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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

АН ЂЕЛ КО АНУ ШИЋ, ро ђен 1953. у Гра ди ни код Ве ли ке Кла ду
ше, БиХ. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: 
Чо вјек пје ва на рад ном мје сту, 1980; Пре ди кат но ста ње, 1987; Ме ђу пад, 
1989; Зим зе лен и оло во, 1992; Не кр ште ни да ни, 1994; Штап од пи сме на, 
1996; Крст од ле да, 2000; Ли тур ги ја за по ра же не, 2003; Ми слиш у зла ту, 
чи ниш у сре бру, 2003; Сре бро и та мјан (из бор), 2004; Ова ча ша, 2007; 
Па ху ља / Snow fla ke, 2007; Сла ва и по ру га, 2008; Чу ди ли ца – пе сме за 
ма лу и ве ли ку де цу, 2011; Епи та фи за не зна не, 2015; Жив си, ка жеш, 2016; 
Зим но ме сто, 2017. Књи ге при ча: Христ са Дри не, 1996; При че са мар
ги не, 1997; Од бле сци, 1998; Успо ме не из па кла, 1999; Пре ко дрин че ви за
пи си о Ко со ву, 2004; Пре бле ска, а по сле олу је, 2012; Пи смо Пе тру Ко
чи ћу и још по не ко ме, 2015; Ле ген да о в(ј)етром ви ја ни ма, 2019. Ро ма ни: 
Си ла зак си на у сан, 2001; Адре сар из гу бље них ду ша, 2006; Про зор отво
рен на ви си ба бу и ку ку рек, 2010; Гла со ви са Гра ни це – срп ска кра ји шка 
те тра ло ги ја I, 2016; С Хо ме ром у олу ји – срп ска кра ји шка те тра ло ги ја 
II –IV, 2018. Књи га пу бли ци стич ких и но ви нар ских тек сто ва: Да мр тви 
и жи ви бу ду на бро ју, 2002. Књи га есе ја: Мр ка љев ла мент, 2002. Књи га 
ме мо ар скоднев нич ких за пи са: За гре бач ке ефе ме ри де, 2003. Мо но дра ма: 
Ко ло на, 2018. При ре дио ви ше пе снич ких ан то ло ги ја.

МИ ЛЕ ТА АЋИ МО ВИЋ ИВ КОВ, ро ђен 1966. у Бо га ти ћу код Шап
ца. Пи ше по е зи ју, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Књи га пе са ма: 
Дно, 1995. Књи ге кри тич коесе ји стич ких тек сто ва: Свет и пе сма, 2010; 
Пе снич ке за го нет ке, 2011; Тра го ви чи та ња – кри тич ка хро ни ка не фик
циј ске про зе (1992–2009), 2020. При ре дио ви ше књи га.

МА РИ ЈА БЕР ГАМ, ро ђе на 1981. у Хер цег Но вом, Цр на Го ра. Сту
ди ра ла је на Фа кул те ту за стра не је зи ке и књи жев ност у Ба ри ју, где је 
2006, на Од се ку за ен гле ски и гер ма ни сти ку, док то ри ра ла у по љу Те ори
је пре во ђе ња, са ди сер та ци јом о ита ли јан ском пре во ду Оме ро са Де ре ка 
Вол ко та. На истом фа кул те ту ра ди ла је три го ди не као пост док то рант
ски ис тра жи вач и аси стент у обла сти мо дер не ан гло фо не књи жев но сти. 
На кон то га про ве ла је три го ди не на Уни вер зи те ту у Жене ви, где је ра
ди ла на свом дру гом (још не до вр ше ном) док то ра ту у обла сти са вре ме не 



452

ен гле ске књи жев но сти. Ње ни огле ди об ја вљи ва ни су у збор ни ци ма и 
ака дем ским ча со пи си ма у Ита ли ји и Ве ли кој Бри та ни ји. Тре нут но ра ди 
као пре во ди лац с ен гле ског и ита ли јан ског на срп ски и са срп ског на ита
ли јан ски је зик. Пре во ди ла је, из ме ђу оста лих, Чар лса Си ми ћа, Де ре ка 
Вол ко та, Те да Хју за, Р. С. То ма са... Жи ви у Ци ри ху, у Швај цар ској. 

ВОЛФ ВОН ДРА ЧЕК (WOLF WON DRATSCHECK), ро ђен 1943. у 
Ру дол шта ту, у не мач кој по кра ји ни Ти рин ги ји. Сту ди рао је на у ку о књи
жев но сти, фи ло зо фи ју и со ци о ло ги ју у Хај дел бер гу, Ге тин ге ну и Франк
фур ту на Мај ни. Ау тор је ви ше пе снич ких збир ки, ра диодра ма, као и 
не ко ли ко про зних де ла. Пи сао је и за му зич ке аран жма не у сти лу рок
по е зи је. Јед на ње го ва по ет ска збир ка об ја вље на је у огром ном ти ра жу 
од 300.000 при ме ра ка! До бит ник ви ше књи жев них на гра да. Жи ви у 
Мин хе ну и Бе чу. Пе снич ке збир ке: Chuck’s Zim mer, 1974; Das le i se Lac hen 
am Ohr ei nes an de ren, 1976; Männer und Fra uen, 1978; Let zte Ge dic hte, 1980; 
Die Ein sam ke it der Männer. Me xi ka nische So net te, 1983; Die Ge dic hte, 1992; 
Li e bes ge dic hte, 1997; Das Mädchen und der Mes ser wer fer, 1997; Ge sam
mel te Ge dic hte, 2018). (С. Т.)

МА РИ ЈА ЖИВ КО ВИЋ, ро ђе на 1991. у Сом бо ру. Основ не и ма стер 
сту ди је срп ске књи жев но сти и је зи ка за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул
те ту у Но вом Са ду. Пи ше есе је. Ин те ре со ва ња и при ступ: ин тер ди сци
пли нар не мо гућ но сти за ту ма че ње књи жев но сти.

РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ, ро ђен 1936. у Смо ни ци код Ђа ко ви це. 
Пи ше сту ди је и огле де из књи жев но сти. Об ја вље не књи ге: Ми лу тин 
Уско ко вић, 1968; Огле ди, 1969; Мо гућ ност ре чи, 1970; Књи жев но ства
ра ла штво Ко со ва на срп ско хр ват ском је зи ку, 1971; Ис ку ше ња књи жев
не ана ли зе, 1972; Ро ма ни Ми ха и ла Ла ли ћа, 1974; Кри тич ки ме то ди, 1975; 
Ту ма че ња са вре ме ног ро ма на, 1976; Пор тре ти ма ке дон ских пи са ца, 
1976; Ље по та пи са ња, 1978; Ма ке дон ски пи сци и де ла, 1979; Те шко ће 
ту ма че ња књи жев ног де ла, 1979; По е ти ка Ко сте Ра ци на, 1979; Огле ди 
о ма ке дон ској књи жев но сти, 1980; По е ти ка Бла жа Ко не ског, 1982; Пи сци 
и про бле ми, 1984; Књи жев не па ра ле ле, 1985; Го вор де ла, 1986; Ди ја лог с 
дје лом, 1986; Ре чи на рас кр шћу, 1987; По е ти ка и кри ти ка, 1988; По е ти
ка Слав ка Ја нев ског, 1988; Од ри је чи до ри је чи, 1989; Гри гор Пр ли чев у 
све тло сти ро ман ти зма, 1990; По е ти ка Ри ста Рат ко ви ћа, 1990; Ње го шев 
по ет ски го вор, 1991; Од Ње го ша до Ла ли ћа, 1992; Ре то ри ка чо вјеч но сти, 
1993; За то че ник ри је чи (По е ти ка Ду ша на Ко сти ћа), 1994; Пи са ње као 
суд би на (По е ти ка Ми ха и ла Ла ли ћа), 1994; Об но ва по ет ског го во ра (Од 
До си те ја до Ки ша), 1995; Фак та и фи гу ре, 1996; Ње го ше ва пси хо ло ги ја 
и фи ло зо фи ја ства ра ња, 1997; Ви ђе ња и сно ви ђе ња, 1999; Са мо спи си и 
ка за ли це Сте фа на Ми тро ва Љу би ше (При лог по е ти ци), 2000; По сун



453

ча ном са ту (По е ти ка Вла да на Де сни це), 2001; Ма ке дон ске по ет ске вер
ти ка ле, 2003; Књи жев но об ли ко ва ње ствар но сти, 2003; Ма шта и му
дрост, 2004; Вре ме ка зи и књи го ка зи, 2005; Ан дри ће ва му дро но сна про за 
– зна ци жи во та и зна ци умет но сти, 2006; Ства ра ње и са зна ње, 2006; 
Књи жев на кри ти ка као де се та му за, 2007; Ми те ме и по е те ме То ма са 
Ма на, 2007; Да ро ви и ду го ви, 2009; Ана гра ми и крип то гра ми у ро ма ни ма 
Ум бер та Ека, 2009; Уме ће при по ве да ња (Књи жев но де ло Ду ша на Ђу
ро ви ћа), 2010; Пи сци и по сред ни ци, 2011; Ла ви рин ти ча роб ног ре а ли зма 
Га бри је ла Гар си је Мар ке са, 2011; Сно ви и суд би не у на ра тив ној про зи 
Ми ха и ла А. Шо ло хо ва, 2012; Сун ча ном стра ном књи жев но сти, 2013; 
За ча ра ни круг – исто ри ја, ствар ност, умет ност, 2014; Ства ра лач ки 
узо ри и иза зо ви (Ње гош, Ан дрић, Ла лић), 2015; Об на вља ње ле по те – књи
жев не сту ди је и огле ди, 2016; Ениг ме и па ра диг ме у дје лу Ми ха и ла Ла ли ћа, 
2016; Ње гош, ње го шо ло ги ја, ње го шо ло зи, 2017; Зна че ња и ту ма че ња књи
жев ног де ла, 2018; Ка за ли це Сте фа на Ми тро ва Љу би ше, 2018. При ре дио 
ви ше књи га.

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.

МИ О ДРАГ КАЈ ТЕЗ, ро ђен 1962. у Но вом Са ду. Пи ше про зу. Об ја
вио је књи гу при ча Под ши ша ва ју ћи се, 1987. и ро ма не Не моћ, 1989; Све
та по ро ди ца, 1993, 2004; Пор но ве жбе, 2001, 2015; Ан ти луфт ност, 2010; 
Из ло жба, 2015.

МИА ЛЕ КОМТ (MIA LE COMT), ро ђе на 1966. у Ми ла ну, Ита ли ја. 
Ита ли јан ска пе сни ки ња и књи жев ни ца фран цу ског по ре кла. Док то ри
ра ла је ита ли ја ни сти ку на Uni ver sité Sor bon ne No u vel le. Осни вач је и 
члан Дру штва пе сни ки ња (www.com pag ni a del la po e te.com ), члан Cen tre 
In ter di sci pli na i re de Rec her che sur la Cul tu re des Échan ges, As so ci a tion 
fran coan gla i se de poésie и фран цу ског ПЕН цен тра. Као пре во ди лац са 
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фран цу ског, у са рад њи са на уч ни ци ма и ау то ри ма ак тив ним у Ита ли ји 
и Фран цу ској, осно ва ла је ме ђу на род ну књи жев ну аген ци ју Lin gu a fran ca. 
Са рад ник је на ита ли јан ском из да њу Le mon de di plo ma ti que и уред ник 
ча со пи са за ком па ра тив ну књи жев ност Se mi cer chio. Ба ви се уред нич ким 
и кри тич ким де лат но сти ма у окви ру тран сна ци о нал не књи жев но сти на 
ита ли јан ском је зи ку, са по себ ним на гла ском на по е зи ју, ко јој је по све
ти ла есеј „Di un po e ti co al tro ve”. При ре ди ла је пе снич ке ан то ло ги је: Ai 
con fi ni del ver so. Po e sia del la mi gra zi o ne in ita li a no, 2006; Sem pre ai con
fi ni del ver so. Dis pa tri po e ti ci in ita li a no, 2011; A New Map: The Po e try of 
Mi grant Wri ters in Italy (у са рад њи са Лу и ђи јем Бо на фи ни јем), 2011. 
Објавилa: збир ке пе са ма In tan to il tem po, 2012; Al mu seo del le re la zi o ni 
in ter rot te, 2016; збир ка крат ких при ча Cro nac he da un impossibilità, 2015; 
књи га за де цу Gli spa e sa ti, 2019. Пе сме су јој пре во ђе не на не ко ли ко је
зи ка и об ја вљи ва не у број ним књи жев ним ча со пи си ма и збор ни ци ма, 
као и у збир ка ма на ен гле ском, фран цу ском и ру мун ском. (М. Б. П.)

МИР КО МА ГА РА ШЕ ВИЋ, ро ђен 1946. у Бе о гра ду. Пе сник, есе
ји ста, књи жев ни кри ти чар, пу то пи сац, пре во ди лац и ле кароф тал мо лог. 
У са рад њи са гру пом кри ти ча ра (П. Зо рић, П. Про тић, Ђ. Ја нић, С. Пе
ко вић, М. Ра ду ло вић...) по кре нуо је 1995. го ди не Удру же ње „Иси до ра 
Се ку лић”, го ди шњи на уч ни скуп „Иси до ри ни да ни” и ча со пис Иси до
ри ја на. Књи ге пе са ма: По го ци за ву чи је и дру ге очи, 1969; По вор ке тро
у гла 1999, 1971; Сен ке бе смрт но сти, 1975; Сјај Ва ви ло на, 1980; За го не ти 
веч но сти, 1984; Вар ва ри ја, 1988; Гла со ви Ко со ва, 1990; Стре ле Еро со ве, 
1995; Дан те у па клу, 1999; Мол бе ник Све тог Са ве, 1999; Наш вр ли до ма
ћи свет, 2006; Све то сав ски ка лем, 2007; Сјај Ва ви ло на и ко мен та ри, 
2009; До си те јев ход – 67 пе са ма по све ће них До си те ју Об ра до ви ћу, 2015; 
Оде и по ку де, 2016; Пев Си ре на, 2018; Бес траг, 2021. Пу то пи си: Тур ска 
пи сма, 2012; И но ва Тир ска пи сма, 2014. Есе ји и књи жев не кри ти ке: 
Зна ци ду ха под не бља, 1979; Ha drian Mar gu e ri te Your ce nar, 1988; Све тло
сти књи жев но сти, 1991; Пе сник До си теј, 1992; Пе снич ко пам ће ње, 1993; 
Европ ски пе сни ци, 2010; Јо ван Хри стић, из бли за, 2010; Срп ска кри тич ка 
по е зи ја, 2013; Тра гом Цр њан ског, 2014; Чи ја је исти на?, 2017; Пе снич ки 
свет Езре Па ун да, 2019; Кри ти ка и ту ма че ње про зних фор ми, 2021. При
ре дио је не ко ли ко пе снич ких ан то ло ги ја и ви ше књи га по е зи је и про зе 
стра них и срп ских пи са ца (Е. Па унд, Т. С. Ели от, В. Б. Јејтс, Д. Х. Ло ренс, 
В. Х. Одн, К. Мидлтон, Т. Хјуз А. П. Че хов, Д. Мак си мо вић, Ђ. На то ше
вић, Ј. Ду чић и др.).

МИ РО СЛАВ МАК СИ МО ВИЋ, ро ђен 1946. у Ње го ше ву код Бач ке 
То по ле. 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: Спа вач под упи ја чем, 1971, 1997; Ме ња чи, 1972; Пе сме, 
1978; Се ћа ња јед ног слу жбе ни ка, 1983; Со не ти о жи вот ним ра до сти ма 
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и те шко ћа ма, 1986; 55 со не та о жи вот ним ра до сти ма и те шко ћа ма, 1991; 
Жи во тињ ски свет, 1992; Не бо, 1996; Иза бра не пе сме, 2000; Бе о град ске 
пе сме, 2002; Ска ме ње ни, 2005; 77 со не та о жи вот ним ра до сти ма и 
те шко ћа ма, 2008; Ша пат ки ше о сло бо ди (из бор), 2009; Цр та ње ствар
но сти, 2012; Скри ве ни по сао, 2014; Бол, 2016; Во ље ње Ср би је, 2018. Књи
ге есе ја: По ред, 1995; О књи га ма и жи во ту, 2001; По е зи ја, тр жи ште, 
др жа ва (ко а у тор Б. Ми ја то вић), 2009; Ве ли ки про стор сло бо де – есе ји, 
за пи си, раз го во ри, 2017; Ја сле, ок но, 2017. При ре дио ви ше књи га.

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.

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 студија 
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.

КО ЉА МИ ЋЕ ВИЋ (Ба ња Лу ка, БиХ, 1941–2020). За вр шио је сту
ди је Свет ске књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи
сао је по е зи ју, про зу, есе је и пре во дио, углав ном, са фран цу ског, али и 
са ен гле ског, ита ли јан ског, шпан ског и сло ве нач ког. Књи ге пе са ма: 
Штрик и ши ја, 1978; Сто па сна, 1984; Ни ти, 1985; Мо ре, 1986; Ста ње 
ни ко га, 1986; Кла ви ринт, 1989; Eros in me los, 1991; Ви нов ник, 1992; Кри
стал успо ме на, 1998; Икар/Ica re, 2002; Од сна и од сне га, 2003; Шу ма 
си шла с ума, 2004; Ри ма ги на ци је, 2015. Књи ге есе ја, про зе, по ле ми ка и 
огле да о по е зи ји и ње ном пре во ђе њу: Кон стан те и пре ви ди, 1981; Африч
ка ле ген да, 1984; Прим. прев., 1989; Ре сто ран, астрога стро ро мантри
лер, 2003; Осам Вла ши ћа фран цу ског сим бо ли зма, 2009; Дан те, Ви јон, 
Мо царт – све ти про би све ти, 2017; Миљ ко вић –Дан те – пр во пе ва ње, 
2018; Дан те ша ље се кундан те – мо нопо ле ми ке о пре во ђе њу по е зи је, 
2018. Књи ге из му зи ко ло ги је: Мо царт – зло чин Ма ри је Те ре зи је, 2001; 
Све те, ла ку ноћ! – о кан та та ма Јо ха на Се ба сти ја на Ба ха, 2001; Мо царт 
су сре ће Скар ла ти ја, 2002; Лир ска исто ри ја му зи ке, 1–4, 2011; Џеп на 
исто ри ја му зи ке, 2017; Му зич ки ро ман, 1–6, 2016–2020. Об ја вио ви ше 
књи га пе са ма на фран цу ском је зи ку и при ре дио и пре вео не ко ли ко 
пе снич ких ан то ло ги ја. У по след њим да ни ма свог жи во та, за вр шио је 
пре вод це ло куп не по е зи је Бран ка Миљ ко ви ћа на фран цу ски је зик.
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МИ ЛОШ МИ ХА И ЛО ВИЋ, ро ђен 1998. у Бе о гра ду. Сту ди ра срп ску 
књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Ро ма ни: Зе он, 
2013; Ере ја, 2015. Об ја вио ве ћи број крат ких при ча и збир ку при ча Књига 
од ра за, 2020.

СА ЊА ПЕ РИЋ, ро ђе на 1994. у Би је љи ни, БиХ. Сту дент ки ња је 
док тор ских сту ди ја на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа
кул те та у Но вом Са ду. Ба ви се са вре ме ним срп ским пи сци ма, пре свих 
пе снич ким и есе ји стич ким ства ра ла штвом Бо ри сла ва Ра до ви ћа. Пи ше 
есе је, на уч не ра до ве и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље на књи га: Књи жев
ност и ис хо ди шта – есе ји и кри ти ке о де ли ма срп ске књи жев но сти, 
2020.

АЛЕК САН ДАР ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен 1956. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао 
1974. и ма ги стри рао 1981. на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а док
то ри рао 2003. на Цен тру за мул ти ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. Ан тро по лог, кул ту ро лог и фи ло зоф, пот пред сед ник је Ко
ми те та „Чо век и би ос фе ра” На ци о нал не ко ми си је за са рад њу са Уне ском, 
пред сед ник Срп ског дру штва за исто ри ју на у ке, члан Ко ми те та за обра
зо ва ње Европ ског дру штва за исто ри ју на у ке из Па ри за, се кре тар Од бо ра 
за де ло Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа СА НУ и са рад ник Од бо ра за про у ча
ва ње жи во та и ра да срп ских на уч ни ка и на уч ни ка срп ског по ре кла при 
СА НУ. Об ја вље не књи ге: Осун ча ва ње и кли ма – Ми лу тин Ми лан ко вић 
и ма те ма тич ка те о ри ја про ме не кли ме, 2002; Ана ло ги ја и ен тро пи ја 
– фи ло зо фи ја при ро де и хар мо ни је Ла зе Ко сти ћа и Ко сте Сто ја но ви ћа, 
2005; Ци клу си и за пи си – opus so lis Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, 2009; Од 
На лан де до Хи лан да ра / Опис пр ве би бли о те ке ин диј ске кул ту ре у Ср би ји 
(ко а у тор ке Гор да на Ђо ко вић и Дра га на Гру јић), 2017; Ко со во на кра ју 
исто ри је – са же та ана ли за при ви да (ко а у тор Дан ко Кам чев ски), 2019. 
Го ди не 1997. је при ре дио Иза бра на де ла Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа.

ЂОР ЂЕ ПИ СА РЕВ, ро ђен 1957. у Ви зи ћу у Сре му. Пи ше про зу, 
есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи га есе ја: Пред вра ти ма ра ја (ко а у тор Ф. 
Пе три но вић), 2002. Ро ма ни: Ми ме зис, ми ме зис ро ма на (ко а у тор Ф. Пе
три но вић), 1983; Књи ге на ро да лу та ка, 1988; Гот ска при ча, 1990; Ков чег, 
1992; По пи су ју ћи име на ства ри, 1995; За ве ра бли зна ки ња, 2000; Под 
сен ком зма ја, 2001; У ср цу гра да, 2004; По ноћ је у со би успо ме на, 2005; 
А ако умре пре не го што се про бу ди?, 2009; На ста зи су за, 2010; По ноћ је 
у со би успо ме на, 2010; И ноћ се уву кла у ње го во ср це, 2015; По зна ве че ра 
за го спо ђу Фи би – пр ви ро ман из се ри ја ла „Де вет мач јих жи во та”, 2016; 
У ку хи њи са Зев сом, 2017; Шта са ња ју Фи би сла ви – дру ги ро ман из се
ри ја ла „Де вет мач јих жи во та”, 2019. Књи ге при ча: Књи га го спо да ра 
при ча, 1985; Ми ки Ше пард: Стра шне при че, 1990; По сла ни це из Но вог 
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Је ру са ли ма, 1996; Бе смрт ни ци (иза бра не и но ве при че), 2002; Ве ли ка 
оче ки ва ња, 2012; Сен ти мен тал но вас пи та ње ју на ка ро ма на, 2020.

ВЛА ДИ МИР ПИ ШТА ЛО, ро ђен 1960. у Са ра је ву, БиХ. Пи ше по
ет ску про зу, при че, ро ма не и есе је, пре во ди с ен гле ског. Об ја вље не књи
ге: Сли ков ни ца, 1981; Ма ни фе сти, 1986; Но ћи, 1986; Кор то мал те зе, 
но ве ла, 1987; Крај ве ка, 1990; Ви траж у се ћа њу, 1994; При че из це лог 
све та, 1997; Алек сан дри да, бај ко ви та по вест о жи во ту Алек сан дра Ма
ке дон ског, 1999; Ми ле ни јум у Бе о гра ду, 2000; О чу ду, 2002; Те сла, мла
дост, 2006; Те сла, пор трет ме ђу ма ска ма, 2008; Ча је ви Мар са / Но ћи, 
2010; Ве не ци ја, 2011; Сун це овог да на, 2017; Зна че ње џо ке ра, есе ји, 2019.

ЈО ВАН ПО ПОВ, ро ђен 1962. у Но вом Са ду. Исто ри чар и те о ре ти
чар књи жев но сти, ре дов ни про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. 
Пи ше на уч не сту ди је, огле де и књи жев ну кри ти ку, пре во ди са фран цу
ског је зи ка. Об ја вље не књи ге: Осло бо ђе ни чи та лац. Огле ди о те о ри ји и 
прак си чи та ња, 1993; Кла си ци стич ка по е ти ка ро ма на, 2001; Чи та ња 
не из ве сно сти. Огле ди из ком па ра ти сти ке, 2006; Дво бој као књи жев ни 
мо тив. Те ма то ло шка сту ди ја, 2012; Пој мо ви, пе ри о ди, по ле ми ке – о 
не ким не до у ми ца ма на у ке о књи жев но сти, 2020. Је дан је од ау то ра Пре
глед ног реч ни ка ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги је у књи жев но сти и кул
ту ри, 2011.

ГО РАН РА ДО ЊИЋ, ро ђен 1971. у Под го ри ци, Цр на Го ра. Док тор
ску ди сер та ци ју „Мо де ли при по ви је да ња у срп ском и аме рич ком ро ма ну 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на ХХ ви је ка” од бра нио је на Фи ло ло
шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Про вео је јед ну го ди ну (2003/2004) на уса
вр ша ва њу у САД, на Уни вер зи те ту у Те не си ју, као сти пен ди ста Ju ni or 
Fa culty De ve lop ment Pro gramа. Ра ди као до цент на Фи ло ло шком фа кул
те ту у Ник ши ћу. Ба ви се те о ри јом књи жев но сти, на ра то ло ги јом, књи
жев но шћу ХХ ве ка и фил мом. Об ја вље не књи ге: Ви је нац при по вје да ка 
– гра нич ни жа нр у срп ској књи жев но сти пе де се тих до се дам де се тих 
го ди на ХХ ви је ка, 2003; Фик ци ја, ме та фик ци ја, не фик ци ја: Мо де ли при
по ви је да ња у срп ском и аме рич ком ро ма ну ше зде се тих и се дам де се тих 
го ди на XX ви је ка, 2016.

ЦВИ ЈЕ ТИН РИ СТА НО ВИЋ, ро ђен 1937. у Мо дра ну код Би је љи не, 
БиХ. Пен зи о ни са ни је ре дов ни про фе сор Пе да го шког фа кул те та у Би
је љи ни Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву. Ба ви се исто ри јом књи жев
но сти, књи жев ном кри ти ком и есе ји сти ком, а пи ше и крат ке при че. 
Мо но гра фи је, огле ди и сту ди је: Ка зи ва ње као огле да ло жи во та, 1990; 
Епик и ли рик Пе тар Ко чић, 1995; Срп ски пје сни ци за дје цу, 1997; Огле ди 
и при ка зи, 1999; Про сто ри дје тињ ства, 2002; Књи жев не те ме, 2003; 
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Кри тич ки (п)огле ди, 2006; Књи жев но кри тич ка освје тље ња, 2009; Вред
но ва ње књи жев ног тек ста, 2014; Огле ди, бе сје де, есе ји, 2020. Збир ка 
крат ких при ча: Сва ки да шње при че, 2017. При ре дио ви ше књи га, члан је 
Удру же ња књи жев ни ка Ре пу бли ке Срп ске и Удру же ња књи жев ни ка 
Ср би је. Жи ви у Би је љи ни.

ДРА ГАН СТО ЈА НО ВИЋ, ро ђен 1945. у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је, огле де, сту ди је и мо но гра фи је, ба ви се књи жев ном те о ри јом 
и пре во ди с не мач ког. Књи ге пе са ма: Олуј но ве че, 1972; Сл. – че ти ри пе сме 
о Сл., 1992; Го ди не, 2006; Ни је то све, 2007; Си то, 2015. Књи ге при по
ве да ка: Ме се ци, 2007; Ћер ка шпан ског бор ца, 2018. Ро ма ни: Дво јеж, 1995; 
Зло чин и ка зна, 1996; Бен зин, 2000; Оке ан, 2005; Уред ник од ис ку ства, 
2009; Там на пу чи на, 2020. Књи га есе ја: Свет ска књи жев ност – на уч но 
про ве ре не при по ве сти у ко ји ма се из но си исти на о ра зним пи та њи ма, а 
на ро чи то о љу ба ви, раз вр ста не у че ти ри књи ге, 1988. Огле ди, сту ди је 
и мо но гра фи је: Фе ме но ло ги ја и ви ше знач ност књи жев ног де ла. Ин гар
де но ва те о ри ја опа ли за ци је, 1977; Чи та ње До сто јев ског и То ма са Ма на, 
1982; Иро ни ја и зна че ње, 1984; О иди ли и сре ћи. Хе ли о троп но лу та ње кроз 
сли кар ство Кло да Ло ре на, 1991; Рај ски ум До сто јев ског, 1994; Па ра док
сал ни кла сик То мас Ман, 1997; Ле па би ћа Иве Ан дри ћа, 2003; По ве ре ње 
у Бо го ро ди цу, 2007; Енер ги ја са крал ног у умет но сти, 2010; Швејк хо ће да 
по бе ди, 2014; Пи смо о по е зи ји: о пет пе са ма Бо ри сла ва Ра до ви ћа, 2016; 
Умет ну ти при по ве дач. „Ло пов” Ле о ни да Ле о но ва, 2018; Све ча ни час 
при по ве сти. „Јо сиф и ње го ва бра ћа”, 2018. При ре дио ви ше ан то ло ги ја.

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, 
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. 
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МИ ЛИ ЦА ЋУ КО ВИЋ, ро ђе на 1987. у Пан че ву. Ба ви се срп ском 
књи жев ном пе ри о ди ком ХIХ ве ка и исто ри јом срп ске књи жев но сти. 
Док то ри ра ла 2020. го ди не са те мом „Ти хо мир Осто јић и срп ска књи
жев на пе ри о ди ка” на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше струч не 
ра до ве, сту ди је, при ка зе, огле де и ин тер вјуе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

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; Бе жа ниј ска ко са, 2018; Из вод из ма тич не књи ге, 2019; Ро ђен 
као змај – пе сме деч је и ни ма ло на ив не, 2019; За штит на ма ска, 2020; 
Лик са Ли ме са, 2020. Књи ге есе ја и кри ти ка: 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 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; Момо 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; Зна ци рас по зна ва ња – при ло зи за 
са мо ра зу ме ва ње срп ске књи жев но сти, 2020. При ре дио ви ше књи га.

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, 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 
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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.

МЛА ДЕН ШУ КА ЛО, ро ђен 1952. у Ба ња лу ци, БиХ. Те о ре ти чар 
књи жев но сти, про фе сор на Фи ло ло шком фа кул те ту у Ба ња лу ци. Пи ше 
про зу, сту ди је, књи жев ну кри ти ку и огле де и пре во ди с фран цу ског. 
Об ја вље не књи ге: На род но по зо ри ште Бо сан ске Кра ји не 1930–1980 (ко
а у то ри П. Ла за ре вић, Ј. Ле шић), 1980; Окви ри и огле да ла, 1990; Љу би ча
сти оре ол Да ни ла Ки ша, 1999; Од мр за ва ње је зи ка – по е ти ка стра но сти 
у дје лу Ми о дра га Бу ла то ви ћа, 2002; Пу ко ти на ствар ног – од мр за ва ње 
је зи ка, нул то, 2003; Ђа во љи ду кат – о Иви Ан дри ћу, 2006; Об ли ци и иска
зи, огле ди, 2007; Пор тре ти – из срп ске књи жев но сти у БиХ, 2015; Крхо
ти не и дру ге при че, 2016; Кул тур ни иден ти тет Ко чи ће вих ју на ка, 2018; 
Ве ли ке илу зи је (игри вост, те а трал ност, стра ност), 2020.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




