic hel To ur ni er  / Ma rin ko Koš čec.
U: Ski ce za por tret su vre me ne fran cu ske pro ze / Ma rin ko Koš čec. – Za greb : Kon zor, 2003. – Str. 153-164.

61. МИ ШЕЛ Тур ни је: Пет ко или ди вљи жи вот, За греб, 1990. 
У: Би бли о теч ки пу то каз (Но ви Сад). – ISSN 1451-6276. – Год. 5, бр. 20 (2009), стр. 10.

62. НО ВА КО ВИЋ, Јелена
Palimpsesti Mi še la Tur ni jea / Je le na No va ko vi ć
U: Ele a zar ili Iz vor i grm / Mi šel Tur ni je. – Be o grad : No lit, 1998. – (Bi bli o te ka No lit. Pro za). – Str. 7-27.

63. Па лимп се сти Ми ше ла Тур ни јеа / Је ле на Но ва ко вић.
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