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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

МА ТИ ЈА БЕЋ КО ВИЋ, ро ђен 1939. у Сен ти. Ака де мик, пи ше по ези
ју, про зу и есе је. Књи ге пе са ма: Ве ра Па вла дољ ска, 1962; Ме так лу та ли
ца, 1963; Та ко је го во рио Ма ти ја, 1965; Че – тра ге ди ја ко ја тра је (ко а у тор 
Д. Ра до вић), 1970; Ре че ми је дан чо ек, 1970; Ме ђа Ву ка Ма ни то га, 1976; 
Ле ле и ку ку, 1978; Два све та, 1980; По е ме, 1983; Бо го ја вље ње (из бор), 1985; 
Ка жа, 1988; Чи ји си ти, ма ли?, 1989; Иза бра не пе сме и по е ме, 1989, 1990; 
Три де сет и јед на пе сма, 1990; Над ко кот, 1990; Са бра не пе сме I–VI, 1990; 
Ово и оно (из бор), 1995; Пот пис, 1995; Ће ра ће мо се још, 1996; Хле ба и је 
зи ка, 1997; Му шка ту жба ли ца (из бор), 1999; Од до, 1999; Очин ство (из бор), 
2000; Нај леп ше пе сме Ма ти је Бећ ко ви ћа (из бор), 2001; Ни си ти ви ше 
ма ли, 2001; Цр но гор ске по е ме, 2002; Ку ка ви ца, 2002; Тре ћа ру ка, 2002; 
Са бра не пе сме I–IХ, 2003; Ка же Ву ка Ма ни то га (из бор), 2004; Та ко је 
го во рио Ма ти ја I–I II (из бор), 2004; Се ди мо нас дво је у су то ну пла вом (из
бор), 2005; Ка жем ти ти хо: ни шта нам не тре ба, 2006; Кад бу дем мла ђи, 
2007; Пут ко јег не ма, 2009; Бо го ја вље ње, 2009; Кад бу дем још мла ђи, 2012; 
Ко сти ћи, 2012; Ста ни ца за от куп вуч јих ко жа, 2012; Оли ми га дат, 2014; 
Учи ни ми љу бав, 2014; Огле да ло, 2015; Три по е ме, 2015; Пра ху оца по е зи је, 
2016; Од лом ци из чи та вог, 2016; Сто мо јих пор тре та, 2018; Кад до ђеш 
у би ло ко ји град, 2018; Био је смак све та (из бор и но ве), 2019; Кад се по
но во ро дим, 2019; Људ ми ли не пе сме, 2020; Цр на Го ра – име јед не ве ре, 
2020. Књи ге есе ја, за пи са, бе се да и раз го во ра: О ме ђу вре ме ну, 1979; Слу
жба Све том Са ви, 1988; Си ма Ми лу ти но вић / Пе тар II Пе тро вић Ње гош, 
1988; Ко со во нај ску пља срп ска реч, 1989; Ова ко го во ри Ма ти ја, 1990; Мој 
прет по ста вље ни је Ге те, 1990; По е ти ка Ма ти је Бећ ко ви ћа (збор ник), 
1995; Пред ска за ња Ма ти је Бећ ко ви ћа (збор ник), 1996; Ма ти ја – ста ри 
и но ви раз го во ри, 1998; О ме ђу вре ме ну и још по не че му, 1998; По слу ша ња, 
2000; Не бош, 2001; Са слу ша ња (1968–2001), 2001; Ма ти ја Бећ ко вић, пе
сник (збор ник), 2002; По е зи ја Ма ти је Бећ ко ви ћа (збор ник), 2002; Чо век 
без гра ни ца, 2006; Ми сли, 2006; Бе се де, 2006; Иза бра на де ла I–VII, 2006; 
Слу жба Пу сти ња ку це тињ ском, 2013; Са бра на де ла I–ХII, 2013.

ЗДЕН КА ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ, ро ђе на 1975. у Бач кој Па лан ци. За вр ши
ла сту ди је сло вач ког је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Но вом Са ду. Тре нут но је док то рант ки ња на Ка те дри есте ти ке Уни вер
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зи те та Ко мен ски у Бра ти сла ви. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну 
кри ти ку и пре во ди са сло вач ког и че шког је зи ка. 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. Об ја вље не књи ге: 
Ими гран ти у Ва ви лон ској ку ли, књи га раз го во ра (Imi gran ti v Babylon skej 
ve ži, на сло вач ком је зи ку 2018), 2017; Ете ри за ци ја: ван кон ТЕК СТа / Éteri
zácia: mi mo kon TEX Tu, дво је зич на збир ка пе са ма, 2018; Pamätník ro diny 
Per lenschli po vej, књи га за де цу, 2019; Zvuk eu ri di kiných  kro kov, збир ка 
есе ја и кри ти ка, 2019; Апо кри фи по Ли лит и дру га про клет ства / Apo kryfy 
podĺa Li lit a iné za tra te nia, дво је зич на збир ка пе са ма, 2020. При ре ди ла 
ви ше књи га.

ЛУ НА ГРА ДИН ШЋАК, ро ђе на 1989. у Су бо ти ци. Основ не и ма стер 
сту ди је за вр ши ла на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик. Тре нут но je 
док то рант ки ња на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Ба ви се про
зом, есе ји ма, кри ти ком, про свет ним ра дом, об ја вљу је у пе ри о ди ци. 

МИ ЛАН ГРО МО ВИЋ, ро ђен 1988. у Чач ку. Сту дент док тор ских 
сту ди ја срп ског је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но
вом Са ду, где је ан га жо ван као ис тра жи вачпри прав ник на Ка те дри за 
срп ску књи жев ност. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и кри ти ку. Kњига на уч
них есе ја: За пи си из сту дент ског до ма – пре ма есе ји ма о књи жев но сти, 
2014. Књи га пе са ма: Спи ра ла, 2020. При ре дио ви ше књи га.

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ, ро ђен 1949. у Бор ко ви ћи ма код Плу жи на, Цр на 
Го ра. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. 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. 

ФЈО ДОР МИ ХАЈ ЛО ВИЧ ДО СТО ЈЕВ СКИ (ФЁДОР МИ ХАЙЛО ВИЧ 
ДО СТО ЕВ СКИЙ, Мо сква, 1821 – Санкт Пе тер бург, 1881). За вр шио је 
вој ну шко лу. У два де сет осмој го ди ни због уче шћа у ре во лу ци о нар ној 
ор га ни за ци ји био је осу ђен на смрт. На кон по ми ло ва ња про вео је че ти ри 
го ди не на при сил ном ра ду у Си би ру. Је дан је од нај ве ћих и нај у ти цај ни јих 
пи са ца свих вре ме на. При па да епо хи кла сич ног ре а ли зма у ру ској књи
жев но сти, али је сво јим ори ги нал ним сти лом и сна гом сво је ства ра лач ке 
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лич но сти не са мо обе ле жио епо ху не го и унео но ве ства ра лач ке по ступ
ке ко ји су сна жно ути ца ли на то ко ве европ ске и свет ске књи жев но сти. 
Глав на де ла: За пи си из мр твог до ма, По ни же ни и увре ђе ни, За пи си из 
под зе мља, Зло чин и ка зна, Коц кар, Иди от, Зли ду си, Мла дић, Бра ћа Ка
ра ма зо ви.

ЛА БУД ДРА ГИЋ, ро ђен 1954. у Ље ви шту, Гор ња Мо ра ча, Цр на 
Го ра. Ди пло ми рао је Оп шту књи жев ност са те о ри јом књи жев но сти на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше про зу, пре во ди с ру ског и 
ита ли јан ског. Књи ге при по ве да ка: Ко ји не ма ју пе ча та, 1985; Срам у 
ка те дра ли, 1990; Уо чи тре ћих пе тло ва, 1998; Ди вљи ан ђео, 1999; У за то
ни ма Ле те, 2003; Пан до ри ни ве тро ви, 2004. Пу то пи си: По бе лом све ту, 
2015. Ро ма ни: До ли ном сен ки, 1994; Крв и во да, 2007; Бе ле но ћи си вог 
со ко ла, 2013; По бе лом све ту, 2015; Ку ка вич ја пи лад, 2016.

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, 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; По е зи ја као се и змо граф – го во ри и по
го во ри, 2019; Це лу ло ид на књи жев ност – књи жев ност и филм, 2019. При
ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја. 

ГОЈ КО ЂО ГО, ро ђен 1940. у Вла хо ви ћи ма код Љу би ња, БиХ. Пи ше 
по е зи ју, есе је и кри тич ке тек сто ве. Књи ге пе са ма: Ту га пин гви на, 1967; 
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Мо дри ца, 1974; Ку ку та, 1977; Ву не на вре ме на, 1981; Иза бра не и но ве 
пе сме, 1986; Цр но ру но, 2002; Ву не на вре ме на са Оп ту жни цом и Од бра
ном на су ду, 2005; Ку ку тин врт – иза бра не и но ве пе сме, 2009; Гра на од 
обла ка – иза бра не и но ве пе сме, 2014; Клуп ко, 2018. Књи ге есе ја и ко мен
та ра: По е зи ја као апо криф, 2008; Ву не на вре ме на – про цес и ко мен та ри, 
књ. 1–2, 2011; Пут уз пут, 2017; Зе мља ни пут, 2020. Го ди не 2006. су у 
че ти ри књи ге об ја вље на Де ла Гој ка Ђо га – Пе сме, Есе ји, По пуд би на, 
Од бра на по е зи је. 

ТО МАШ ЕВЕР ТОВ СКИ (TO MASZ EWER TOW SKI), ро ђен 1985. 
у По зна њу, Пољ ска. Основ не, ма ги стар ске и док тор ске сту ди је за вр шио 
на Уни вер зи те ту „Адам Миц кје вич” у По зна њу. Ба ви се ком па ра тив ном 
књи жев но шћу. Не ко ли ко пу та је бо ра вио у Ср би ји у окви ру ме ђу на род
них про гра ма и раз ме на. Об ја вље не књи ге: Dwie twar ze la ti ni tas – re cep
cja kul tury łacińskiej w dziełach Ada ma Mic ki e wic za i Lazy Ko sti cia, 2014; 
Ima ges of Chi na in Po lish and Ser bian Tra vel Wri tings (1720–1949), 2020.

АЛЕК САН ДАР ЈО ВА НО ВИЋ, ро ђен 1949. у Ра та ри ма код Сме де
рев ске Па лан ке. Ди пло ми рао (1973) и ма ги стри рао (1976) на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду, на Гру пи за ју го сло вен ску и оп шту књи жев ност, 
а док то ри рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду (1993), на Од се ку 
за срп ску књи жев ност. Исто ри чар књи жев но сти, пи ше сту ди је, уџ бе ни ке, 
есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Ка ко пре да ва ти књи жев
ност – те о риј ске осно ве на ста ве, 1984; Обла ци у ду ши – пе сни штво 
Ду ша на Ва си ље ва, 1986; Пе сни ци и пре ци, 1993; По е зи ја срп ског нео сим
бо ли зма, 1994; По ре кло пе сме – де вет раз го во ра о по е зи ји, 1995; Ства
ра о ци и ство ри тељ (три мо ли тве на пе ва ња), 2003; Чи тан ка (за дру ги 
раз ред гим на зи је и сред њих шко ла), 2005; Стих и пам ће ње: о по е зи ји и 
по е ти ци Ми ло са ва Те ши ћа, 2018; О исто ри ји, се ћа њи ма и са мо ћи: есе ји 
и кри ти ке о срп ској про зи XX ве ка, 2019. При ре дио ви ше књи га, ан то
ло ги ја и збор ни ка.

ДРА ГАН ЈО ВА НО ВИЋ ДА НИ ЛОВ, ро ђен 1960. у По же ги. Пи ше 
по е зи ју, про зу, есе је, књи жев ну и ли ков ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Еу
ха ри сти ја, 1990; Ениг ме но ћи, 1991; Пен та грам ср ца, 1992; Ку ћа Ба хо ве 
му зи ке, 1993; Жи ви пер га мент, 1994; Евро па под сне гом, 1995; Ду бо ка 
ти ши на, 1996; Пан то кр(е)атор, 1997; Гла ва хар фе (ко а у тор Д. Вук са но
вић), 1998; Ал ко хо ли с ју га, 1999; У ру жи ном огле да лу, 2001; Кон церт за 
ни ког, 2001; Нај леп ше пе сме Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва, 2002; Хо мер 
пред гра ђа, 2003; Гне здо над по но ром, 2005; Ме мо а ри пе ска, 2008; Ва тра 
ис под сне га, 2010; Мо ја тач на при ви ђе ња, 2010; Кад не ви не ду ше од ла зе, 
2011; Ви но с вул ка на, 2012; Си ме три ја вр тло га, 2014; Го во ри ти с во до па
ди ма, 2016; Ум по ди вља ле ре ке, 2018; Чу вар бе ле жни це, иза бра не и но ве 
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пе сме, 2019. Ро ма ни: Ал ма нах пе шча них ди на, 1996; Ико но стас на кра ју 
све та, 1998; Отац ле де них бр да, 2009; Та ла си бе о град ског мо ра, 2013. 
Књи ге есе ја: Ср це оке а на, 1999; Ду хо ви Бал ка на, 2019.

КИ НЕ СКИ ПИ СЦИ:

ХУ ШЕ (17. де цем бар 1891 – 24. фе бру ар 1962), ки не ски фи ло зоф, 
пи сац и ди пло ма та. За ла гао се за уво ђе ње на род ног го во ра у књи жев
ност, уче ство вао у По кре ту че твр тог ма ја и био но ми но ван за Но бе ло ву 
на гра ду за књи жев ност 1939. го ди не. Ње гов текст об ја вљен у Но вој омла
ди ни под на зи вом „Скром ни пред ло зи за ре фор му књи жев но сти” узи ма 
се као по че так мо дер не ки не ске књи жев но сти.

ГУО МО ЖУО (16. но вем бар 1892 – 12. јун 1978), из у зет но пло дан 
пи сац, теоретичаp, пе сник и пре во ди лац. Ис ти цао је по ли тич ки ка рак
тер књи жев но сти и ње ну ре во лу ци о нар ну сна гу. Ње го во ства ра ла штво 
носи пе чат ро ман ти зма, а пе сме су ство ре не по узо ру на Та го ру. Ис та као 
се бо га тим пре во ди лач ким опу сом, из ме ђу оста лог и Ге те о вим Фа у стом. 
У окви ру те о рет ских ис тра жи ва ња из у ча вао је функ ци ју књи жев но сти, 
те је остао упам ћен и као је дан од уте ме љи ва ча на уч не кри тич ке ми сли 
у Ки ни.

ЛУ СЈУН (25. сеп тем бар 1881 – 19. ок то бар 1936) је књи жев ни псе
у до ним Џоу Шу ре на, пи сца, есе ји сте, пе сни ка и књи жев ног кри ти ча ра 
ко ји се нео спор но сма тра оцем мо дер не ки не ске књи жев но сти. Из же ље 
да по мог не свом на ро ду нај пре упи су је сту ди је ме ди ци не у Ја па ну, а за
тим, ви дев ши да је у Ки не за „бо ле сна ду ша”, од лу чу је се за књи жев ност, 
ко ју сма тра нај де ло твор ни јим ле ком. Го ди не 1918. у ча со пи су Но ва омла
ди на из ла зи ње го ва при по вет ка „Днев ник јед ног лу да ка”, пр во де ло 
на пи са но на на род ном је зи ку. Као пи сац од ли ку је се из у зет но бо га тим 
сти лом, вер но при ка зу ју ћи чи та ву ле пе зу ли ко ва и осе та – од ду бо ког 
са о се ћа ња до гор ког ци ни зма.

СЈУ ДИ ШАН (3. фе бру ар 1893 – 4. ав густ 1941), пи сац, пре во ди лац, 
ет но лог и пр ви про фе сор сан скр та у Ки ни. Го то во це ло ку пан књи жев ни 
опус по све тио је ју гу Ки не, опи су ју ћи та мо шњи жи ваљ. Из у ча вао је ре
ли ги је, ин до ло ги ју, сан скрт и бу ди зам. Го во рио не мач ки, фран цу ски и 
грч ки. Пре вео је мно штво фи ло зоф ских спи са, на ро чи то бу ди стич ке 
про ве ни јен ци је. Узео је уче шћа у ра ту про тив Ја па на, пи шу ћи то ком 
слу жбе па три от ску књи жев ност ко ја се до бро при ми ла у на ро ду. 

СЈЕ МИ ЈЕН ЦУН (1886–1946), пи сац, фи ло лог, из да вач и пре во ди лац. 
Ра но се за ин те ре со вао за књи жев ност. Упи сао је ака де ми ју у Шан га ју, из 
ко је ће доц ни је на ста ти Донг хуа уни вер зи тет. По зај мив ши но вац од рођа
ка, од ла зи у Ја пан за рад из у ча ва ња је зи ка, где би ва при мљен на да ље сту
ди је, ко је услед не и ма шти не ни је за вр шио. Пре во дио је ја пан ске кла си ке 
и мо дер не ро ма не, не рет ко их ти ска ју ћи са мо стал но. (прир. Бо јан Тара бић)
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ЗЛА ТА КО ЦИЋ, ро ђе на 1950. у Же ље ву код Свр љи га. Ди пло ми ра ла 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на гру пи за ру ски је зик и књи жев
ност, а уса вр ша ва ла се на сту диј ским бо рав ци ма у Ру си ји. Пи ше по е зи
ју, есе је и огле де, пре во ди с ру ског. Књи га огле да: Ртањ ска све ти ла – о 
по е зи ји Ми о дра га Па вло ви ћа, 1996. Књи ге пе са ма: Клоп ка за сен ку, 1982; 
Оро око гро тла, 1990; Ре бро, 1993; Гне здо и ку по ла, 1995; По лог, 1999; 
Ва зду шне фре ске, 1999; Ла за ре ве ле стве, 2003; Ме лод на во ди, 2008; Бело 
пу ле, 2014; Би бер че, 2014; Le piéton au lar ge / Пе шак на пу чи ни (фран цу
скосрп ско из да ње), 2014; Си ри но ва ска ла / Ска ла Си ри на (срп скору ско 
из да ње), 2014; Ча у раау раур а, по ет ски за пи си, 2016; Хар мон, 2017; Про
сто ри ду ше, 2019; Гал гал, 2020. При ре ди ла ви ше књи га.

НЕ БОЈ ША ЛА ЗИЋ, ро ђен 1966. у Алек син цу. Основ не сту ди је 
за вр шио је на Фи ло ло шком фа кул те ту у При шти ни, а ма ги стри рао је и 
док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ре дов ни је про фе сор 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ко сов ској Ми тро ви ци, на ко јем пре да је 
Срп ску књи жев ност XX ве ка. Об ја вље не сту ди је: Ан ти у то пиј ска три
ло ги ја Бо ри сла ва Пе ки ћа, 2013; Вре ме и про стор у „Злат ном ру ну” Бо
ри сла ва Пе ки ћа, 2016. Ро ман: Опра шта ње, 2014. Жи ви у Бе о гра ду.

ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ, ро ђе на 1988. у Кла до ву. Фи ло лог 
ср би ста, про у ча ва срп ску књи жев ност XVII и XVI II ве ка, као и аван гард
ну и нео а ван гард ну књи жев ност. Пи ше по е зи ју, про зу, сту ди је, есе је и 
кри ти ку. Об ја вље не сту ди је: Ле ги ти ма ци ја за сиг на ли зам – пул си ра ње 
сиг на ли зма, 2016; Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске књи жев но сти (ре не
сан сност и ба рок ност срп ске књи жев но сти), 2018. Књи га пе са ма: Без 
дла ке на ср цу, 2020. При ре ди ла ви ше књи га.

РА ДО ВАН БЕ ЛИ МАР КО ВИЋ, ро ђен 1947. у Ће ли ја ма код Ла за рев
ца. Пи ше при че и ро ма не. Об ја вље не књи ге: Па ли ку ћа и Те ре за ми ло сти 
пу на, 1976; Цр ни ко лач, 1983; Швап ска ко са, 1989; Го ди не рас пле та, 1992; 
Жив ча на ја пи ја, 1994; Ста ре при че, 1996; Се тем бри ни у Ко лу ба ри, 1996; 
Лај ко вач ка пру га, 1997; Ма ле при че, 1999; Ли му на ци ја у Ће ли ја ма, 2000; 
По след ња ру жа Ко лу ба ре, 2001; Кнез Ми шкин у Бе лом Ва ље ву, 2002; Де вет 
бе лих обла ка, 2003; Ор ке стар на пе да ле, 2004; Ка ва ле ри ста рог пре ме ра, 
2006, 2011; Аша – под жи во том, 2007; Ћо ра ва стра на, 2007; Колу бар ска 
три ло ги ја, 2008; Го спо ђа Ол га – ду ше и при кљу че ни ја, 2010; При че, 2010; 
О све му ће при ча ти Га ври ло, 2011; Пут ни ко ва ци гла на – за луд но пле ти во, 
2015; Пла ва ка пи ја – Кро ни ка Кро ни ке, 2017; Стој на ве тре ња ча – че ти ри 
ка на та, 2020. Го ди не 2013. су му об ја вље на Са бра на де ла у 13 књи га.

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 
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је глав ни и од го вор ни уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске, а од апри ла 
2012. је пред сед ник Ма ти це срп ске. Ре дов ни је про фе сор на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 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; Огле да ла Ока Не дре ма на, 2019. 
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 и есе ји: 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; Ис тра га пре да ка – ис ку ше ња ко лек тив ног и ин ди ви ду ал ног оп стан
ка, 2018; Ње го шев ски по крет от по ра, 2020. Пред сед ник је Уре ђи вач ког 
од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је, том I, књ. 1–2, 2010–2011, том II, 2013; том 
III, књ. 1, 2018.

МИ ЛАН НЕ НА ДИЋ, ро ђен 1947. у Гр ков ци ма код Бо сан ског Гра
хо ва, БиХ. Пи ше по е зи ју и књи жев ну кри ти ку, ба ви се пре во ђе њем. 
Књи ге пе са ма: Сте фа нос, 1971; Но ви Сте фа нос, 1974; Оп шти одар, 
1978; Уса мље на исто ри ја, 1979; Освет на ма ска, 1981; Пе сме, 1984; Књи
га че тво ри це, 1984; Пе сме (ко а у тор И. Ур су), 1985; Оп шти одар и дру ге 
пе сме, 1985; Ври сну ла је мај ка, 1985; По чи њем да би рам, 1988; Дрх та ње 
у сво ду, 1988; Иза бра не пе сме, 1989; Бе ли ан ђео, 1990; Ве нац за Га ври ла, 
1991; Уто чи ште, 1994; Сре до ве чан со ко, 1995; Угру шак: на ста вак Уто
чи шта, 1997; Су ви пе чат, 1998; Оп шти одар и но ве пе сме, 2000; Ноћ на 
сли ка, 2001; Ди вљи бог Бал ка на, 2003; По ла ка пи ро се (из бор и но ве пе сме), 
2004; Пе сме (из бор), 2005; Ка мен са име ном, 2006; Гор ко из о би ље, 2008; 
Ви ше од има ња (из бор), 2010; Укус пе ли на (из бор), 2012; Ред на ча ша, 2012; 
Ве нац за Га ври ла, за ве шта ње, 2014; Укоп на сви ла / Gi ul giu de mǎ ta se 
(дво је зич ни из бор), 2017; От ме но а цр но (из бор), 2018.

МИ ЛИ ВОЈ НЕ НИН, ро ђен 1956. у Ло ку, Шај ка шка. Књи жев ни кри
ти чар и исто ри чар, ре дов ни про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду. 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 
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– 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; Сте њак Цр њан
ског, 2020; Са мид ба – нај ви ше о Па ви ћу, 2020. При ре дио ви ше књи га и 
ан то ло ги ја.

ЖЕ ЛИ ДРАГ НИК ЧЕ ВИЋ, ро ђен 1956. у При је по љу. Пи ше по е зи ју, 
есе је и књи жев ну кри ти ку, пре во ди с ру ског. Књи ге пе са ма: Осе ћај на 
ар хи тек ту ра, 1980; Је зу ит ски ко леџ, 1987; Хар фа пред во дом, 1993. Књи
ге есе ја и кри ти ка: Тре нинг кри ти ке, 1991; От пис, 1994; Не ко је про шао 
овим пу тем – иза бра ни есе ји, 2010. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

СР ЂАН ОР СИЋ, ро ђен 1987. у Ву ко ва ру, Хр ват ска. Ди пло ми рао 
на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, 
где је 2015. го ди не од бра нио док тор ску ди сер та ци ју „Лик стран ца у срп
ском ро ма ну 19. ве ка”. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је, сту ди је и књи жев ну 
кри ти ку. Књи ге пе са ма: Ме се чар, 2008; Све тло мрач ја, 2011. Сту ди је: 
Че грст и ка ма шне – есе ји о де лу Сло бо да на Се ле ни ћа, 2014; Ја шин осме
јак – смех у при по вет ка ма Ја ко ва Иг ња то ви ћа, 2015; Лик стран ца у 
срп ском ро ма ну 19. ве ка, 2018; Ули ца Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, 2019. 
При ре дио ви ше књи га.

ГО РАН ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен 1961. у Кра ље ву. Ака де мик, пи ше про зу. 
Књи ге при по ве да ка: Са ве ти за лак ши жи вот, 1989; Остр во и окол не 
при че, 1996; Бли жњи, 2002; Све што знам о вре ме ну (из бор), 2003; Разли
ке, 2006; Ис под та ва ни це ко ја се љу спа – ки ноно ве ла, 2010; По ро дич не 
сто ри је, 2011; Уну тра шње дво ри ште, 2018. Ро ма ни: Атлас опи сан не бом, 
1993; Оп са да цр кве Све тог Спа са, 1997; Сит ни чар ни ца „Код срећ не ру ке”, 
2000. Дра ме: Ске ла, 2004; Ма ти ца, 2011. Књи га за пи са: Пре тра жи вач, 
2007.

ДРА ГИ ЊА РА МА ДАН СКИ, ро ђе на 1953. у Сен ти. Ар хи ви ста, про
фе сор ру ске књи жев но сти у пен зи ји, пи ше сту ди је, про зу, есе је, члан ке 
и при ка зе, пре во ди с ру ског, ма ђар ског и ен гле ског. Об ја вљу је ра до ве у 
до ма ћим, ру ским и ма ђар ским књи жев ним ча со пи си ма. Пре ве ла је пе
де се так књи га ле пе књи жев но сти и до би ла ви ше на гра да за пре во ђе ње. 
Об ја вље не књи ге: У по тра зи за фи гу ра ма, про за у ко а у тор ству, 2012; 
Па ро диј ски план ро ма на До сто јев ског (док тор ска ди сер та ци ја из 1991), 
2013; Сне шко у тро пи ма – пре во ђе ње с ли ца на на лич је, тран сла то ло шки 
есе ји, 2013; Или не, ау то би о граф ски есе ји, 2018. Са ста ви ла је и пре ве ла 
ан то ло ги ју ру ске жен ске по е зи је Уз вод но од су за, 2009. Жи ви у Сен ти.

МИ ЛАН Р. СИ МИЋ, ро ђен 1959. у Ве ли кој Пла ни. Пи ше про зу, 
фи ло зо фе ме, афо ри зме, књи жев ну кри ти ку, есе је и ра диодра ме. Збир ке 
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при ча: Не до вр ше на при ча, 1994; При руч ник за бу ду ће му чи те ље и уби це, 
2003. Ро ма ни: По ри ца ње ствар но сти, 2001; Оде ми да по лу дим, 2002; 
Бе ли свет ко нач но, 2003. Збир ке фи ло зо фе ма: При руч ник за по бу ну ве ру
ју ћих, 2011; Ари сто тел по дру ги пут ме ђу Ср би ма, 2012. Збир ке огле да 
и кри ти ка: Есе ји да ти бла же гор чи ну, 2010; Али не ће мо ви ше о то ме, 
2010; Али хо ће мо упра во о то ме, 2011; А то то ну ће у про сто ру, 2012; 
Днев ник чи та о ца, 2015; Днев ник чи та о ца 2, 2017. Збир ке афо ри за ма: 
Чи зма ре жим чу ва, 1996; Гла са ће мо се још, 1997; Ено се ки ре, ка мо га 
кум, 2008; Зо ви те ме Ари сто тел, 2013; Жуљ на жуљ, 2017. Од 1994. го
ди не уре ђу је ча со пис за кул ту ру и умет ност Наш траг. Члан је Срп ског 
ПЕН цен тра. Жи ви у Ве ли кој Пла ни.

БО ЈАН ТА РА БИЋ, ро ђен 1988. у При бо ју. Ба ви се књи жев ним пре
во ђе њем с ки не ског је зи ка и на уч ним ра дом у обла сти ки не ске књи жев
но сти, а по себ но за ни ма ње га ји за ма њин ске је зи ке у НР Ки ни. Го во ри 
ки не ски, ру ски, ен гле ски и тур ски је зик. Об ја вље ни су ње го ви пре во ди 
ки не ских при ча и пет ро ма на. 

МИ ЛО САВ ТЕ ШИЋ, ро ђен 1947. у Ље штан ском код Ба ји не Ба ште. 
Ака де мик, пи ше по е зи ју, про зу, есе је и струч не ра до ве о је зи ку. Књи ге 
пе са ма: Ку пи но во, 1986; Кључ од ку ће, 1991; Бла го бо жи је (иза бра не и 
но ве пе сме), 1993; Пре лест се ве ра, 1995; Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, 
Ду на вом, 1996; Круг ра чан ски, Ду на вом (по себ но из да ње), 1998; Иза бра не 
пе сме, 1998; Сед ми ца, 1999; Буб ња ли ца у пче ли ња ку, 2001; У кр сту зе мље 
(из бор), 2001; Нај леп ше пе сме Ми ло са ва Те ши ћа (из бор), 2002; Са ста
ни шта бре зо вих де до ва (лир скопри по вед на про за), 2002; У те сном скло пу 
(иза бра не и но ве пе сме), 2005; Дар и коб, 2006; Млин ско ко ло, 2010; Гром 
о Све том Са ви, 2010; Ве тро во по ље, 2013; Ка ло пе ра Пе ра, 2018; Же ра ви ја 
во да (иза бра не пе сме и лир скопри по вед на про за), 2019; При вид кру га, 
2019. Књи ге есе ја и сту ди ја: Го вор Ље штан ског, 1977; Реч ник Ње го ше ва 
је зи ка, 1983; Есе ји и слич не рад ње, 2004; Пе ва ње и ме ра, 2016. При ре дио 
ви ше књи га срп ских пи са ца.

ПРЕ ДРАГ ША ПО ЊА, ро ђен 1972. у Но вом Са ду. Књи жев ни пре во
ди лац, ди пло ми рао је 2002. ен гле ски је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Пре то га је 1997. ди пло ми рао и на Ме ди цин ском 
фа кул те ту. У пе ри о ди ци об ја вљу је пре во де књи жев не те о ри је, фи ло зо
фи је и со ци о ло ги је: Ви лар да Спи гел ма на, Деј ви да Си дор ског, Ери ка Хоб
сба у ма, То ма са Фран ка, До рит Кон, Едвар да Са и да, Бер нар да Ви ли јам
са, То ма По ли на, Мар ти на По сте ра, као и пре во де по е зи је: Т. С. Ели о та, 
Ху га Ви ли јам са, То ма По ли на, Ха рол да Пин те ра, Пе не ло пе Фиц џе ралд 
и Чар лса Си ми ћа. Пре ве де не књи ге: Алис Ман ро, Бек ство, 2006; Пре
ви ше сре ће, 2010; Го ли жи вот, 2013; Мр жња, при ја тељ ство, удва ра ње, 
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љу бав, брак, 2014; По глед са един бур шске сте не, 2015; До рис Ле синг, Бен, 
у све ту, 2007; Ме мо а ри пре жи ве ле, 2008; Злат на бе ле жни ца, 2010; Ај рис 
Мер док, Пе шча ни за мак, 2004; Цр ни принц, 2005; Флен О’Б ра јен, На ре ци 
„Код две пти це”, 2009; Ми шел Феј бер, Ис под ко же, 2003; Ки ша мо ра 
па сти, 2004; Лизa Ско то лајн, По след ња жал ба, 2004; Лу из Велш, Та
мер лан мо ра умре ти, 2005; Мрач на ко мо ра, 2005; Трик са мет ком, 2010; 
То мас Франк, Осва ја ње ку ла: би знис кул ту ра, кон тра кул ту ра, успон 
хип кон зу ме ри зма, 2003; Ралф Ели сон, Не ви дљи ви чо век, 2014. Пре ве де
не књи ге (у ко а у тор ству): Бра јан Мал дун, По љуп ци и при че (са Ду ши цом 
Ма рин ков Јо ва но вић), 2005; Се рен Кјер ке гор, Днев ни ци и за пи си (са 
Смиљ ком Јо ве тић Ве бер), 2003; Р. Нел сон и Р. Шиф, Кри тич ки тер ми ни 
из исто ри је умет но сти (са Љи ља ном Пе тро вић), 2004; Гре јам Дан кли, 
Сло бод на тр го ви на (са На та шом Ва ван Пра ли цом), 2005.

ВОЛФ ШМИД (WOLF SCHMID), ро ђен 1944. у Те пли ца ма у Че шкој. 
Не мач ки фи ло лог, ру си ста и те о ре ти чар књи жев но сти, пред став ник на
ра то ло шког при сту па из у ча ва њу књи жев но сти. Од 1978. до 2009. го ди не 
про фе сор на Уни вер зи те ту у Хам бур гу, од 2009. про фе сор еме ри тус на 
Ин сти ту ту за сла ви сти ку Уни вер зи те та у Хам бур гу и по ча сни про фе сор 
уни вер зи те та у Санкт Пе тер бур гу. Ау тор мно го број них сту ди ја и мо но
гра фи ја. Осни вач Ин тер ди сци пли нар ног на ра то ло шког цен тра (ICN) 
Уни вер зи те та у Хам бур гу, чи ји је био ру ко во ди лац, Европ ске на ра то ло шке 
мре же (ENN) и Ин тер ди сци пли нар ног на ра то ло шког про јек та Open 
Nar ra to logy. По кре тач ин тер ме ди јал ног ча со пи са Nar ra to ri um. Из два ја
мо сле де ће Шми до ве ра до ве: Тек сто вое стро е ние в по вестях Ф. М. 
До сто ев ско го, 1973; Puš kins Pro sa in po e tischer Lektüre. Die Erzählungen 
Bel kins, 1991; Нар ра то ло гия, 2003, из ме ње но и до пу ње но из да ње 2008; 
Men ta le Ere ig nis se, 2017. Уско ро из ла зи из штам пе ау тор ски пре вод на 
ен гле ски ове обим не мо но гра фи је (по све ће не „мен тал ним до га ђа ји ма” 
у европ ским на ра ти ви ма, од сред њо ве ко вља до мо дер ни зма). Мно ги 
Шми до ви ра до ви су пре во ђе ни са не мач ког и ру ског је зи ка на срп ски 
је зик. (Д. Р.)

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




