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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

МАР КО ВУ КО ВИЋ, ро ђен 1975. у Кра гу јев цу. Пи ше по е зи ју и пре
во ди. Књи ге пе са ма: Те шко је вре ме, 1994; Иза осме ха, 1998; Ра срч ну ће, 
2000; Ди вљи ка мен, 2005.

МИ ЛУ ТИН ЛУ ЈО ДА НОЈ ЛИЋ, ро ђен 1939. у Ива нов ци ма код Љи га. 
Ди пло ми рао је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Цр ни фе ње ри, 1960; Го ли брег, 
1972; Ћу при ја пре ко Ка че ра, 1988; Пла ва сун ца, цр ни пси, 1988; Два со нет
на вен ца, 1993; Пла ми чак на све ћи, 1996; Три по е ме, 1999; Бле де бре зе, 
1999; Од бе ле пе не, 2003; По кло ни стри ца Ста ни ше, 2007; Да за Ану – 
ана грам ска про си ја ва ња, 2007; Са шљун ка пре пи са но, 2010; За мр ле ис
кре, 2011. Књи ге при по ве да ка: Ков чег по ме ри, 1983; При че за де цу, 1983; 
Опа сно пу то ва ње, 2000. Ро ман: Са мо у ки љу бав ни ци из Ко лар че ве ули це, 
2003. Жи ви у Бе о гра ду.

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, до пи сни је члан СА НУ. 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. 

ЗО РАН ЂЕ РИЋ, ро ђен 1960. у Бач ком До бром По љу код Вр ба са. 
Пи ше по е зи ју, есе је, књи жев ну кри ти ку и сту ди је, пре во ди с пољ ског, 
ру ског и бу гар ског. Књи ге пе са ма: Та лог, 1983; Зглоб, 1985; Уну тра шња 
обе леж ја, 1990; Под ста ром ли пом, 1993; Оду шак, 1994; Vo glio di men ti ca re 
tut to (на ита ли јан ском), 2001; Аз бо ви де – азбуч не мо ли тве, 2002; На та
ло же но (иза бра не и но ве пе сме), 2007; Бла то, 2011; Чар нок, 2015; Сен ке 
М. Цр., 2018. Сту ди је, есе ји, огле ди и кри ти ке: Се стра – књи га о ин це сту, 
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1992; Ва тре но кр ште ње, 1995; Мо ре и мра мор је – днев ник пу то ва ња по 
Апу ли ји, 2000; Ан ђе ли но стал ги је – по е зи ја Да ни ла Ки ша и Вла ди ми ра 
На бо ко ва, 2000; Да ни ло Киш: ру жа –пе сник–п/оглед, 2002; Пе сник и ње
го ва сен ка. Есе ји о срп ском пе сни штву ХХ ве ка, 2005; Ства ра ње мо дер ног 
сви је та (1450–1878) (ко а у то ри Д. Га ври ло вић, З. Јо сић), 2005; Не за си ће ње 
– пољ ска дра ма тур ги ја ХХ ве ка, 2006; Са ис то ка на за пад – сло вен ска 
књи жев на еми гра ци ја у ХХ ве ку, 2007; Дом и без дом ност у по е зи ји ХХ 
ве ка, 2007; Исто ри ја Ви тол да Гом бро ви ча, 2008; Те сто сте рон. Но ва 
пољ ска дра ма тур ги ја, 2008; По е ти ка срп ског фил ма – срп ски пи сци о 
фил му 1908–2008, 2009; По зо ри ште и филм, 2010; Вит ка ци је ва Лу да 
ло ко мо ти ва – из ме ђу по зо ри шта и фил ма, 2010; 3 – у во зо ви ма европ ске 
кла се, у ду гим за тво ре ним ком по зи ци ја ма, у ди му и пе пе лу, 2011; Сло вен
ска чи тан ка – огле ди и пре во ди из сло вен ских књи жев но сти ХХ ве ка, 
2013; По зо ри ште лу та ка у Но вом Са ду – осни ва ње (ко а у тор ка Љ. Ди нић), 
2014; Дра ма тур шки постскрип тум, 2014; Упо тре ба гра да – са вре ме ни 
но во сад ски ро ман, 2014. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја. 

ГОР ДА НА ЂИ ЛАС, ро ђе на 1958. у На ко ву код Ки кин де. Би бли о
те кар, би бли о граф, пи ше по е зи ју. Књи ге пе са ма: Пред огле да лом, 1985; 
Го спо ди не, го спо ди не, 1989; Цар ски врт, 1996; Зве зда ју га, 2002; Ус пут на 
ста ни ца, 2005; Учи тељ се ћа ња, 2009; Се ћа ње ко је се ни је до го ди ло, 2011; 
Дру ге ства ри, 2012; Би ла сам по слу шно др во, 2012; Се вер, уда љен звук, 
2015; Сва ки да шњи хлеб, 2018. Мо но гра фи је: Шест по сле ни ка Би бли о
те ке Ма ти це срп ске, 1998; Ма па све та Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве (ко
а у то ри Б. По пр жан, Н. Ма му ла, Ђ. Пи са рев), 2005; Би бли о гра фи ја ИН ДИС 
1976–2009 (ко а у тор ка С. Ву ко вић), 2010. При ре ди ла је и об ја ви ла ви ше 
књи га и се лек тив них би бли о гра фи ја са вре ме них срп ских пи са ца.

АЛЕК САН ДАР КО СТИЋ, ро ђен 1973. у Ужи цу. За вр шио основ не, 
ма ги стар ске и док тор ске сту ди је на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи
те та у Бе о гра ду. На слов док тор ске ди сер та ци је, од бра ње не 2016. го ди не, 
гла сио је „Фи гу ре пре о бра жа ја у књи жев ном де лу Да ни ла Ки ша и При ма 
Ле ви ја (Од књи жев не по е ти ке до кул тур не ан тро по ло ги је)”. Пре вео је 
са ита ли јан ског је зи ка при по вет ке Ђор ђа Ман га не ли ја Дру ге цен ту ри
је, ро ман Сал то мор та ле Лу и ђи ја Ма лер бе и иза бра не тек сто ве Пје ра 
Па о ла Па зо ли ни ја и При ма Ле ви ја. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

ПРИ МО ЛЕ ВИ (PRI MO LE VI, То ри но, Ита ли ја, 1919–1987), ита ли
јан ски пи сац је вреј ског по ре кла, хе ми чар, при по ве дач, есе ји ста, пе сник, 
ан то ло ги чар, пре во ди лац. По за вр шет ку Дру гог свет ског ра та и по врат ка 
у То ри но об ја вљу је ме мо ар скоднев нич ки ро ман Зар је то чо век (Se qu e sto 
è un uo mo, 1947), по тре сно све до чан ство о јед но го ди шњем за то че ни штву 
у ком плек су Бу на Мо но ви це, огран ку Ау шви ца, и нео бич ном спле ту 
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окол но сти за хва љу ју ћи ко ји ма је пре жи вео стра хо те зло гла сног ло го ра. 
Рат ни део опу са чи не још и ро ма ни При мир је (La tre gua, 1963), Ка да, 
ако не са да? (Se non ora, qu an do?, 1982), збир ка есе ја По то ну ли и спа се ни 
(I som mer si e i sal va ti, 1986) и ве ћи део пе са ма из збир ке У не ки чу дан 
час (Ad ora in cer ta, 1976). Дру ги део Ле ви је вог ства ра ла штва, обе ле жен 
те мом ра да и те жњом за књи жев ном афир ма ци јом професијe хе ми ча ра, 
све та тех ни ке и сфе ре при род них на у ка, чи не збир ка при по ве да ка Пе ри
од ни си стем (Il si ste ma pe ri o di co, 1975), ро ман Зве зда сти кључ (La chi a ve 
a stel la, 1978) и ве ли ки број есе ја из збир ке Ту ђи за нат (L’al trui me sti e re, 
1985). Тре ћу те мат ски за себ ну це ли ну Ле ви је вог опу са обе ле жи ле су 
збир ке фан та стич них, ан ти у то пиј ских але го ри ја При ро до пи си (Sto rie 
na tu ra li, 1966) и Гре шка у из во ђе њу (Vi zio di for ma, 1971), у ко ји ма се ита
ли јан ски пи сац ве што по и гра ва мо ти ви ма по пу лар но на уч не књи жев но
сти и ме нип ске са ти ре.

Вред ни по ме на су и ан то ло ги ја Тра га ње за ко ре ни ма (La ri cer ca 
del le ra di ci, 1981), збир ка иза бра них од ло ма ка из лек ти ре, обо га ће на 
Ле ви је вим ау то би о граф ским и кри тич ким бе ле шка ма ве за ним за де ла 
ко ја су об ли ко ва ла ње гов по глед на свет и ли те ра ту ру, и пре во ди Про це са 
Фран ца Каф ке и ан тро по ло шких мо но гра фи ја При род ни сим бо ли Ме ри 
Да глас и По глед из да ле ка Кло да Ле виСтро са. (А. К.)

МИ О ДРАГ МА ТИЦ КИ, ро ђен 1940. у Ве ли ком Сре ди шту код Вр шца. 
Књи жев ни исто ри чар, пи ше на уч не књи ге, по е зи ју и про зу, као и књи
ге за де цу. Од апри ла 2012. је пот пред сед ник Ма ти це срп ске. Об ја вље не 
сту ди је: Срп ско хр ват ска гра ни чар ска епи ка, 1974; Епи ка устан ка, 1982; 
Би бли о гра фи ја срп ских ал ма на ха и ка лен да ра, 1986; По нов ни це. Ти по ви 
од но са усме не и пи са не књи жев но сти, 1989; Ле то пис срп ског на ро да. 
Три ве ка ал ма на ха и ка лен да ра, 1997; Исто ри ја као пре да ње, 1999; О 
срп ској про зи, 2000; Је зик срп ског пе сни штва, 2003; Срп ска књи жев на 
пе ри о ди ка (1766–1850), 2016. Књи ге пе са ма: Кроз пр стен ја бу ку, 1964; 
Кир вај, 1979. Књи ге при по ве да ка: Сва ко днев но хва та ње ве ве ри це, 1998; 
Уз му зи ку ко ју во ли те, 2000; Вуч јак Аде ле Ар ге ни, 2004; Де се ти за мо ли
тву, 2006; Се но ви те при че, 2008. Ро ма ни: Тре ћи коњ, 1979; Глу ва ла ђа 
(пре вод на не мач ки Das stum me Schiff, 1994), 1987; Лу ди пе сак, 1992; Иду 
Нем ци, 1994; Пљу ско фон, 1995; Не ми ри ме де Же ли ми ра, 2006; Пред но
сти гип са, 2008; Дел та, 2011; Це гер пун љу ба ви, 2013; Ште ри ји на ба ро ка 
– при че и пе сме о Јо ва ну Сте ри ји По по ви ћу, 2014; Је ле нак – ма ли ро ман, 
2018; Пе рон са мо ће, 2018. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

РА ДО МИР Д. МИ ТРИЋ, ро ђен 1981. у Јај цу, БиХ. Пи ше по е зи ју, про
зу и есе је. Књи ге пе са ма: Но стал ги ја за пу но ћом, 2004; Осве шће ње, 2007; 
Уну тра шњи Ва ви лон, 2008; Лет њи квар тет и при ча о Ме ди те ра ну, 2008; 
Мор нар ски тан го, 2010; На пу ту за Хе спе ри ју, 2015. Ро ман Шум Па нон ског 
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мо ра, 2012. Ра ди као би бли о те кар у Уни вер зи тет ској би бли о те ци у Кра
гу јев цу где и жи ви. 

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; Сре тен Ма рић, 2017; Срп ских но ви на до да так и дру ги до да ци, 2017. 
При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

ДЕ ЈА НА НИ КО ЛИЋ, ро ђе на 1965. у При шти ни. Ди пло ми ра ла је 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на гру па ма за Ру ски је зик и књи
жев ност и Оп шту књи жев ност са те о ри јом књи жев но сти. Пи ше по е зи ју. 
Књи ге пе са ма: Ве че ра, 1989; Tri stia, 1999; Пор цу лан, 2007.

РАЈ КО ПЕ ТРОВ НО ГО, ро ђен 1945. у Бо ри ју код Ка ли но ви ка, БиХ. 
Пи ше по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Зи мо мо ра, 
1967; Зве ри њак, 1972; Ро ди ла ме тет ка ко за (за де цу), 1977; Бе за ко ње, 
1977; Пла ни на и по че ло, 1978; Ко ли ба и тет ка ко за (за де цу), 1980; На 
кра ју ми ле ни ја, 1987; Ла за ре ва су бо та, 1989; Ла за ре ва су бо та и дру ги 
да ни, 1993; На ка пи ја ма ра ја, 1994; Ли ри ка, 1995; Ма ло до ку мен тар них 
де та ља, 1998; Нек па да сни јег Го спо де, 1999; Нај леп ше пе сме Рај ка Пе тро
ва Но га (прир. Ђ. Сла до је), 2001; Не дре ма но око, 2002; Ни је све про па ло, 
2004; У Ви ло во ме до лу (иза бра не и но ве пе сме), 2005; Је чам и ка ло пер – 
гло са, 2006; Не ти кај у ме, 2008; Чо век се вра ћа ку ћи (из бор), 2010; У до лу 
шу шти је чам – де вет стро фа јед не по ве сти (из бор), 2013; Пре ко пе пе ла, 
2015; Со нет и смрт, 2017; До ку мен тар ни де та љи, 2019. Књи ге кри ти ка, 
есе ја и сту ди ја: Је си ли жив, 1973; Оби ље и ра сап ма те ри је, 1978; На Ву
ко вој ста зи, 1987; Су зе и со ко ла ри, 2003; Со не ти и по е ме Скен де ра Ку ле
но ви ћа, 2010; За пи ши то, Рај ко, 2011; За пи ши и на пи ши, 2011; С ме не на 
уштап – ре мо ар, 2014. Об ја вио и Де ла Рај ка Пе тро ва Но га 1–5, 2003. и 
Иза бра на де ла 1–7, 2015. При ре дио ви ше књи га, збор ни ка и ан то ло ги ја. 

СА ЊА ПЕ РИЋ, ро ђе на 1994. у Би је љи ни, БиХ. Сту дент ки ња је пр ве 
го ди не док тор ских сту ди ја на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског 
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фа кул те та у Но вом Са ду. Ба ви се вер со ло шким аспек ти ма но ви јег срп
ског пе сни штва. Пи ше про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у 
пе ри о ди ци.

АН ДРЕЈ РА ДУ ЛО ВИЋ, ро ђен 1981. у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Зва ње ма сте ра ком па ра тив не књи
жев но сти сте као је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Жи ви и 
ра ди у Но вом Са ду.

ЈО ВАН РА ДУ ЛО ВИЋ (По ла ча код Кни на, 1951 – Бе о град, 2018). 
Пи сао je про зу и дра ме. Књи ге при по ве да ка: Илин штак, 1978; Го луб ња ча, 
1980; Да ље од ол та ра, 1988; Го луб ња ча и дру ге при по ви јет ке, 1989; Иза
бра не при по ви јет ке, 1995; Зам ка за зе ца (за де цу), 1998; У Исла му Грч
ком, 1999; Нај леп ше при по вет ке Јо ва на Ра ду ло ви ћа (прир. Д. Ива нић), 
2001; Ста ре и но ве при че, 2002; Иде а лан плац, 2003; Не ма Ве ро ни ке и 
дру ге при че, 2005; Уро ни ти у ма ти цу жи во та – при че, за пи си, цр ти це, 
2009; Сум њи ва са хра на, 2012. Ро ма ни: Бра ћа по ма те ри, 1986; Про шао 
жи вот, 1997; Од Ог ње не до Бла ге Ма ри је, 2008. Дра ме: Го луб ња ча, 1982; 
Учи тељ До си теј, 1990; Бо ра под оку па ци јом, 2006. Књи ге до ку мен тар
нопро зних, пу то пи сних и есе ји стич ких за пи са: По Срп ској Дал ма ци ји, 
1995; Зр на из пле ве, 2007. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.

АН ТО НИ ЈЕ СИ МИЋ, ро ђен 1988. у Кру шев цу. Ди пло ми рао је 2014. 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду на Од се ку за срп ску књи жев
ност и је зик, где је тре нут но на док тор ским сту ди ја ма. Жи ви у Но вом Са ду.

ТИ ЈА НА СЛА ДО ЈЕ, ро ђе на 1989. у Са ра је ву, БиХ. Ан гли ста, за
вр ши ла је основ не и ма стер сту ди је ен гле ског је зи ка на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Пре во ди са ен гле ског и ита ли јан ског је зи ка. 
Пи ше крат ке фор ме, за пи се и пе сме у про зи, об ја вљу је у пе ри о ди ци. 
Жи ви у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Са ра је ву.

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, есе је и пу то пи се, 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, 
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2015; Без ум ни пла мен – иза бра не и но ве љу бав не пје сме, 2015; Хри сто ва 
лу да, 2017. Ро ман: Тво је ср це, зе ко, 1998. Књи ге есе ја и пу то пи са: Im Au ftrag 
des Wor tes – Tex te aus dem Exil, 2004; Та мје ста – пу то пи си (у про зи и 
сти ху), 2018; Ко чи ће ва и срп ска тра у ма, 2018. 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. 

ГУН ВОР ХОФ МО (GUN VOR HOF MO, Осло, Нор ве шка, 1921–1995). 
Ро ђе на је у Ослу, где је и жи ве ла це лог свог жи во та. Од ра сла је у рад нич
кој по ро ди ци окру же на со ци ја ли сти ма, ко му ни сти ма, ан ти на ци сти ма, 
па се сто га ње на по е зи ја на са мом по чет ку по гре шно ту ма чи ла кроз 
при зму по ли ти ке. Сма тра се јед ном од нај зна чај ни јих пе сни ки ња нор
ве шког мо дер ни зма. Пре во ђе на са мо на швед ски и ен гле ски.

Пре суд ни мо ме нат у ње ном жи во ту и ка сни је за њен књи жев ни 
рад де сио се у је сен 1940. го ди не ка да је упо зна ла Рут Ма јер, Је вреј ку, 
из бе гли цу из Ау стри је. Две го ди не ин тен зив ног дру же ња ство ри ло је 
ја ку ве зу ме ђу њи ма. Рут је уте ху за сво ју одво је ност од по ро ди це у тим 
рат ним вре ме ни ма на ла зи ла у Гун вор, док је ова го то во за љу бље но би
ла ве за на за њу. Но вем бра 1942. го ди не Рут је ухап ше на и де по тро ва на 
у Ау швиц, где је у де цем бру исте го ди не уби је на и сма тра се да је тај гу
би так при ја те љи це раз лог, оки дач за пси хич ке про бле ме ко је је пе сни
ки ња ка сни је има ла. 

Пр ву књи гу, Jeg vil hjem til men ne ske ne, об ја ви ла је 1946. го ди не, а 
он да сле де књи ге Fra en an nen vir ke lig het, 1948. и Blin de nat ter ga ler, 1951, 
пре не го што је 1953. го ди не пр ви пут при ме ти ла симп то ме ши зо фе ни је 
због че га је ка сни је у кра ћим или ду жим ин тер ва ли ма би ла хо спи та ли
зо ва на. Књи гу I en våkenatt об ја вљу је 1954. го ди не, а 1955. из ла зи књи га 
Те ста мент за веч ност (Te sta men te til en evig het) ко ју су мни ги ту ма чи ли 
као њен пре ста нак пи са ња. И ни је об ја вљи ва ла. Пу них 16 го ди на про
шло је до сле де ће књи ге, Гост на зе мљи (Gjest på jor den, 1971) за ко ју 
до би ла на гра ду кри ти ке. А он да се ре ђа ју збир ке пе са ма, 13 укуп но, све 
до по сле де ње Епи лог (1994). 

Жи ве ла је по ву че но, ано ним но, ни је да ва ла ин тер вјуе, чак и вр ло 
ма ло ње них фо то гра фи ја по сто ји и за илу стра ци ју књи га углав ном су 
се ко ри сти ле оне из че тр де се тих и ра них пе де се тих го ди на ХХ ве ка. 
Јав но ни је го во ри ла сво је сти хо ве осим јед ном за дан ски ра дио. У тре ну
ци ма кад се осе ћа ла ло ше са ма се при ја вљи ва ла у бол ни цу и по из ја ва ма 
ле ка ра ту се осе ћа ла нај мир ни је, та ко да су мно ге пе сме ту и на пи са не. 
(М. В.)

ВА ЛЕН ТИ НА ЧИ ЗМАР, ро ђе на 1979. у Вр ба су. Ди пло ми ра ла је 
фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, ма ги стар ске 
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сту ди је на ста ви ла на Уни вер зи те ту у Ис точ ном Са ра је ву, а док тор ску 
те зу од бра ни ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Об ја ви ла око 
ше зде сет на уч них ра до ва из обла сти дру штве них на у ка, а пи ше и књи жев
ну, а по не кад и ли ков ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Ни че и аф ирма ци ја 
жи во та, на уч на сту ди ја, 2010; Ни ти би ћа, по е зи ја, 2010; Пу те ше ству је 
кроз све то ве: фи ло зоф ски спи си, есе ји, 2013; Мре же би ћа, по е зи ја, 2017. 
Жи ви на ре ла ци ји Вр бас – Но ви Сад.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




