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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

ГИН ТЕР АЈХ (GÜNTER EICH), ро ђен 1907. у Ле бу су на Од ри. Сту
ди рао је си но ло ги ју у Бер ли ну и Па ри зу. То ком Дру гог свет ског ра та био 
у вој ној слу жби, да би 1945. про вео не ко ли ко ме се ци у аме рич ком за ро
бље ни штву код Ре ма ге на (Не мач ка), o че му све до че и ње го ве пе сме из 
збир ке За ба че ни са ла ши. Пи сао је по е зи ју и ра диодра ме. Кри ти ка га сма
тра јед ним од наjзначајнијих не мач ких пе сни ка дру ге по ло ви не 20. ве ка. 
Умро је кра јем 1972. у Салц бур гу. Пе снич ке збир ке: Ab ge le ge ne Gehöfte, 
1948; Un ter grund bahn, 1949; Botschaf ten des Re gens, 1955; Zu den Ak ten, 
1964; Anlässe und Steingärten, 1966; Nach Se u mes Pa pi e ren, 1972. (С. Т.)

ВЛА ДАН БАЈ ЧЕ ТА, ро ђен 1985. у Бо сан ској Кру пи, БиХ. За вр шио 
је срп ску и оп шту књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 
где је ма сте ри рао и док то ри рао („Књи жев но дје ло Бо ри сла ва Ми хај ло
ви ћа Ми хи за”, 2015). Ба ви се срп ском књи жев но шћу ХХ ве ка, тј. срп ском 
са вре ме ном про зом.

АЛЕН БЕ ШИЋ, ро ђен 1975. у Би ха ћу, БиХ. Пи ше по е зи ју, књи жев ну 
кри ти ку и есе је, пре во ди с ен гле ског (Џин Рис, Џа меј ка Кин кејд, Ени Пру, 
Џојс Ке рол Оутс, Бо жи дар Је зер ник, Џон Фа улс, Ке трин Беј кер, Џон 
Рал стон Сол, Брус Че твин, То ни Хо ланд, Де рек Вол кот, Те џу Кол итд.). 
Књи ге пе са ма: У фи ли гра ну рез, 1998; На чин ди ма, 2004; Го ло ср це, 2012; 
Хро ни ка сит ни ца (из бор), 2014. Књи ге есе ја и кри ти ка: Ла ви рин ти чи
та ња, 2006; Не по но вљи ви обра зац, 2012.

ДРА ГА НА БО ШКО ВИЋ, ро ђе на 1980. у Но вом Са ду. Ди пло ми ра ла 
на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду. Пи ше есе је, сту ди је, крат ке при че и кри ти ку. Књи га при по ве да ка: 
Фа у но ме но ло ги ја, 2008.

СО ЊА ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ, ро ђе на 1981. у Но вом Са ду. Те о ре ти чар ка 
књи жев но сти, пи ше по е зи ју, про зу, сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку, 
пре во ди с фран цу ског. Књи га по ет ске про зе: По е ма пре ко, 2008. Ро ман: 
Крос фејд, 2013. Сту ди ја: Пре во ди лач ка по е ти ка Ива на В. Ла ли ћа, 2012. 
При ре ди ла: Иван В. Ла лић, 2015.
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АР ВИС ВИ ГУЛС (AR VIS VI GULS), ро ђен 1987. у Је каб пил су на ју гу 
Ле то ни је. Пе сник, пре во ди лац и ау тор ра диј ских еми си ја о ле тон ској 
књи жев но сти. Ње го ва пр ва књи га по е зи је Со ба (Is ta ba, 2009), за ко ју је 
до био на гра ду Да ни по е зи је и Го ди шњу на гра ду ле тон ских пи са ца за 
нај бо љу пр ву књи гу те го ди не обез бе ди ла му је грант гра да Вент спил са. 
Ње го ва дру га књи га 5:00 (2012) до би ла је на гра ду Ана Даг да. Пре во ди 
по е зи ју с ен гле ског, ру ског, шпан ског и срп ског (Вит ман, Лор ка, Брод ски, 
По па, Ла лић и дру ги ау то ри). Жи ви у Ри ги. (А. Б.)

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ, ро ђен 1949. у Бор ко ви ћи ма код Плу жи на, Цр на 
Го ра. Пи ше књи жев ну кри ти ку и есе је. Об ја вље не књи ге: Кри ти ча ре ви 
па ра док си, 1980; Срп ски над ре а ли зам и ро ман, 1980; Пје сник „Па те ти ке 
ума” (о пје сни штву Па вла По по ви ћа), 1983; Тра ди ци ја и Вук Сте фа но вић 
Ка ра џић, 1990; Ха зар ска при зма – ту ма че ње про зе Ми ло ра да Па ви ћа, 
1991; Књи жев ни по гле ди Да ни ла Ки ша, 1995; Кроз про зу Да ни ла Ки ша, 
1997; О по е зи ји и по е ти ци срп ске мо дер не, 2008; Иво Ан дрић – мост и 
жр тва, 2011; Иван В. Ла лић и ње мач ка ли ри ка – јед но ин тер тек сту ал но 
ис тра жи ва ње, 2011. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца. 

РА ДЕ ЂО КА НО ВИЋ, ро ђен 1955. у Бје лов цу код Бра тун ца, БиХ. 
Пи ше по е зи ју. Књи ге пе са ма: Су ва уста, 1980; Зво но, 1994; Ора хо ва љу ска, 
1995; Ла ка ру ка, 1997; Шкри пац, 2005; Слу жбе на бе ле жни ца, 2011; Ве о ма 
ма ло жи во та, 2015; Ап со лут но по слу шан, 2016.

БО ЈАН ЈО ВА НО ВИЋ, ро ђен 1950. у Ни шу. Ет но лог, пи ше по е зи ју, 
есе је, кри ти ку и ан тро по ло шке сту ди је, ба ви се и ал тер на тив ним фил мом. 
Књи ге пе са ма: Ба ца ње ка мен чи ћа, 1973; Кост из ме ђу оба ла, 1981; Ду шо
ло вац, 1989; Про по вед мра ва, 1993; Пе шча на мај ка, 1996; Од лом ци бо
жан ства, 1997; Ку ћа иза обла ка, 1999; На зи ви до ла зе ћег, 2005; Сен ке у 
та ми, 2006; Го вор про зор љи вог, 2009; Са стој ци вре ме на, 2012; По нов на 
ро ђе ња – иза бра не и но ве пе сме, 2015. Сту ди је: Срп ска књи га мр твих, 
1992; Ма ги ја срп ских об ре да, 1993; Тај на ла по та, 1999; Дух па ган ског 
на сле ђа у срп ској тра ди ци о нал ној кул ту ри, 2000; Клоп ка за ду шу, 2002; 
Ка рак тер као суд би на, 2002; Го вор пе ћин ских сен ки, 2004; Бли скост 
да ле ког, 2005; Суд би на и ма ги ја – ан тро по ло шки огле ди, 2007; Пр кос и 
инат – ет ноп си хо ло шке сту ди је, 2008; Реч ник ја ва шлу ка, 2009; Игра ње 
с ни шта ви лом, 2011; Из ре че но и про ре че но или О пред ска за њи ма кре
ман ских ви дов ња ка, 2011; Љу бав и опра шта ње, 2011; Уби ја ње ста рих – као 
тра ди ци о нал ни и на уч ни мит, 2013; Ме ху ри за пе ну ша них го ди на – иза
бра ни ин тер вјуи, 2013; Окол ни пут, 2013; Пам ће ње и са мо за бо рав, 2014; 
Све то ви ан тро по ло шке има ги на ци је, 2014; Срп ска књи га мр твих – та
на то ло ги ке, 1, 2015; Ан тро по ло ги ја зла, 2016. При ре дио ви ше књи га.
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ТО МИ СЛАВ ЈО ВА НО ВИЋ, ро ђен 1949. у Бе о гра ду. Фи ло ло шки 
фа кул тет (Гру па за срп ско хр ват ски је зик и ју го сло вен ску књи жев ност) 
за вр шио 1973. го ди не. Ма ги стри рао је 1977. ра дом „Тек сто ло шка и стил
ска ана ли за књи жев них де ла о све том кне зу Сте фа ну Шти ља но ви ћу”, 
а док тор ску ди сер та ци ју „Књи жев но де ло па три јар ха Пај си ја” од бра нио 
1991. го ди не. Од 2005. је ре дов ни про фе сор на Фи ло ло шком фа кул те ту 
у Бе о гра ду. Го сто вао са пре да ва њи ма на мно гим уни вер зи те ти ма. Ба ви се 
ста ром срп ском књи жев но шћу. При ре дио, пре вео и на пи сао пред го во ре и 
по го во ре за ви ше хре сто ма ти ја, жи ти ја, ти пи ка, апо кри фа и сред њо ве ков
них за пи са, и об ја вио мно штво на уч них ра до ва у струч ној пе ри о ди ци.

ВО ЈИ СЛАВ КА РА НО ВИЋ, ро ђен 1961. у Су бо ти ци. Пи ше по е зи ју, 
есе је, пре во ди с ен гле ског. Књи ге пе са ма: Та ста ту ра, 1986; За пи сник са 
бу ђе ња, 1989; Жи ва ре шет ка, 1991; Стр ми при зо ри, 1994; Син зе мље, 2000; 
Све тлост у на ле ту, 2003; Дах ства ри (из бор), 2005; На ше не бо, 2007; 
Уну тра шњи чо век, 2011; По е зи ја на ста је / Po e try Ori gi na ting (дво је зич ни 
из бор), 2014. Књи га есе ја: Осло ба ђа ње ан ђе ла, 2013.

НИ КО ЛА МА ЛО ВИЋ, ро ђен 1970. у Ко то ру, Цр на Го ра. Пи ше про
зу. Књи га крат ких при ча: По след ња де це ни ја, 1998; Пру га сто пла ве сто
ри је, 2010. Дра ме: Capt. Ви зин – 360° око Бо ке, 2002; Пе ра шки го блен, 
2003. Ро ма ни: Лу та ју ћи Бо кељ, 2007; Је дро на де, 2014. Књи жев на фо то
мо но гра фи ја: Хер цегНо ви – град са 100.001 сте пе ни цом, 2011. Фо то мо но
гра фи ја: Бро до гра ди ли ште у Би је лој, 2012. Књи ге до ку мен тар не про зе: 
Бо ке шки бер бе рин, 2015; Бог у Бо ци, 2015. Жи ви у Хер цег Но вом.

ДА ЈА НА МИ ЛО ВА НОВ, ро ђе на 1993. у Бе че ју. Тре нут но по ха ђа 
ма стер сту ди је на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду. Пи ше књи жев ну књи ти ку, пре во ди с ен гле ског, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци.

НА ДА МИ ЛО ШЕ ВИЋ ЂОР ЂЕ ВИЋ, ро ђе на 1934. у Бе о гра ду. Про
у ча ва исто ри ју и те о ри ју на род не књи жев но сти, члан је СА НУ. Гл. де ла: 
За јед нич ка те мат скоси жеј на осно ва срп ско хр ват ских не ис то риј ских 
еп ских пе са ма и про зне тра ди ци је, 1971; На род на књи жев ност, реч ник 
(ко а у тор Р. Пе шић), 1985; Срп ске на род не при по вет ке и пре да ња из Ле
ско вач ке обла сти (ко а у тор Д. Ђор ђе вић), 1988; Ко сов ска епи ка, 1990; 
Исто риј ска пре да ња на ме ђи књи жев но сти и исто ри је, 1992; Од бај ке 
до из ре ке. Об ли ко ва ње и об ли ци на род не про зе, 2000; Ка зи ва ти ре дом. 
При ло зи про у ча ва њу Ву ко ве по е ти ке усме ног ства ра ња, 2002; Ра дост 
пре по зна ва ња, 2011. При ре ди ла ви ше књи га.

ВИ О ЛЕ ТА МИ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1989. у Но вом Са ду. Основ не и ма
стер сту ди је срп ске књи жев но сти за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
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у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку, пре во ди с ен гле
ског, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ, ро ђен 1956. у Тр сте ни ку. Пи ше по е зи ју, 
про зу, дра ме и књи жев ну кри ти ку. Од 2005. до 2012. го ди не био је глав ни 
и од го вор ни уред ник Ле то пи са, а од апри ла 2012. је пред сед ник Ма ти це 
срп ске. Књи ге пе са ма: Тру ла ја бу ка, 1981; Ра кљар. Же лу дац, 1983; Зе мљо
пис, 1986; Абра ка да бра, 1990; То пло, хлад но, 1990; Хоп, 1993; Ве зни ци, 
1995; При ло зи, 2002; По тај ник, 2007; Све тил ник, 2010; Ка ме на чте ни ја, 
2013; Чте ни ја (из бор), 2015; Ма тич ни млеч, 2016. Ро ман: Ан ђе ли уми ру, 
1998. Дра ме: Фре ди уми ре, 1987; Куцкуц, 1989; Ис тра га је у то ку, зар не?, 
2000; Ви диш ли сви це на не бу?, 2006. Сту ди је: Ле ги ти ма ци ја за бес кућ
ни ке. Срп ска нео а ван гард на по е зи ја – по е тич ки иден ти тет и раз ли ке, 
1996; Лир ска ау ра Јо ва на Ду чи ћа, 2009. Пред сед ник је Уре ђи вач ког од
бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је, том 1, књ. 1–2, 2010–2011, том 2, 2013.

МИ ЛИ ВОЈ НЕ НИН, ро ђен 1956. у Ло ку, Шај ка шка. Књи жев ни кри
ти чар и исто ри чар. Об ја вље не књи ге: Саве ти кри ти ке, соко ви по е зи је, 
1990; Све ти слав Сте фа но вић – пре те ча мо дер ни зма, 1993; С ме ром и без 
ње, 1993; Су о ча ва ња, 1999; Ства ри ко је су про шле, 2003; Ста ри ли сац, 
2003; Слу чај на књи га – ко лаж о То до ру Ма ној ло ви ћу, 2006; Срп ска пе
снич ка мо дер на, 2006; Сит не књи ге – о пре пи сци срп ских пи са ца, 2007; 
Слат ка књи га, 2008; Се дам бе ле жа ка – ма ла књи га о Цр њан ском, 2009; 
Са ви чен та – срп ски књи жев ни ци ис ко са, 2010; Све ти ми рис пам ти ве ка 
– фраг мен ти о Ла зи Ко сти ћу, 2011; Са вић Ми лан, 2011; Се дам бре жу
ља ка – књи га о Цр њан ском, 2013; Слав ни Шај каш о Ла зи Ко сти ћу, 2014; 
Сло во твр до – о пре пи сци Ила ри о на Ру вар ца, 2016; Сви мо ји ба нат ски 
пи сци – при ка зе и при ка зи, 2016; Све ти слав Сте фа но вић, опет, 2016. 
При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

РАН КО ПА ВЛО ВИЋ, ро ђен 1943. у Шње го ти ни Гор њој код Те сли
ћа, БиХ. Пи ше по е зи ју, про зу, пе сме и при че за де цу и драм ске тек сто ве, 
ба ви књи жев ном кри ти ком и есе ји сти ком. Књи ге пе са ма: Не мир сна, 
1963; Сно ви Јо си па Бро за, 1983; Да ма ри ја се но вач ки, 1987; Гро здо ви сре
бра (ха и ку), 1991; Ко сти и сје не, 1994; Не бе ски лан (ха и ку), 2001; Срж, 
2005; Да ма из Го спод ске, 2006; Лов, 2007; Пје сни ков прах, 2008; Пје сни
ков прах, 2008; Мо на шки со не ти, 2011; Из ме ђу дви је пра зни не, 2011; Ду бље 
од слут ње, 2012; По вра так у тач ку, 2013; Пје сме за при ча ње, 2013; Зр но, 
2014; Но ва пла не та, 2014; Ла ку ноћ, Љи ља на, 2016. Књи ге при по ве да ка: 
При че из Ва ку фа, 1978; Бље сак у ко шма ру, 1985; Чо вјек у љу шту ри, 1986; 
Пре о бра жа ји, 1997; До дир, 1998; Жу та бје ли на, 1998; Су бо те без Ил зе, 
2000; Тра гач из крил не ре ги мен те, 2003; Био јед ном је дан, 2003; Би блио
те кар и Књи га, 2006; Три на ест не стр пљи вих при ча, 2007; (Д)опри ча но, 
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2007; Не бе сни ци, 2012; От ку пљи вач при ча, 2013; Ка ре њи на и Врон ски у 
за ди мље ној крч ми, 2015. Ро ма ни: Шко ла ја ха ња, 1990; Ја ха чи и оста ли, 
2001; Ка ко ухва ти ти леп ти ра, 2002; Тај не кра ље вог гра да – де тек тив
ски ро ман за де цу, 2004; Не бе ске ко стур ни це, 2011; При чи ни ло се у При
чи ну, бај ка, 2014; Гро ма да, 2016. Књи ге есе ја и кри ти ка: Жур ка код Екер
ма на, 2009; До чи та ва ње, 2012. Го ди не 2004. су му об ја вље на и Иза бра на 
дје ла у че ти ри књи ге. 

КА ТА РИ НА ПАН ТО ВИЋ, ро ђе на 1994. у Бе о гра ду. Сту дент ки ња 
је че твр те го ди не основ них сту ди ја на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев
ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Пи ше и об ја вљу је у пе ри о
ди ци по е зи ју и књи жев ну кри ти ку. Пре во ди с ен гле ског је зи ка, а ба ви 
се и сли кар ством и умет нич ком фо то гра фи јом.

ДЕ ЈАН ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен 1977. у Оси је ку, Хр ват ска. Ди пло ми рао 
фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Дво го ди шње пост
ди плом ске сту ди је из по ли тич ких на у ка за вр шио на Уни вер зи те ту у 
Бо ло њи. На тре ћем про гра му ра дио Бе о гра да му је еми то ва но око две 
сто ти не осам де сет еми си ја, углав ном из обла сти фил ма. Ау тор ви ше 
сто ти на есе ја, ау тор ских и струч них тек сто ва, при ка за књи га, ин тер вјуа, 
пре во да и филм ских кри ти ка. Об ја вље не књи ге: Аспек ти гло ба ли за ци је, 
2009; Да ле ко је Ха дер сфилд, 2011.

ЈО ВА НО ВИЋ ПЕ ТРО ВИЋ МЛА ЂИ, ро ђен 1983. у Сент Ан дре ји, 
Ма ђар ска. Шко ло вао се у Бу дим пе шти и на аме рич ким уни вер зи те ти ма 
где је док то ри рао у обла сти езо те риј ске фи зи ке. Об ја вио је ви ше струч
них ра до ва из те обла сти. Од 2016. жи ви у Ср би ји, сту ди ра фи ло зо фи ју и 
по све ћу је се умет но сти (сли кар ство, књи жев ност, ал тер на тив ни те а тар). 
Ово му је пр ва об ја вље на при ча, а ина че за вр ша ва књи гу књи жев них 
кри ти ка и збир ку пе са ма.

БО ЈА НА СТО ЈА НО ВИЋ ПАН ТО ВИЋ, ро ђе на 1960. у Бе о гра ду. 
Пи ше књи жев но те о риј ске и ком па ра тив не сту ди је, кри ти ку, про зу и пое
зи ју, пре во ди са сло ве нач ког и ен гле ског. Об ја вље не књи ге: По е ти ка 
Ми ра на Јар ца, 1987; Ли ни ја до ди ра, 1995; На сле ђе су ма тра и зма – по е
тич ке фи гу ре у срп ском пе сни штву де ве де се тих, 1998; Срп ски екс пре
си о ни зам, 1999; Срп ске про за и де – ан то ло ги ја пе са ма у про зи, 2001; Кри
тич ка пи сма, 2002; Мор фо ло ги ја екс пре си о ни стич ке про зе, 2003; Рас кр шћа 
ме та фо ре, 2004; Бес крај на, по е зи ја, 2005; Не бо лом ство – па но ра ма срп
ског пе сни штва кра ја XX ве ка, 2006; По бу на про тив сре ди шта – но ви 
при ло зи о мо дер ној срп ској књи жев но сти, 2006; Оштар угао, 2008; За
руч ни ци ва тре, лир ска про за, 2008; Иси ја ва ње, по е зи ја, 2009; Ра спо ни 
мо дер ни зма – упо ред на чи та ња срп ске књи жев но сти, 2011; Пре глед ни 
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реч ник ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги је у књи жев но сти и кул ту ри 
(ко а у тор и при ре ђи вач са М. Ра до ви ћем и В. Гво зде ном), 2011; Пе сма у 
про зи или про за и да, 2012; Лек ци је о смр ти, по е зи ја, 2013. При ре ди ла је 
и пре ве ла ви ше књи га срп ских и сло ве нач ких пи са ца, као и те мат ске 
бро је ве ча со пи са и збор ни ка. 

МИ РО ЉУБ ТО ДО РО ВИЋ, ро ђен 1940. у Ско пљу, Ма ке до ни ја. Осни
вач је и те о ре ти чар сиг на ли зма, срп ског (ју го сло вен ског) нео а ван гард
ног ства ра лач ког по кре та и уред ник Ин тер на ци о нал не ре ви је Сиг нал. 
Пи ше по е зи ју, есе је, днев нич ку и епи сто лар ну про зу и ба ви се мул ти ме
ди јал ном умет но шћу. Књи ге по е зи је: Пла не та, 1965; Сиг нал, 1970; Kyber no, 
1970; Пу то ва ње у Зве зда ли ју, 1971; Сви ња је од ли чан пли вач, 1971; Сте
пе ни ште, 1971; По клонпа кет, 1972; На рав но мле ко пла мен пче ла, 1972; 
Три де сет сиг на ли стич ких пе са ма, 1973; Ге јак глан ца гу љар ке, 1974; Те
ле зур за тра ка ње, 1977; Ин сект на сле по оч ни ци, 1978; Ал гол, 1980; Tex tum, 
1981; Чор ба од мо зга, 1982; Chi ne se ero tism, 1983; No kayt, 1984; Дан на 
де вич ња ку, 1985; За ћу тим је за је зик је згро, 1986; По но во уз ја ху јем Ро
си нан та (из бор), 1987; Бе ло у шка по пи је ки шни цу, 1988; So u pe de cer ve au 
dans l’ Eu ro pe de l’ Est, 1988; Ви дов дан, 1989; Ра до сно рже Рзав, 1990; 
Трн му цр вен и црн, 1991; Ам ба са дор ска ки бла, 1991; Срем ски ће вап, 1991; 
Ди шем. Го во рим, 1992; Ру мен гу штер ки шу пре тр ча ва, 1994; Стрип тиз, 
1994; Де ви чан ска Ви зан ти ја, 1994; Гла сна га та лин ка, 1994; Ис пљу вак 
олу је, 1995; У ца ра Тро ја на ко зје уши, 1995; Смр ди бу ба, 1997; Зве зда на 
ми стри ја, 1998; Елек трич на сто ли ца, 1998; Ре цепт за за па ље ње је тре, 
1999; Азур ни сан, 2000; Пу цањ у гов но, 2001; Го ри го вор, 2002; Фо не ти 
и дру ге пе сме, 2005; Пла ви ве тар, 2006; Па ра лел ни све то ви, 2006; Ра на, 
реч и пе сма (ко а у тор Д. Бо го је вић), 2007; Злат но ру но, 2007; Сви ња је 
од ли чан пли вач и дру ге пе сме, 2009; Љу бав ник не по го де, 2009; Глад за 
не из го во р љи вим, 2010; Ки борг, 2013; Пан до ри на ку ти ја, 2015; Ло вац 
маг но ве ња, 2015. Књи ге про зе: Тек што сам отво ри ла по шту, 2000; До
ше та ло ми у уво, 2005; Про зор, 2006; Ша тро при че, 2007; Лај ми на ђон, 
2007; Шо кингбл у, 2007; Ки снем у ко ко шињ цу, 2008; Бо ли ме блај бин гер, 
2009; Тор ба од вр бо вог пру ћа, 2010; Днев ник сиг на ли зма (1979–1983), 2011; 
Днев ник 1985, 2012. Књи ге есе ја, сту ди ја и по ле ми ка: Сиг на ли зам, 1979; 
Штеп за шу мин де ре, 1984; Пев ци са Бај лонскве ра, 1986; Днев ник аван
гар де, 1990; Осло бо ђе ни је зик, 1992; Игра и има ги на ци ја, 1993; Ха ос и Ко
смос, 1994; Ка из во ру ства ри, 1995; Пла не тар на кул ту ра, 1995; Жеђ гра
ма то ло ги је, 1996; Sig na lism Yugo slav cre a ti ve mo ve ment, 1998; Mi scel la ne ae, 
2000; По е ти ка сиг на ли зма, 2003; То ко ви нео а ван гар де, 2004; Је зик и 
не из ре ци во, 2011; Вре ме нео а ван гар де, 2012; Ствар ност и уто пи ја – ра
спо ни нео а ван гар де, 2013. Књи ге за де цу: Миш у об да ни шту, 2001; Бле
со мер, 2003. При ре дио ви ше ан то ло ги ја и збор ни ка.
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СТЕ ВАН ТОН ТИЋ, ро ђен 1946. у Гр да нов ци ма код Сан ског Мо ста, 
БиХ. Пи ше по е зи ју, про зу и есе је, пре во ди с не мач ког. Књи ге пе са ма: 
На у ка о ду ши и дру ге ве се ле при че, 1970; Тај на пре пи ска, 1976; На ше го ре 
вук, 1976; Ху лим и по све ћу јем, 1977; Цр на је ма ти не дје ља, 1983; Тај на 
пре пи ска и дру ге пје сме, 1985; Праг, 1986; Ринг, 1987; Иза бра не пје сме, 
1988; Са ра јев ски ру ко пис, 1993; Ли ри ка (из бор), 1995; Мој пса лам / Mein 
Psalm, 1997; Олуј но ја то (из бор), 2000; Son ntag in Ber lin, 2000; Бла го слов 
из гнан ства, 2001; Са ра јев ски ру ко пис – 33 иза бра не пје сме/Handschrift 
aus Sa ra je vo – 33 aus gewählte Ge dic hte, 2005; Све то и про кле то, 2009; 
Ан ђео ми ба ну кроз ре шет ке, 2010; Вјер на зви је зда / Вер на та sвезда, 2012; 
Сва ко днев ни смак сви је та, 2013; Der tägliche Wel tun ter gang, 2015; Без
ум ни пла мен – иза бра не и но ве љу бав не пје сме, 2015. Ро ман: Тво је ср це, 
зе ко, 1998. Књи га есе ја: Im Au ftrag des Wor tes – Tex te aus dem Exil, 2004. 
Го ди не 2009. су му иза шла Иза бра на дје ла, 1–4 (По е зи ја; Тво је ср це, зе ко; 
Је зик и не из ре ци во – пје снич ки пор тре ти; По на ло зи ма по е зи је). Са ста
вио ви ше пе снич ких ан то ло ги ја. 

ДА МЈАН ЋУ ЛА ФИЋ, ро ђен 1988. у Бе ра на ма, Цр на Го ра. Прав ник, 
ба ви се на уч ним ра дом и пре во ди с ен гле ског, пре те жно из обла сти фи
ло зо фи је пра ва. Об ја вље на књи га: Ма на стир Ђур ђе ви Сту по ви – књи
жев ноисто риј ска спо ме ни ца (ко а у тор В. Ћу ла фић), 2013. Жи ви и ра ди 
у Бе ра на ма. 

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




