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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Ди пло ми ра ла, масте
ри рала и докторирала на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на Гру пи 
за срп ску књи жев ност и је зик са оп штом књи жев но шћу. Пи ше по е зи ју, 
есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: 24/7 љу ба ви (ко а у тор
ка), 2007; То пао ка мен, 2014; Упи ја ње, 2017; Ари јел ано ним, 2018. Сту ди је: 
Оп сед ну та при ча – по е ти ка ро ма на Го ра на Пе тро ви ћа, 2013; Жуд ња за 
ле по том и са вр шен ством – те ур гиј ска ди мен зи ја књи жев но у мет нич ког 
ства ра ла штва, 2014.

ТА ХАР БЕН ЖЕ ЛУН (фр. Ta har Ben Jel loun, ар. ), ро ђен 
1944. у Фе су, Ма ро ко. У сту дент ским да ни ма овај ма ро кан скофран цу
ски ау тор пи ше сво је пр ве пе сме и об ја вју је збир ку Љу ди под мр твач ким 
по кро вом ти ши не (Hom mes so us lin ceul de si len ce, 1971). У Па риз се се ли 
ка ко би на ста вио сту ди је и го ди не 1975. бра ни док то рат из со ци јал не 
пси хи ја три је под на сло вом „Афек тив ни и сек су ал ни про бле ми се вер
но а фрич ких рад ни ка у Фран цу ској” („Problèmes af fec tifs et se xu els de 
tra va il le urs nordafri ca ins en Fran ce”) ко ја ће му по слу жи ти као пред ло жак 
за де ло Нај ви ша од свих са мо ћа (La plus ha u te des so li tu des, 1977). Од 1972. 
го ди не пи сао је члан ке за па ри ски лист Le Mon de, а го ди не 1985. об ја вио 
је ро ман Де те од пе ска ко ји га је учи нио по зна тим (L’en fant de sa ble), а 
две го ди не ка сни је je до био нај ве ће фран цу ско књи жев но при зна ње, Гон
ку ро ву на гра ду (Le Prix Gon co urt) за ро ман Све та ноћ (La nu it sa crée), 
а до бит ник је на гра де за ја ча ње фран цу скоарап ског при ја тељ ства, На
гра де Уликс за жи вот но де ло, На гра де Im pac и На гра де „Ерих Ма ри ја 
Ре марк”. Ау тор је ви ше од три де се так ро ма на и есе ја, члан је Ака де ми
је Гон кур у Па ри зу и по ча сни док тор на у ка Уни вер зи те та у Лу ве ну и 
Мон тре а лу. (В. М.)

ЗДЕН КА ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ, ро ђе на 1975. у Бач кој Па лан ци. За вр
ши ла Сло вач ки је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Тре нут но је док то ранд ки ња на Ка те дри есте ти ке Уни вер зи те та 
Ко мен ског у Бра ти сла ви. Глав на је и од го вор на уред ни ца ча со пи са за 
књи жев ност и кул ту ру Nový ži vot. Од 2000. до 2013. је ра ди ла Град ској 
би бли о те ци у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну кри
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ти ку и пре во ди са сло вач ког и че шког је зи ка. Об ја ви ла је пре ко 30 књи
га књи жев них пре во да са сло вач ког и че шког, на гра ђи ва на ви ше пу та 
за пре во де. При ре ди ла: Ми хал Гом бар, Осни ва ње би бли о те ке у Ки са чу, 
2014; Зо ран Ђе рић, Nové devínske elégie, 2017; Ими гран ти у Ва ви лон ској 
ку ли, 2017.

МИ ЛИ ЦА ВИ ДИЋ, ро ђе на 1989. у Срем ској Ми тро ви ци. Пре во
ди лац и суд ски ту мач за фран цу ски и пре во ди лац за фран цу ски и шпан
ски је зик. Сте кла је ди пло му ма стер сту ди ја на од се ку за ро ма ни сти ку 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду и на од се ку за хи спа ни сти ку 
Уни вер зи те та у Ави њо ну у Фран цу ској. Ба ви се пи са ним и кон фе рен
циј ским пре во ђе њем, тре нут но жи ви у Но вом Са ду. 

ДИВ НА ВУК СА НО ВИЋ, ро ђе на 1965. у Бе о гра ду. Завршилa јe 
Фaк ултeт дрaмских умeтнoсти и Филoзoфски фaк ултeт у Бе о гра ду, мaги
стрилала јe из обла сти тeaтрoлoгијe и дoк тoрирала из обла сти сaврeмeнe 
филoзoфијe и eстeтикe. Пи ше по е зи ју, по ет ску про зу, крат ке при че, ро
ма не за де цу, као и сту ди је и есе је из обла сти са вре ме не фи ло зо фи је и 
есте ти ке, тeoрије културe, ме то до ло ги је на уч ноис тра жи вач ког ра да, 
филoзoфије мeдијa. Књи га пе са ма: Ма до на ду гог вра та, 1992. Књигe 
про зе: Опа жач, опа же на, 1997; Гла ва хар фе (ко а у тор Д. Ј. Да ни лов), 
1998; Па то ло шке при че, 1999; Аван ту ре са ства ри ма, 2003; Окулт но 
кр ва ре ње, 2009; Ме мо, 2016. Ро ма ни за де цу: Жи вот с тро ло ви ма I, 1998; 
Жи вот с тро ло ви ма I и II, 2002; Шти паљ ка у ху ла хоп ка ма, 2004; Ле зи 
ми на ле ђа, тро ле!, 2006. Сту ди је: Ба рок ни дух у са вре ме ној фи ло зо фи ји: 
Бен ја ми н–А дор но –Блох, 2001; Aest he ti ca Mi ni ma, 2004; Фи ло зо фи ја ме
ди ја – он то ло ги ја, есте ти ка, кри ти ка, том 1, 2007; том 2, 2011; том 3, 
2017. При ре ди ла ви ше књи га и збор ни ка.

ГО РАН КО РУ НО ВИЋ, ро ђен 1978. у Ја го ди ни. Пи ше по е зи ју, есе је, 
огле де, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Ба ви се про у ча ва њем ју жно сло вен
ских књи жев но сти XIX и XX ве ка. Књи ге пе са ма: Го сто прим ства, 2011; 
Ре ка ка и ше ва, 2012; Цр ве на пла не та, 2014. Сту ди ја: Ли те ра ту ра и опа
сност – ком па ра тив ни огле ди, 2013.

НЕ НАД КР СТИЋ, ро ђен 1955. у Но вом Са ду. Ро ма ни ста, фи ло лог, 
ди пло ми рао, ма ги стри рао и док то ри рао на Ка те дри за ро ма ни сти ку 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је, мо но гра фи је и 
струч не ра до ве, пре во ди са фран цу ског. Об ја вље не књи ге: Фран цу ска 
књи жев ност у срп ским пре во ди ма (1775–1843), 1999; La con tra sti ve et la 
tra duc tion – le français et le ser be: les res sem blan ces et les différen ces, 2001; 
При ло зи упо ред ној фран цу скосрп ској лек си ко ло ги ји, 2005; Фран цу ски 
и срп ски у кон так ту – струк ту ра про сте ре че ни це и пре во ђе ње, 2008; 
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„На по ле он Бо на пар та” Алек сан дра Ди ме у пре во ду Љу бо ми ра Не на до
ви ћа, 2010; Hi sto i re de la tra duc tion chez les Ser bes, 2018.

ДА ЈА НА ЛА ЗА РЕ ВИЋ, ро ђе на 1993. у Шап цу. За вр ши ла основ не 
и ма стер сту ди је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју 
и про зу, ба ви се пре во ђе њем. Књи ге пе са ма: Кроз про стор и вре ме, 2011; 
Ста зе зве зда ног бес кра ја, 2012; Стра нац, 2014. Ро ман: Ма гло ви ти пут 
та ле на та. Део 1 – Та тја на, 2015. Би о гра фи ја: Отац Ар се ни је – се ћа ња 
на ду хов ног оца, 2016.

МИ ЛИ ЦА ЛА ЗО ВИЋ, ро ђе на 1984. у Чач ку. Пи ше сту ди је, есе је, 
и књи жев ну кри ти ку. Ба ви се срп ском и свет ском књи жев но шћу XX и 
XXI ве ка, об ја вљи је у пе ри о ди ци.

РАЈ КО ЛУ КАЧ, ро ђен 1952. у Ме ђе ђи код Бо сан ске Ду би це, БиХ. 
Пи ше по е зи ју и про зу, по е зи ју и про зу за де цу, ра дио, по зо ри шне и ТВ 
дра ме, ба ви се пре во ђе њем. Књи ге пе са ма: Пла ву ша и пут ник, 1977; 
Спи рал но сте пе ни ште, 1982; Књи га па ље ни ца, 1986; Од лив ци и си лу е те, 
1987; Ко ји ку ну да не и но ћи, 1990; Ухо ла же, 1994; Ја пи ја за ћи вот, 1994; 
Ре ли кви јар, 1994; Би шта ње пред ла пот, 1995; Јо на из фи о ке, 1997; Плес 
двој ни ка – ста ре и но ве пје сме, 2004; Мач ја пре ђа, 2008; Тр пе за или Сто 
иза бра них пје са ма, 2008; Хва ли сав ко у ко пач ка ма од се дам ми ља, 2009; 
За пи си из под зем ног про ла за, 2010; Хор ара, 2015; У тра га њу за из гу бље
ним чи та о ци ма, 2016; Па ја ци на пи ја ци, 2016; За јед нич ки епи таф, 2017; 
Крат ка ду га, 2017. Књи ге при по ве да ка: Мо јин краљ, 1996; Ше та ли ште 
хро мих, 2001; Са мрт ни за гр љај, 2006; Нај го ри на ди мак на сви је ту – при че 
за ро ман, 2011; Пи сац на уси ја ном ли ме ном кро ву би бли о те ке, 2017. Ро
ма ни: Чип кар ска шко ла, 1988; Љет не сан те, 1995; Бо жи ји угод ни ци, 1–2, 
1998; Ар хив ске гроб ни це, 2002; Хро ни чар, 2005; Ухва ти вје тар, 2012; Зво но 
над ме ђа ма, 2015; Стра шни је од нај стра шни јег, 2016; Ди вит и ру ко пи си 
– гра ђа за ли јеп срп ски ро ман, 2017. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

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 у Но вом Са ду. На истом фа кул те ту je тре нут но сту дент док тор ских 
сту ди ја срп ске књи жев но сти. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку, 
пре во ди с ен гле ског. Књи га есе ја и кри ти ка: Хер ме не у тич ка при ста ни
шта, 2018.

ВЕ ЛИ МИР МЛА ДЕ НО ВИЋ, ро ђен 1989. у Сме де ре ву. За вр шио је 
основ не и ма стер сту ди је фран цу ског је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Oбласти ин те ре со ва ња су му фран цу ска 
књи жев ност ХIХ и ХХ ве ка, рат у књи жев но сти, са вре ме на фран цу ска 
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књи жев ност. Об ја вио је драм ски текст Дру ги по ред ме не, 2014. и био 
уред ник збир ке при ча по све ће не сто го ди шњи ци Ве ли ког ра та При че 
бо ла и по но са, 2014.

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ, ро ђен 1956. у Тр сте ни ку. Пи ше по е зи ју, 
про зу, дра ме, сту ди је 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; Из ло жба 
обла ка (из бор и но ве), 2017. 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.

ЖИ ВО РАД НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, ро ђен 1959. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју. 
Књи ге пе са ма: По гре шна прог но за, 1991; Мај ка, 1994; Ту тин и још 50 
пе са ма, 1998; Је зик уве ли ко, 2000; Тач ни сти хо ви, 2001; Су шти по сло ви 
(иза бра не и но ве пе сме), 2002; Не где бли зу, 2003; Дру ги не ко, 2005; Овај 
свет, 2009; Не у ме ре ни рад го ди на (из бор), 2011; Та лас, 2012; Над моћ 
ме та фо ре / Su préma tie de la métap ho re (дво је зич но), 2012; Ула зак, 2014; 
Зве зда но по ље / Sвездено по ле (иза бра не и но ве пе сме, дво је зич но), 2014; 
Успон, 2017.

МАР КО ПА О ВИ ЦА, ро ђен 1950. на Ци бри ја ну код Тре би ња, БиХ. 
Пи ше књи жев ну кри ти ку, есе је и огле де о са вре ме ној срп ској књи жев но
сти. Об ја вље не књи ге: Ра спо ни про зне ре чи – о про зним књи га ма са вре
ме них срп ских пи са ца, 2005; Аре те јев лук, 2009; Ор феј на сто лу – огле ди 
о са вре ме ним срп ским пе сни ци ма, 2011; Ме та кри тич ки из ле ти, 2017.

ВЛА ДА НА ПЕР ЛИЋ, ро ђе на 1995. у Ба њој Лу ци, БиХ. Ап сол вент
ки ња је на Од сје ку за фран цу ски је зик и књи жев ност Фи ло ло шког фа
кул те та у Ба њој Лу ци. Пи ше по е зи ју, пре во ди с фран цу ског, об ја вљу је 
у пе ри о ди ци.

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 
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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.

БИ СЕР КА РАЈ ЧИЋ, ро ђе на 1940. у Је ла шни ци код За је ча ра. За вр
ши ла је сту ди је сла ви сти ке (гру па за ис точ не и за пад не сло вен ске је зи ке 
и књи жев но сти) на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше есе је и 
ра дио дра ме, пре во ди с пољ ског, ру ског, че шког, сло вач ког, бу гар ског и 
сло ве нач ког. До са да је об ја ви ла око сто књи га пре во да свих жан ро ва 
књи жев но сти (Шим бор ска, Ми лош, Лип ска, Ру же вич, Хер берт, Мро жек, 
Гло вац ки, Кот, Ко ла ков ски, За га јев ски, Ба рањ чак, Гом бро вич, Вит кје вич, 
Анд же јев ски, Бран дис, Лем, Јур ков ски и др.), а ба ви се и по зо ри штем, 
ли ков ном умет но шћу, фил мом, фи ло зо фи јом, есте ти ком, по ли ти ко ло
ги јом, исто ри о гра фи јом, пи та њи ма ве ре и цр кве сло вен ских на ро да, 
нај ви ше Пољ ском. Об ја вље не књи ге: Пи сма из Пра га, 1999; Пољ ска 
ци ви ли за ци ја, 2003; Мој Кра ков – из кул тур не ар хе о ло ги је гра да, 2006; 
Ima go Po lo ni ae, 2014. Об ја ви ла је и ви ше ан то ло ги ја.

ХИН ДЕ ЕСТЕР СИН ГЕР КРЕЈТ МАН (1891–1954), ста ри ја се стра 
но бе лов ца Иса ка Ба ше ви са Син ге ра, про зни пи сац, но ви нар, пре во ди лац 
с ен гле ског на ји диш. Ро ђе на је у Пољ ској, а по сле уда је жи ве ла је у Хо
лан ди ји и Ен гле ској, пи са ла је на ји ди шу ро ма не и при че. Пре во ђе на је 
на фран цу ски, ен гле ски, не мач ки и шпан ски. На пољ ски је тек не дав но 
пре ве ден из бор из ње них при ча на пољ скоје вреј ске и ен гле ске те ме. 
Спа да ла је у рет ке еман ци по ва не Је вреј ке. Брат но бе ло вац звао ју је „ха сид 
у сук њи”. Ин спи ри сан ње ном лич но шћу на пи сао је ро ман Јентл, ко ји 
је и фил мо ван у Аме ри ци. Ре жи ра ла га је и игра ла глав ну уло гу Бар ба ра 
Стреј сенд. (Б. Р.) 

ДРА ГА НА В. ТО ДО РЕ СКОВ, ро ђе на 1975. у Но вом Са ду. Пи ше кри
тич ке и књи жев но и сто риј ске тек сто ве. Ба ви се ис тра жи ва њем срп ске књи
жев но сти ХIХ и ХХ ве ка. Об ја вље не књи ге: Сте ри ји не па ро ди је – ис ку
ше ња (пост)мо дер ног чи та ња, 2009; Дан, кон текст, бр зи на ве тра, 2010; 
Пи са ти да ље – иза бра не кри ти ке, 2012; Те ло пе сме – есе ји и кри ти ке о 
срп ском пе сни штву, 2013; Тра гом ко че ња – при сва ја ње, пре о де ва ње и 
ра сло ја ва ње ствар но сти у по е ти ци Ју ди те Шал го, 2014; Збо гом, при чи
на исти но! Огле ди о стра те ги ја ма срп ских при по ве да ча, 2015; Ју на ци 
на ших ва ро ши – огле ди и кри ти ке о са вре ме ним срп ским при по ве да чи ма 
и њи хо вим ли ко ви ма, 2017. При ре ди ла ви ше књи га.

БО ШКО ТО МА ШЕ ВИЋ, ро ђен 1947. у Бе че ју. Књи жев ни те о ре ти
чар, про за и ста, пе сник и кри ти чар, члан је Европ ске Ака де ми је на у ка, 
умет но сти и књи жев но сти (Па риз), члан фран цу ског и ау стриј ског ПЕНа, 
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као и Фран цу ског дру штва пи са ца (Па риз), те Ау стриј ског са ве за пи са ца 
(Беч). Ва жни ји те о риј ски ра до ви: Бит но пе сни штво, 1988; Кар те зи јан
ски ро ман, 1989; Из ис ку ства бит ка и пе ва ња. На црт за јед ну он то ло
ги ју пе сни штва, 1990; Са мо ра зор не те о ри је, 1994; Бес ко нач на за ме на. 
Фун да мен тал на он то ло ги ја као те о ри ја по е зи је, 1997; Ко нач на те о ри ја 
књи жев но сти, 2000; По е зи ја и ми шље ње би ћа. Књи жев но кри тич ки 
при ступ по е зи ји са ста но ви шта фун да мен тал не он то ло ги је, 2001; Пе
сни штво, књи жев на те о ри ја, ег зи стен ци ја, 2003; Бит но пе сни штво, 
2004; Га ли ле јев ска по е ти ка – огле ди о пи са њу и ње го вим ме та фо ра ма, 
2004; Хер ме не у ти ка не про зир ног – пе сни штво, он то ло ги ја, хер ме не у
ти ка, 2006; Че кић без го спо да ра, 2009; Огле ди о књи жев ној те о ри ји – 
књи жев на те о ри ја и де ри ди јан ска ре во лу ци ја, 2011; Про тив књи жев не 
те о ри је, 2011; Ми шље ње пи са ња, 2012; Књи га о Ре неу Ша ру – пе сме и 
огле ди, 2015; Мар ги не књи жев не те о ри је и сце на пи са ња – иза бра ни 
огле ди (1991–2018), 2018. Ро ма ни: За ка сне ли из ве штај јед ној ака де ми ји, 
2000; Ни ко, ниг де – при по вест ар хе о ло ги ја, 2012. Књи ге пе са ма: Кар те
зи јан ски про лаз, 1989; Чу вар вре ме на, 1990; Це лансту ди је и дру ге пе сме, 
1991; Ви де ло жи шка, 1992; Све тлост за ис коп, 1992; По на вља ње и раз
ли ка, 1992; Cool me mo ri es, 1994; Угар ци, 1994; Пре део с Вит ген штај ном 
и дру ге ру ше ви не, 1995; Пре и спи ти ва ње из во ра, 1995; План по врат ка, 
1996; Дру га исто ри ја књи жев но сти, 1997; Раз го вор у Хај дел бер гу, 1998; 
Се зо на без Го спо да, 1998; Сту ди ја те ста мен та, 1999; Чи сти на и при
сут ност, 2000; Пу сти ње је зи ка, 2001; Ниг де, 2002; Ле то мо га је зи ка, 
2002; „Paul Ce lan”, 2002; Ку ре лук мо га не за до вољ ства, 2004; Но ва уза
луд ност, 2005; Ар хе о ло ги ја пра га. Фу ко о ва за о став шти на – по е ма ар хе о
ло ги ја, 2008; Пло до ви по хо да, 2008; Ар хив (из бор), 2009; Пе сме од ли по вог 
и ба гре мо вог др ве та, 2009; Но ва уза луд ност / Er ne u te Ver ge blic hke it, 
2009; Űbun gen im Zwe i fel, 2010; Ни куд, 2011; Früchte der He im suc hung, 
2011; Al ler ne u e ste Ver ge blic hke it, 2011; Иза бра на по е зи ја (1977–2001), том 1, 
2012; Иза бра на по е зи ја (1976–2011), том 2, 2013; Ris se, 2015; За бо рав ко ји 
по ста је мо – пе сме из оште ће ног жи во та, 2015; Ве дро зна ње о по ра зи ма, 
2015; Иза бра на по е зи ја (1975–2017), том 3, 2017; Иза бра на по е зи ја (1975–
2017), том 4, 2017; Ја Ни ко и Мо лоа, 2018.

ДРА ГАН ХА МО ВИЋ, ро ђен 1970. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју, есе је 
и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Мра ко ви, ру ге, 1992; На ме ште ник, 
1994; Ма тич на књи га, 2007; Ал бум ра них сти хо ва, 2007; Же же но и не
жно, 2012; Змај у ја је ту – на ив не пе сме, 2013; Ти ска – пе сме и по не ки 
за пис, 2015; Ме ко је згро – пе сме с пра те ћом при чом, 2016; По пра вљам 
успо ме не, 2017. Књи ге есе ја и кри ти ка: Сан Дра га на Или ћа, 1990; Ства
ри ов да шње, 1998; Пе снич ке ства ри, 1999; По след ње и пр во, 2003; С обе 
стра не, 2006; Ле то и ци та ти – по е зи ја и по е ти ка Јо ва на Хри сти ћа, 
2008; Пе сма од по чет ка, 2009; Ра ич ко вић – пе снич ки раз вој и по е тич ко 
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окру же ње, 2011; Ма тич ни про стор, 2012; Пут ка ус прав ној зе мљи – мо
дер на срп ска по е зи ја и ње на кул тур на са мо свест, 2016; Мо мо тра жи 
Ка по ра – про блем иден ти те та у Ка по ро вој про зи, 2016; Пре ко ве ка – из 
срп ске по е зи је XX и XXI сто ле ћа, 2017; Ли ца јед ни не, 2018. При ре дио 
ви ше књи га.

ИВАН ЏЕ ПА РО СКИ, ро ђен 1958. у Ско пљу, Ма ке до ни ја. Фи ло зоф, 
пе сник и пре во ди лац. Ди пло ми рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ско
пљу, где је ма ги стри рао и док то ри рао. Ау тор је пет по ет ских књи га, че
ти ри по ет ске ан то ло ги је и те о рет скоесте тич ких из бо ра, као и че тр на
ест књи га из обла сти фи ло зо фи је, есте ти ке и те о ри је кул ту ре. Ре дов ни 
је про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ско пљу за пред ме те: есте ти ка, 
исто ри ја есте ти ке и фи ло зо фи ја кул ту ре. Књи ге пе са ма: Сли ке са из ло
жбе, 1989; Екло ге, 1992; Пе сме, 1998; Во ља за ми шље ње, 2008; От ми ца 
Евро пе, 2012; Све тло сти Све те Го ре, 2015. За сво је де ло до био је ви ше 
зна чај них на гра да, а ње го ва по е зи ја и не ки есе ји пре ве де ни су на пет
на е стак је зи ка у све ту. (Р. Л.)

РА ДИ ВОЈ ШАЈ ТИ НАЦ, ро ђен 1949. у Зре ња ни ну. За вр шио Оп шту 
књи жев ност са те о ри јом на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше 
по е зи ју, про зу, есе је, драм ске тек сто ве, књи жев ну и ли ков ну кри ти ку, 
пре во ди с ру ског и ен гле ског. Књи ге пе са ма: Оруж је људ ски ра ње но, 
1970; Шу ми се вра ћа ју пра го ви, 1974; Да ров но пу то ва ње, 1978; Пан гло
сов из ве штај, 1982; Су зе у лу на пар ку, 1987; Оче наш на Тајмсскве ру, 
1991; Олов ни до лов – ба нат ска пе сма ри ца, 1995; Лед и мле ко, 2003; Пси 
вер са или Оти ма ње ва зду ха, 2005; Ка њи шка мо но ти пи ја, 2007; Се вер ни 
из го вор, 2011; Ста ра кан ти на, 2011; Ди, 2013; Зло цве ћа 2013; Псе ћа су за, 
2014. Дра ма: Цве ће и смрт ста рог Лу ке, 1970. Књи ге есе ја: Де мо гор гон 
– за пи си о на пу шта њу сли ке, 1984; Хо тел „Чар но је вић”, 1989; Хај ка на 
Ак те о на, 1997. Књи ге про зе: Ба нат ска чи тан ка, 1991; Мој бе геј ски део 
све та, 1994; Бај ке о гр му, 1995; Че хо ви ја, 1996; Вез у ва зду ху, 1998; Жр тве 
би дер ма је ра, 2000; Си бил ски гла со ви, 2001; На да ста ну је на кра ју гра да 
(ко а у тор У. Шај ти нац), 2002; Во де но де те, 2004; При чи ца, 2005; Ки не ско 
дво ри ште, 2006; Lyrik kli nik, 2009; Ди лин ку ца – крат ке и фри шке ба нат
ске бај ке (ко а у тор ка Љ. Шај ти нац), 2012; Пор це лан – ро ман у сло бод ном 
сти ху, 2017.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




