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ау т о р и  л е т о п и с а

ЗОРАН АВРАМОВИЋ, рођен 1949. у Сталаћу. Пише студије, мо-
нографије, есеје, чланке и уџбенике, бави се теоријом културе, књи-
жевности и политике. Објављене књиге: Социјализам и моgућносtи 
реформе, 1989; Повраtак gрађанскоg дру{tва, 1989; Полиtички сpиси 
Мило{а Црњанскоg, 1990; Исpунио сам своју судбину (pриређени разgо-
вори Мило{а Црњанскоg), 1992; Полиtика и књижевносt у делу Мило{а 
Црњанскоg, 1994; Друgо лице демокраtије – Србија, Јуgославија, свеt 
1980–1994, 1998; Уџбеник–кулtура–дру{tво, 1999; Демокраtија у 
{колским уџбеницима, 2000; Невоље демокраtије у Србији (1990–2000), 
2002; Чији је књижевник и њеgово дело – расpрава о кулtурном иден-
tиtеtу срpске књижевносtи, 2003; Држава и образовање – криtичка 
евалуација концеpција образовања у Србији, 2003; Одбрана Црњанскоg, 
2004; Аpорије образовања за демокраtију, 2006; Кулtура, 2006; Срби у 
gеtу демокраtије, 2007; Социолоgија и књижевносt – оgледи о социо-
лоgији кулtуре и књижевносtи, 2008; Родомрсци – о једном делу срpских 
pолиtичара и инtелекtуалаца од 1990. до 2009, 2009; Полиtичка мисао 
Мило{а Црњанскоg, 2010; Социоло{ка осмаtрачница кулtуре и обра-
зовања, 2011; Демокраtија и бомбардовање – каква је будућносt демо-
краtије?, 2012; Родољуpци и родомрсци – савремени срpски pаtриоtи-
зам и национално дезинtеgраtивна мисао и pракса, 2013.

ЈАН ВАГНЕР (JAN WAGNER), рођен 1971. у Хамбургу, Немач-
ка. Песник, преводилац, есејиста, антологичар и прозни писац. Обја-
вио је више збирки властите поезије и неколико запажених превода с 
енглеског, између осталих збирке Чарлса Симића, Џејмса Тејта, Метјуа 
Свинија, Робина Робертсона, Мајкла Хамбургера и других. Добитник је 
десетак значајнијих немачких награда за поезију. Од 1995. Јан Вагнер 
живи и ради у Берлину као слободни уметник. (Д. Т.)

РОН ВИНКЛЕР (RON WINKLER), рођен 1973. у Јени, Немачка. 
Песник, преводилац, есејиста и антологичар. До сада је објавио десе-
так збирки поезије и есеја. Аутор је антологије новије америчке пое-
зије у властитом избору и преводу. Сачинио је и две антологије младих 
песника немачког говорног подручја. Добитник је неколико значајних 
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немачких награда за поезију. Живи и ради као слободни уметник у Бер-
лину. (Д. Т.)

СЛОБОДАН ВЛАДУШИЋ, рођен 1973. у Суботици. Пише прозу, 
студије, есеје и књижевну критику. Од 2013. године је главни и одго-
ворни уредник Леtоpиса. Објављене књиге: Деgусtација сtрасtи, 
1998; На pромаји, 2007; Порtреt херменеуtичара у tранзицији, 2007; 
Ко је убио мрtву драgу? – исtорија моtива мрtве драgе у срpском 
pесни{tву, 2009; Forward – кримикомедија, роман, 2009; Црњански, 
Меgалоpолис, 2011.

УЉАНА ВОЛФ (ULJANA WOLF), рођена 1979. у Берлину, Немач-
ка. Песникиња и антологичарка, завршила студије англистике и герма-
нистике. Преводи са пољског и енглеског. Њена поезије је превођена у 
Пољској, Ирској и Белорусији. Добитница је неколико књижевних на-
града. Живи и ради у Берлину и Балтимору. (Д. Т.)

ДУРС ГРИНБАЈН (DURS GRÜNBEIN), рођен 1962. у Дрездену, 
Немачка. Студирао на Позоришној академији у Берлину. Аутор је три-
десетак збирки поезије и носилац великог броја најугледнијих немачких 
и европских књижевних награда. Члан је немачке Академије за поетику. 
Дела су му превођена на све значајније језике. Живи и ради у Берлину. 
(Д. Т.)

СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ, рођен 1942. у Билећком логору, БиХ. 
Германиста, пише студије, монографије и уџбенике, преводи с немачког, 
редовни је члан Европске академије наука и уметности и дописни члан 
САНУ. Важнија дела: Deutsches Lesebuch, 1970; Немачки језик, 1973; 
Heines Erzählprosa. Versuch einer Analyse, 1975; „Процес” Франца Кафке, 
1983; Исtорија немачке кулtуре, 2001; Александријски свеtионик – tу-
мачења књижевносtи од Александријске {коле до pосtмодерне, 2006.

ДАНИЈЕЛА ДАНЦ (DANIELA DANZ), рођена 1976. у Ајзенаху, 
Немачка. Књижевница и професор историје уметности. Студирала је 
историју уметности на универзитетима у Тибингену, Прагу, Берлину и 
Халеу. Ради као доцент на универзитету Хилдесхајм, где држи међуна-
родне семинаре из поетике. Досад је објавила два романа и две збирке 
поезије. Сви преводи узети су из збирке Pontus, 2009. Добитница је не-
колико награда за поезију. Живи и ради у Кранихфелду. (Д. Т.)

ФОЛКЕР ЗИЛАФ (VOLKER SIELAFF), рођен 1966. у Лаузицу, Не-
мачка. Песник, есејист и критичар. Песме су му превођене на енглески, 
француски, италијански, дански, чешки, мађарски и арапски језик. 
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Добитник је Лесингове награде. Сви преводи су узети из његове прве 
збирке Selbstporträt mit Zwerg (Ауtоpорtреt с pаtуљком), 2011. Живи 
и ради у Дрездену као и слободни уметник. (Д. Т.)

ЗИНА КЛАЈН (SINA KLEIN), рођена 1983. у Диселдорфу, Немач-
ка, где и данас живи. Студирала романистику, англистику и германисти-
ку. Преводи прозу и поезију са француског. Једна је од најдаровитијих 
младих песникиња немачког говорног подручја. Ово су први преводи 
њене поезије на неки страни језик и потичу из њене прве, необјављене 
збирке. (Д. Т.)

НАТАЛИЈА ЛУДОШКИ, рођена 1966. у Перлезу код Зрењанина. 
Пише студије, огледе и књижевну критику. Објављене књиге: Слободан 
Јовановић као књижевни криtичар, 2008; О Младену Лесковцу – оgледи, 
чланци, pреpиска, 2011.

ЈЕЛЕНА МАРИЋЕВИЋ, рођена 1988. године у Кладову. Филолог 
србиста, бави се српском књижевношћу, пише поезију, прозу, есеје и 
критику, објављује у периодици.

ЧАСЛАВ НИКОЛИЋ, рођен 1983. у Пећи. Основне студије завр-
шио 2006. на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Маги-
старски рад „Проблем биографског метода и биографија Пера Слијепче-
вића” одбранио 2008. на Филозофском факултету на Палама, а доктор- 
ску дисертацију „Политички и идеолошки хоризонт у романима, есеји-
ма и новинским чланцима Милоша Црњанског” одбранио је 2011. на 
Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, где је запослен као до-
цент на Катедри за српску књижевност. Бави се српском књижевношћу 
ХХ века, радове објављује у периодици.

АЛЕКСАНДЕР НИЦБЕРГ (ALEXANDER NITZBERG), рођен 
1969. у Москви, СССР. Године 1980. преселио се у Немачку. Песник, 
есејист, публицист, антологичар и преводилац. Студирао је германи- 
стику и филозофију у Диселдорфу. Аутор је десетак збирки песама, не-
колико антологија руске поезије и педесетак преведених књига са ру-
ског на немачки и обратно. Превео је Пушкина, Мајаковског, Ахматову, 
Цветајеву, Гумиљова, Бродског, Булгакова и Чехова, између осталих. За 
свој књижевно-преводилачки рад, добио је велики број угледних књи-
жевних награда и највиша државна признања у Немачкој. Живи и ради 
као слободни уметник у Бечу. (Д. Т.)

МАРИОН ПОШМАН (MARION POSCHMANN), рођена 1969. 
у Есену, Немачка. Студирала германистику, филозофију и славистику 
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у Бону и Берлину. Песме су јој превођене на француски, италијански, 
дански, руски, холандски и хебрејски. Добитница је неколико награда 
за поезију. Ово су први преводи њене поезије на српски и потичу из 
збирке Geistersehen (Привиђања), 2010. Живи као слободна уметница у 
Берлину. (Д. Т.)

КЕРСТИН ПРАЈВУС (KERSTIN PREIWUß), рођена 1980. у Либцу, 
Немачка. Студирала германистику, филозофију и психологију у Лајпци-
гу у Немачкој и у Екс ан Провансу у Француској, докторирала на теми 
немачко-пољских назива градова. Прву збирку објавила 2006. под на-
словом Nachricht von neuen Sternen (Весt са нових звезда). Радила је 
неко време као уредница и саиздавач у књижевним часописима Die 
Horen и Edit. Добитница је неколико књижевних награда. Ово су први 
преводи њене поезије на српски језик. Песме су узете из њене последње 
збирке Rede (Говор), 2012. Живи у Лајпцигу, где је запослена као доцент 
на Институту за немачку књижевност. (Д. Т.)

ЖЕЉКО СИМИЋ, рођен 1958. у Београду. Пише студије, моногра-
фије и радове из области социологије, филозофије и права. Објављене 
књиге: Кулtура и pолиtика – сtварала{tво pод окриљем идеолоgије, 
1989; Изазови осpоравања – моралне замке (само)заборава, 1991; 
Сумрак дијалоgа, 1993; Идеоло{ко чиtање романа, 1996; У pроtив-
сtаву, 1996; Немоћ чиtања, 1998; Кундера (einmal ist keinmal), 1998; 
Сазнање и умеtносt, 1998; Судари, 1999; Додири, 1999; Право ђубре, 
роман, 2005; Преображаји tоtалиtарне свесtи – pролеgомена за со-
циолоgију сазнања, 2006; Филозофија модерне pсихе: еpисtемолоgија 
tоtалиtарне свесtи – од Декарtа и Паскала до Фројдове еgо-кон-
цеpције, 2007; Анtроpоло{ка еpисtемолоgија еpохе – Лакан и Дери-
да: наpу{tање рациоценtризма и обнова „криptичне” tрадиције, 
2008; Јунg и хри{ћансtво – pроpедевtика у комуниколоgију бића, 2011; 
Маtија – ровачка онtолоgија и pосt-pосtмодернизам, 2012; Уликс и 
pосt-pосtмодерна – филозофија еgзисtенције несtајућеg субјекtа, 
2012; Манифесt Жижек – pорtреt pосt-pосtмодерне, 2012.

БОЈАНА СТОЈАНОВИЋ ПАНТОВИЋ, рођена 1960. у Београду. 
Пише књижевноисторијске, књижевнотеоријске и компаративне студије 
и огледе из југославистике, посебно из области експресионизма и мо-
дерне књижевности, као и књижевну критику, прозу, поезију и есеје и 
преводи с енглеског и словеначког. Објављене књиге: Поеtика Мира-
на Јарца, 1987; Линија додира, 1995; Наслеђе сумаtраизма – pоеtичке 
фиgуре у срpском pесни{tву деведесеtих, 1998; Срpски ексpресиони-
зам, 1999; Срpске pрозаиде – анtолоgија pесама у pрози, 2001; Криtич-
ка pисма, 2002; Морфолоgија ексpресионисtичке pрозе, 2003; Бескрајна, 
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поезија, 2005; Неболомсtво – pанорама срpскоg pесни{tва краја XX 
века, 2006; Побуна pроtив среди{tа – нови pрилози о модерној срpској 
књижевносtи, 2006; О{tар уgао, есеји, критике, полемике, 2008; За-
ручници ваtре, проза, 2008; Исијавање, поезија, 2009; Расpони модер-
низма – уpоредна чиtања срpске књижевносtи, 2011; Песма у pрози 
или pрозаида, 2012; Лекције о смрtи, поезија, 2013. Приредила више 
књига и антологија.

АЛА ТАТАРЕНКО, рођена 1962. у месту Могилив-Подиљскиј у 
Украјини. Слависта, пише есеје, преводи, бави се историјом српске (и 
других словенских) књижевности, књижевном критиком и питањима 
српско-украјинских културних веза. Ради као доцент на Филолошком 
факултету Универзитета у Лавову у Украјини, где предаје српску књи-
жевност и језик. Превела роман Ј. Андруховича и есеј М. Рјабучка на 
српски језик, а на украјински дела многих познатих српских писаца (Д. 
Киш, И. Андрић, М. Павић, М. Црњански, Б. Пекић, Д. Албахари, С. Ба-
сара, Г. Петровић, М. Савић и др.). Објављене књиге: У зачараном tро-
уgлу – Црњански, Ки{, Пекић, 2008; Месtо сусреtа – оgледи о срpској 
pрози, 2008; Поеtика форми в pрозі pосtмодернізму (досвід сербської 
ліtераtури), 2010.

ДРАГО ТЕШЕВИЋ, рођен 1938. у Сјетлини код Сарајева, БиХ. 
Пише поезију и преводи с немачког и енглеског и са српског на немачки 
и енглески (Хајнрих Бел, Гинтер Грас, Криста Волф, Ханс Магнус Ен-
ценсбергер, Петер Римкорф, Геролд Шпет, Ерих Кестнер, Герд Ценкл, 
Ерих Фрид, Владимир Стојшин, препеви у антологији српске поезије 
20. века коју је приредио Манфред Јенихен и др.). Од 1966. године живи 
и ради у Немачкој, а од 1977. је слободни уметник.

Приредио 
Бранислав КАРАНОВИЋ


