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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ЈО ВИ ЦА АЋИН, ро ђен 1946. у Зре ња ни ну. Пи ше пе сме, крат ке при
че и есе је, пре во ди с не мач ког, фран цу ског и ен гле ског. Об ја вље не књи ге: 
Уна крст ди вљи на пам ће ња, 1970; Иза зов хер ме не у ти ке, 1975; Па у ко ва 
по ли ти ка, 1978; Шљу нак и ма хо ви на, 1986; По е ти ка ра строј ства, 1987; 
Ду ге сен ке крат ких сен ки, 1991; По е ти ка кри во тво ре ња, 1991; Уни шти
ти по сле мо је смр ти, 1993; Га та ња по пе пе лу – о из гнан стви ма и ло го
ри ма, 1993; Апо ка лип са Сад – на цр ти о Бо жан стве ном мар ки зу, 1995; 
Леп ти ров са нов ник, 1996; Не зе маљ ске по ја ве, 1999; Љу ба По по вић – 
оди се ја јед не сен ке, 2000; Леб де ћи објек ти, 2002; Ко хо ће да во ли, мо ра 
да умре, 2002; Ма ли ерот ски реч ник срп ског је зи ка, 2003; Се ни шта и 
дру ги рас ка зи (на ма ке дон ском), 2005; Днев ник из гна не ду ше, 2005; Го ли 
де мо ни / На ге же не (ко а у торилу стра тор М. Ми ле тић), 2006; Про чи та
но у тво јим очи ма, 2006; Шет ња по кро ву – са бра ни цр те жи Фран ца 
Каф ке, 2007; Го ли при по ве дач – о ко је че му из гу бље ном и на ђе ном, 2008, 
2011; Ушће оке а на и дру ге при че, 2011; По е ти ка кри во тво ре ња – у тра
га њу за об ма на ма, 2013; Је ван ђе ље по ма гар цу и дру ге при че о сит ним 
све тим тре ну ци ма, 2013; Срод ни ци, 2017; Пи лот трам ва ја, 2019.

ДРА ГАН БА БИЋ, ро ђен 1987. у Кар лов цу, Хр ват ска. Основ не, ма
стер и док тор ске сту ди је за вр шио на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Ба ви се есе ји сти ком и књи жев ном кри ти ком, глав ни је уред ник 
ча со пи са До ме ти и про грам ски уред ник Сом бор ског књи жев ног фе сти
ва ла. Об ја вио је књи ге про зе Тви тер при че, 2014. и Twit ter при че 2.0, 
2017. и при ре дио књи гу Да ви да Ал ба ха ри ја Про за о про зи: фраг мен ти 
о крат кој при чи, 2017. Жи ви у Но вом Са ду.

ВЛА ДАН БАЈ ЧЕ ТА, ро ђен 1985. у Бо сан ској Кру пи, БиХ. Ди пло ми
рао на гру пи за срп ску и оп шту књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту 
у Уни вер зи те та у Бе о гра ду („По е зи ја Вла да на Де сни це”), где је за вр шио 
ма стер („Про за Сте ва на Ра ич ко ви ћа”) и док тор ске сту ди је („Књи жев но 
дје ло Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за”). Ба ви се са вре ме ном срп ском 
књи жев но шћу и те о ри јом књи жев но сти.
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ИСИ ДО РА БО БИЋ, ро ђе на 1992. у Но вом Са ду. Ма стер про фе сор 
књи жев но сти и је зи ка, пи ше по е зи ју, есе је и кри ти ку, об ја вљу је у пе ри
о дици.

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. Ба ви се про у ча ва њем срп ске књи жев но сти 19. и 20. ве ка, 
по себ но фан та сти ком, на род ном и пост мо дер ном књи жев но шћу. 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. Сту ди ја: Моћ фан та сти ке – фан та сти ка у про зном и 
драм ском ства ра ла штву срп ског ре а ли зма, 2018.

ДРА ГА НА ВУ ЈА КО ВИЋ ДРА ГЕ ЉЕ ВИЋ, ро ђе на 1969. у Срем ској 
Ми тро ви ци. Основ не и пост ди плом ске сту ди је за вр ши ла на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду, где је и док то ри ра ла на те му „Екс пре си о ни
стич ко на сле ђе у са вре ме ном срп ском пе сни штву”. Ра ди као про фе сор 
срп ског је зи ка и књи жев но сти у Ме ди цин ској шко ли „7. април” у Но вом 
Са ду. Об ја вље на књи га: Од кри ка до ти ши не. Пе сни штво Ду ша на Ва
си ље ва из ме ђу ак ти ви стич ког и ап стракт ног екс пре си о ни зма, 2009. 

ЖЕЉ КО ВУ КО БРА ТО ВИЋ, ро ђен 1961. у Но вим Ко зар ци ма код 
Ки кин де. По за ни ма њу је ка ри јер ни ди пло ма та (са да у зва њу ми ни стра 
са вет ни ка). Нај ве ћи део ка ри је ре је про вео у Њу јор ку, у ми си ји при Ује
ди ње ним на ци ја ма. Пи ше по е зи ју, об ја вљу је у пе ри о ди ци. 

МИ РО ВУК СА НО ВИЋ, ро ђен 1944. у Кр њој Је ли (Гор ња Мо ра ча), 
Цр на Го ра. Пи ше про зу, по е зи ју и есе је. Управ ник је Би бли о те ке СА НУ 
(од 2011), глав ни уред ник (од 2008) Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске и 
ака де мик, а био је управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске (1988–2014) и 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске (2004–2008). Об ја вље не књи ге: Кле тва 
Пе ка Пер ко ва, ро ман, 1977; Гор ске очи, при по вет ке, 1982; Не му шти је зик, 
за пи си о зми ја ма, 1984; Вуч ји тра го ви, за пи си о ву ко ви ма, 1987; Гра ди
шта, ро ман, 1989; Та мо о ни, по е ме и ко мен та ри, 1992; Мо рач ник, по е ме, 
1994; Да ле ко би ло, мо за ич ки ро ман у 446 уро кљи вих сли ка, 1995; Се мољ 
го ра, азбуч ни ро ман у 878 при ча о ри је чи ма, 2000; То чи ло, ка ме(р)ни  
ро ман у 33 ре че ни це, 2001; Кућ ни круг, ро ман у кон цен трич ном сну, 2003; 
Се мољ зе мља, азбуч ни ро ман о 909 пла нин ских на зи ва, 2005; По вра так 
у Ра ван град, би о граф ске при по ве сти с про ло гом и пи смом сво јих ли ко ва, 
2007; Отвсју ду, че ти ри раз ли чи те при по вет ке с истим на ме ра ма, 2008; 
Се мољ љу ди, азбуч ни ро ман у 919 при ча о на дим ци ма, 2008; Чи та ње та
ва ни це, при по ве да ка 20, 2010; Кле сан ка мен, огле ди и за пи си, 2011; Ода
бра ни ро ма ни Ми ра Вук са но ви ћа, 1–3, 2011; Бих по ље, по рат на пу то пи сна 
при по вест с про ло гом Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и мо ли твом Иве Ан дри ћа, 
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2013; Да но ноћ ник, за пи си, ко мен та ри, из ре ке, ма ле при че, пе сме у про зи, 
есеј чи ћи, се ћа ња и ра зни освр ти, 2014; Си ла зак у реч, о (срп ском) је зи ку 
и (сво јој) по е ти ци, 2015; На са мо с Ми ла ном Ко њо ви ћем, раз го во ри, лико
ви, освр ти, 2018; Да но ноћ ник 2, за пи си, ко мен та ри, из ре ке, ма ле при че, 
пе сме у про зи, есеј чи ћи, се ћа ња и ра зни освр ти, 2014; Си ла зак у реч, о 
(срп ском) је зи ку и (сво јој) по е ти ци, 2019. Књи ге раз го во ра и при ча: Ли
ко ви Ми ла на Ко њо ви ћа, 1991; Ка же Ми ро Вук са но вић (при ре дио М. Јев
тић), 2000; Се мољ Ми ра Вук са но ви ћа (при ре дио М. Јев тић), 2011. При
ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.

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. Ре дов ни је про фе сор на Фи ло
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, до пи сни члан Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти и од 2020. го ди не пот пред сед ник Ма ти це срп ске. 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. 

НИ КО ЛА ЖИ ВА НО ВИЋ, ро ђен 1979. у Кра гу јев цу. За вр шио оп
шту књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку, пре во ди с ен гле ског. 
Књи ге пе са ма: Але ја ча сов ни ка (ко а у тор А. Ша ра нац), 1998; Нар ци со ве 
љу бав не пе сме, 1999; Аста по во, 2009; Car mi na Gal li, 2014; 22, 2019. При
ре дио Ан то ло ги ју љу бав не по е зи је, 2003.

ФРАНЦ КАФ КА (Праг, 1883 – Беч, 1924). Че шки пи сац је вреј ског 
по ре кла ко ји је го во рио и сво ја де ла пи сао на не мач ком је зи ку. Спа да у 
ред нај зна чај ни јих и нај у ти цај ни јих пи са ца ХХ ве ка. Пре суд ни ути цај 
на ре цеп ци ју Каф ки них де ла имао је Макс Брод, Каф кин ин тим ни при
ја тељ, ко ји се оглу шио о Каф ки ну те ста мен тар ну во љу и об ја вио ње гова 
де ла. За жи во та је Франц Каф ка остао по знат са мо ужем кру гу чи та ла
ца. Исти на, кру гу ко ме су при па да ли То мас Ман, Хер ман Хе се, Ал фред 
Де блин, Рај нер Ма ри ја Рил ке, Ро берт Му зил, Курт Ту хол ски... Од мах 
по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та Каф ки на де ла су пре ко Аме ри ке вра
ће на у Не мач ку, где су при хва ће на као рав но прав на са де ли ма То ма са 
Ма на или Бер тол да Брех та. Каф ки на по пу лар ност у тим го ди на ма би ла 
је ве о ма ве ли ка. Каф ка је имао не ко ли ко љу бав них ве за у жи во ту, две 
рас ки ну те ве рид бе, али се ни ка да ни је оже нио. Го ди не 1920. упо знао је 
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Ми ле ну Је сен ску, ко ја је пре ве ла не ка од ње го вих де ла на че шки, и по стао 
бли зак са њом. Са До ром Ди ја мант се упо знао 1923. и то је би ла ње го ва 
по след нај љу бав. До ра је из ме ђу 1923–1924. на Каф кин зах тев спа ли ла 
је дан део ње го вих спи са. За Каф ки ног жи во та об ја вље не су са мо не ке ње
го ве при по вет ке: „Пре су да”, „Пре о бра жај”, „У ка жње нич кој ко ло ни ји”, 
„Се о ски ле кар” и „Умет ник у гла до ва њу”. Тек пост хум но су об ја вље ни 
ро ма ни Про цес, За мак и Аме ри ка.

МИ О ДРАГ МА ТИЦ КИ (Ве ли ко Сре ди ште код Вр шца, 1940 – Бео
град, 2020). Књи жев ни исто ри чар, пи сао на уч не књи ге, по е зи ју и про зу, 
као и књи ге за де цу. Од 2012. до 2020. го ди не је био 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 рија 
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 про зе: 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 – мали 
ро ман, 2018; Пе рон са мо ће, 2018. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

ЖАР КО МИ ЛЕН КО ВИЋ, ро ђен 1988. у При шти ни. Ди пло ми рао 
на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Ко сов ској Ми тро ви ци, а ма стер сту ди је за вр шио на Од се ку за срп ски 
је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Пи ше 
по е зи ју, крат ку про зу, есе је, на уч не ра до ве, књи жев ну и ли ков ну кри
ти ку. Књи ге пе са ма: Ке но таф, 2011; Кр хо ти не ле та, 2019.

АНА МИ ЛОШ, ро ђе на 1992. у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју и про зу, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци и по ин тер нет ча со пи си ма. Збир ка при по ве да ка: 
Крај рас пу ста, 2019. Жи ви у Бе о гра ду.

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.
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МИ ЛАН МИ ЦИЋ, ро ђен 1961. у Зре ња ни ну. Исто ри чар, глав не 
те ме про у ча ва ња су му срп ски до бро во љач ки по крет у Пр вом свет ском 
ра ту, ко ло ни за ци ја Вој во ди не из ме ђу два свет ска ра та и исто ри ја Ба на та. 
Од 2020. го ди не је ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. Пи ше сту ди је, 
мо но гра фи је, хро ни ке, по е зи ју и про зу. Сту ди је: Оди се ја ба тањ ских 
Ср ба, 2003; Ис ку ше ње – жи ве ти у ко ло ни ји, 2008; Ба нат ско ду го ора ње, 
исто риј ски есе ји, 2012; Раз ви так но вих на се ља у Ба на ту 1920–1941, 2013; 
Школ ство у но вим на се љи ма Ба на та 1920–1941, 2013; Осо би то је Алек
сан дро во са зи да но, 2013; Срп ско до бро во љач ко пи та ње у Ве ли ком ра ту 
1914–1918, 2014; Kолонија у Ба нат ском Но вом Се лу 1921–1941, 2014; Тра
га ње за ег зи стен ци јом, 2015; Не за пам ће на бит ка – срп ски до бро вољ ци 
у Ру си ји 1914–1918, 2016; Ко ло ни сти са Ви да пу сте, 2016; Не ви дљи ва 
се о ба, 2016; Ба нат ска ма ла пру га, гру па ау то ра, 2016; Ђу ра Јак шић – 
јед на епо ха: исто риј ско и мит ско у ро до љу би вој по е зи ји Ђу ре Јак ши ћа, 
2017; Си риг – ко ре ни, на ста нак, 2017; Ка До бру џи и од ње, 2018; Срп ски 
до бро вољ ци из Ба на та, Бач ке и Ба ра ње (1914–1918), 2020. Књи ге до ку
мен тар не про зе: Срп ски до бро вољ ци на се љу Вој во да Бо јо вић, 2000; Срп
ски до бро вољ ци у Ба нат ском Ду ша нов цу, 2003; Из ал бу ма ра то ва, 2006; 
Срп ски до бро вољ ци 1914–1918 – жи во ти, се ћа ња, 2016; Аме ри кан ци – 
срп ски до бро вољ ци из САД (1914–1918), 2018. Књи ге хро ни ка: Вој во да 
Сте па – пр ве де це ни је тра ја ња, 1997; Ма ла хро ни ка алек сан дро вач ке 
шко ле, 1998; Ма ла при ча о степ чан ској шко ли 1927–2002, 2002. Књи ге 
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