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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

ЗО РАН АВРА МО ВИЋ, ро ђен 1949. у Ста ла ћу. Ди пло ми рао је со ци
о ло ги ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту, а док то ри рао на Фи ло ло шком фа
кул те ту у Бе о гра ду. Ба ви се те о риј ским ис тра жи ва њем про бле ма обра
зо ва ња, кул ту ре и по ли ти ке. Пи ше сту ди је, мо но гра фи је, есе је, по ле ми ке, 
члан ке и уџ бе ни ке. Об ја вље не књи ге: Со ци ја ли зам и мо гућ но сти ре фор ме, 
1989; По вра так гра ђан ског дру штва, 1989; По ли тич ки спи си Ми ло ша 
Цр њан ског, 1990; Ис пу нио сам сво ју суд би ну (при ре ђе ни раз го во ри Мило
ша Цр њан ског), 1992; За ду жби не, фон до ви, фон да ци је, ле га ти у кул ту ри 
Ср би је, 1992; По ли ти ка и књи жев ност у де лу Ми ло ша Цр њан ског, 1994; 
Дру го ли це де мо кра ти је – Ср би ја, Ју го сла ви ја, свет 1980–1994, 1998; Уџбе
ник –кул ту ра –дру штво, 1999; Де мо кра ти ја у школ ским уџ бе ни ци ма, 
2000; Не во ље де мо кра ти је у Ср би ји (1990–2000), 2002; Чи ји је књи жев ник 
и ње го во де ло – рас пра ва о кул тур ном иден ти те ту срп ске књи жев но
сти, 2003; Др жа ва и обра зо ва ње – кри тич ка ева лу а ци ја кон цеп ци ја обра
зо ва ња у Ср би ји, 2003; Од бра на Цр њан ског, 2004; Апо ри је обра зо ва ња 
за де мо кра ти ју, 2006; Кул ту ра, 2006; Ср би у ге ту де мо кра ти је, 2007; 
Со ци о ло ги ја и књи жев ност – огле ди о со ци о ло ги ји кул ту ре и књи жев но
сти, 2008; Ро до мр сци – о јед ном де лу срп ских по ли ти ча ра и ин те лек ту
а ла ца од 1990. до 2009, 2009; По ли тич ка ми сао Ми ло ша Цр њан ског, 2010; 
Со ци о ло шка осма трач ни ца кул ту ре и обра зо ва ња, 2011; Де мо кра ти ја 
и бом бар до ва ње – ка ква је бу дућ ност де мо кра ти је?, 2012; Обра зо ва ње 
у то ко ви ма дру штва зна ња, 2013; Ро до љуп ци и ро до мр сци – са вре ме ни 
срп ски па три о ти зам и на ци о нал но дез ин те гра тив на ми сао и прак са, 
2013; Обра зо ва ње из ме ђу днев не и на уч не бри ге, 2014; Огле ди из срп ске 
кул ту ре и књи жев но сти, 2015; Књи жев ни ци и по ли ти ка у срп ској кул
ту ри (1804–2014), 2016; Дру штве но ан га жо ван у Ср би ји, 2016; Књи жев на 
рас кр шћа – иден ти тет, Ан дрић, Цр њан ски, 2016; Со ци о ло шко чи та ње 
књи жев но сти, 2017; Ср би и ан ти па три о ти зам, 2020; Слу чај јед ног ин
сти ту та, 2020; На ша не ка да шња кри за, 2020. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

МИ РО СЛАВ АЛЕК СИЋ, ро ђен 1960. у Вр ба су. Ди пло ми рао је на 
Ка те дри за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти Фи ло ло шког 
фа кул те та 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: Зи гу рат, 1986; По пик или чуг, 1990; Не ма во да, 1994; Оскуд но 
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вре ме, 2016; Ла ви ринт / Ла би ринт (дво је зич но, на ру ски пре вео Ан дреј 
Ба зи лев ски), 2017; Не по но вљи ви код, 2018; Арап ски ка при чо, 2020.

МИ О ДРАГ БУ ЛА ТО ВИЋ (Окла ди код Би је лог По ља, 1930 – Ига ло, 
Цр на Го ра, 1991). Пи сао је про зу, био је дан од нај зна чај ни јих и нај пре во
ђе ни јих срп ских пи са ца дру ге по ло ви не XX ве ка. Књи ге при по ве да ка: 
Ђа во ли до ла зе, 1955; Вук и зво но: по ве сти о ог њу, за то че ни ци ма и још 
не ким љу ди ма, 1958; Нај ве ћа тај на све та (из бор), 1971; Ја хач над ја ха
чи ма: мо је нај леп ше љу бав не стра ни це, 1980; Од љу ба ви, 1984. Ро ма ни: 
Цр ве ни пе тао ле ти пре ма не бу, 1959; Хе рој на ма гар цу, 1967; Љу ди са 
че ти ри пр ста, 1975; Пе ти прст: о они ма ко ји ни су ушли у ро ман Љу ди са 
че ти ри пр ста, 1977; Рат је био бо љи: ро ман у че ти ри де ла са епи ло гом, 
1977; Gul lo gul lo, 1983. Дра ме: Го до је до шао и дру ге дра ме, 1–2, 1994. 
Го ди не 1983. су об ја вље на Са бра на де ла Ми о дра га Бу ла то ви ћа.

ЗДЕН КА ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ, ро ђе на 1975. у Бач кој Па лан ци. За врши
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, а док то рирала на Ка те дри есте ти ке Уни вер 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 одго 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 / Éterizácia: mi mo 
kon TEX Tu, дво је зич на збир ка пе са ма, 2018; Pamätník ro diny Pe r lenschli
po vej, књи га за де цу, 2019; Zvuk eu ri di kiných  kro kov, зби р 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. 
Живи у Новом Саду.

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; Ми лу тин Бо јић 
пје сник мо дер не и вје сник аван гар де – о по е зи ји и по е ти ци Ми лу ти на Бо
ји ћа, 2020. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.
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МА РИ ЈА НА ЈЕ ЛИ САВ ЧИЋ, ро ђе на 1992. у Ужи цу. Основ не и ма
стер ака дем ске 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, где је 2016. го ди не од бра ни ла ма стер рад на 
те му „Еле мен ти хо рор фан та сти ке у ро ма ну срп ског пред ро ман ти зма”, 
за ко ји је од ли ко ва на Бран ко вом на гра дом Ма ти це срп ске. Тре нут но је 
на док тор ским сту ди ја ма срп ске књи жев но сти у Но вом Са ду. Ак тив но 
пи ше за он лајн ча со пис КУЛТ. Ра до ве об ја вљу је у пе ри о ди ци. 

ДРА ГО КЕ КА НО ВИЋ, ро ђен 1947. у ме сту Бра ту љев ци код Сла вон
ске По же ге, Хр ват ска. Пи ше по е зи ју, про зу и дра ме. Књи га пе са ма: Свје
тлост шу ма, 1965. Ро ма ни: По то мак сје на, 1978; Ивањ ска ноћ, 1985; Ри
бља ста за, 1997; Аме рич ки сла до лед, 1998; Ве про во ср це – ло вач ки ро ман, 
2012. Књи га спи са: Ме ха ни ка но ћи, 1971. Књи ге при по ве да ка: Ве че ра на 
ве ран ди, 1975; Ле де на шу ма и дру ге крат ке при че, 1975; Zagłada (на пољ
ском), 1985; Па нон ски дип тих, 1989; На не бу и дру ге при че, 2002; Усво
је ње, 2013; Иза бра не при че, 2015.

ТА ЊА КО ЈИЋ, ро ђе на 1996. у Брч ком, БиХ. Основ не и ма стер сту
ди је за вр ши ла 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 сту дент док тор ских ака дем
ских сту ди ја. 

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.

АНА МАР КО ВИЋ, ро ђе на 1976. у Кра гу јев цу. За вр ши ла шпан ски 
је зик и књи жев ност на Фи ло ло шком Фа кул те ту у Бе о гра ду и док тор ске 
сту ди је на Уни вер зи те ту у Бар се ло ни (2013), с ди сер та ци јом о при по вет
ка ма ар ген тин ске књи жев ни це Лу и се Ва лен су е ле. Пре во ди са шпан ског, 
об ја ви ла пре во де књи га Лу и са Лан де ра, Гон са ла То рен теа Ба ље сте ра, 
Ле о пол да Лу го не са, Лу и се Ва лен су е ле, Се ли је Амо рос, Са ре Ме се и Гва
да лу пе Не тел.

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 
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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.

ПЕ ТАР МИ ЛО ШЕ ВИЋ, ро ђен 1952. у Ка ла зу (срп ско на се ље из
ме ђу Бу дим пе ште и Сен тан дре је), Ма ђар ска. Ди пло ми рао сла ви сти ку 
и ма ђар ску књи жев ност у Бу дим пе шти, где жи ви и ра ди. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је, огле де, кри ти ке и уџ бе ни ке, пре во ди. Књи га пе са ма: Сент
ан дреј ски ти пик, 1990. Књи га при по ве да ка: На ћи ћу дру гог, 1994. Ро ма ни: 
Lon don, По маз, 1994; Ми же Сен тан дреј ци, 1997; Бит ка за Су леј ма но вац, 
2000; Веб сајтсто ри, 2001; Ти ња Ка лаз, 2013. Књи ге есе ја и сту ди ја: 
Огле ди и кри ти ке – о са вре ме ној књи жев но сти Ср ба и Хр ва та у Ма
ђар ској, 1991; Az em be riségkölteménytől a trükkregényig (Од по е ме о чо ве
чан ству до трикро ма на), 2004; По е зи ја ап сур да – Вас ко По па, 2007; Од 
де се тер ца до хи пер тек ста – књи жев не сту ди је, 2007; Ста ре бо леч ке 
ло зе, 2007; Да нас, ју че, пре кју че – ски це и есе ји о на шој књи жев но сти у 
Ма ђар ској, 2008; Сто ри ја срп ске књи жев но сти, 2010. При ре дио: Где 
не ста је глас? – ан то ло ги ја мла дих пе сни ка Ср ба и Хр ва та у Ма ђар ској, 
1984; На дру гој оба ли – хре сто ма ти ја по сле рат не књи жев но сти на 
срп ско хр ват ском је зи ку у Ма ђар ској, 1984; Се о ба Ср ба 1690 (ко а у тор), 
1990; На ша по е зи ја у ди ја спо ри (ко а у тор), 1991; A szerb iro da lom történe te 
(Исто ри ја срп ске књи жев но сти), 1998; Пе сма бу дил ни ка – ан то ло ги ја 
мла дих срп ских пе сни ка у Ма ђар ској, 2007.

ЗДРАВ КО МИ ОВ ЧИЋ, ро ђен 1958. у Ле ди ћи ма код Тр но ва, БиХ. 
Сту ди је фи ло зо фи је, ком па ра тив не књи жев но сти и со ци о ло ги је за вр шио 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву. Ма ги стар је ме наџ мен та, осни вач 
и ди рек тор раз вој не аген ци је Еда у Ба њој Лу ци и са вет ник за ре ша ва ње 
раз вој них про бле ма у упра ви, пред у зе ћи ма и за јед ни ца ма. До са да је обја
вио де вет књи га из обла сти од лу чи ва ња и упра вља ња раз во јем и шест 
књи га по е зи је: За што ти ни сам пи сао, 2011; Што за тре пе ри и не ста
не, 2013; Шкри ња и ша пат, 2015; Што је ду ша ску пи ла, 2017; У ми ло сти 
тре ну та ка – са гла си це, 2019; Љу бав ви но пој ца – пје сме о ви ну и уз ви но, 
2020. Жи ви и ра ди углав ном у Ба њој Лу ци.

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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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 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 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 – 
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.

ЂОР ЂЕ НЕ ШИЋ, ро ђен 1957. у Би је лом Бр ду код Оси је ка, Хр ват
ска. Ди пло ми рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду (гру па ју го сло
вен ске књи жев но сти и срп ско хр ват ски је зик). Члан је Од бо ра СА НУ за 
ди на ми ку кли мат ског си сте ма Зе мље и де ло Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа. 
Управ ник је Кул тур ног и на уч ног цен тра „Ми лу тин Ми лан ко вић” у 
Да љу. Пи ше по е зи ју, сту ди је есе је и кри ти ку. Књи ге пе са ма: Црв сум ње 
у ја бу ци раз до ра, 1985; Су ро га ти, 1990; Че ка ју ћи Ство ри те ља, 1995; 
Ха ро нов ча мац, 1998; Про зор кроз ко ји Ду нав те че (из бор и но ве), 2000; 
Гра ни ца, 2006; Бо ље је би ти у ма њи ни (из бор и но ве), 2015; По лог (из бор 
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и но ве), 2016; Сун це и лед (из бор и но ве), 2018. Об ја вио и књи ге: Лук и 
во да – за ви чај ни рјеч ник, 2004, 2012; Пр ви ци клус, мо но гра фи ја, 2019; 
Окап ни це, есе ји и кри ти ке, 2020. При ре дио ви ше књи га. Жи ви у Би је лом 
Бр ду и у Сом бо ру.

ХО СЕ ОВЕ ХЕ РО (JOSÉ OVE JE RO), ро ђен 1958. у Ма дри ду, Шпа
ни ја. Пи ше ро ма не, при че, есе је, дра ме, по е зи ју, пу то пи се, ра ди као пре
во ди лац и но ви нар. До бит ник је бој них на гра да за свој књи жев ни опус, 
из ме ђу оста лог на гра де Ана гра ма за нај бо љи есеј на шпан ском је зи ку 
(2012) и Ал фа гу а ра за нај бо љи ро ман на шпан ском је зи ку (2013). Ва жни ја 
де ла: књи га есе ја: Ети ка су ро во сти (La éti ca de la cru el dad), 2012; књи га 
при ча Чуд ни свет (Mun do ex tra ño), 2017; ро ма ни: Ло ша го ди на за Ми ки ја 
(Un mal año pa ra Mi ki), 2003; Ту ђи жи во ти (Las vi das aje nas), 2005; Изум 
љу ба ви (La invención de amor), 2013; По бу на (Insurrección), 2019. (А. М.)

ДУ ШКО ПЕ ВУ ЉА, ро ђен 1976. у Кру пи на Вр ба су код Ба ња лу ке, 
БиХ. Про фе сор је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Ба ња лу ци на Сту диј ском 
про гра му срп ског је зи ка и књи жев но сти. Ба ви се исто ри јом и по е ти ком 
срп ске књи жев но сти, пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље
не књи ге: Об но ва ср би сти ке, хре сто ма ти ја, 2013; По вра так ср би сти ци, 
2015; Раз го во ри, 2015; Мо тив сло бо де у књи жев ном дје лу Пе тра Ко чи ћа, 
2018; Чи та ње по сту па ка, 2018; При по вје дач ки сви јет Све то за ра Ћо ро
ви ћа, 2019. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.

РА ДО ВАН ПО ПО ВИЋ, ро ђен 1938. у Ду бу код Ба ји не Ба ште. Но
ви нар, књи жев ник, ау тор је мно гих жи во то пи са на ших нај зна чај ни јих 
пи са ца. Об ја вље не књи ге: Ка зи ва ња о Ан дри ћу – успо ме не са вре ме ни ка, 
1976; Иси до ри на бро ја ни ца, 1979; Жи вот Ми ло ша Цр њан ског, 1980; Исти
на о Ду чи ћу, 1982; Књи га о Цви ја но ви ћу, 1985; Иза бра ни чо век или жи вот 
Раст ка Пе тро ви ћа, 1986; Воћ ка на дру му или жи вот Вељ ка Пе тро ви ћа, 
1986; Жи вот Ме ше Се ли мо ви ћа, 1988; Иво Ан дрић (фо то мо но гра фи ја), 
1988; Ан дри ће ва при ја тељ ства, 1992; Књи га о Ћо пи ћу или пут до мо ста, 
1994; Књи жев на то по гра фи ја Бе о гра да, 1995; При ча о Сре те ну Ма ри ћу, 
1996; Кр ле жа и Ср би, 1997; Вас ко По па, мит и ма ги ја, 1998; Књи га о Де
сан ки, 1998; Слав ни го сти Ср би је, 1998; Ан тић – њим са мим, 2000; Вре ме 
пи сца – жи во то пис До бри це Ћо си ћа, 2000; Пр ви пи сац тре ћег ми ле ни
ју ма – жи во то пис Ми ло ра да Па ви ћа, 2002; Гра ђа нин све та – жи вот 
То до ра Ма ној ло ви ћа, 2002; Принц пе сни ка – жи вот Бран ка Миљ ко ви ћа, 
2003; Сјај но дру штван це – при ча о срп ским над ре а ли сти ма, 2006; Жи
вот без ла жи, 2008; Срп ски пи сци сли ка ри, 2008; Књи го љу бац из мрач ног 
ду ћа на, 2009; Пе сни ки ња ду ше Ср би је, 2009; По след њи срп ски бољ ше вик, 
2009; Раз но сач ме се чи не, 2009; Ма ти ја – илу стро ва на мо но гра фи ја, 2009; 
Кнез срп ских пе сни ка, 2009; Бес крај ни пла ви круг, 2009; Ан дри ће ва при ја
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тељ ства, 2009; Срп ски књи жев ни зве ри њак: књи жев ни жи вот Ср би је 
1944–2000, 2011; Ми хиз – од го не та ње јед ног жи во та, 2011; Жуд ња за фра
ком – срп ски пи сци у ди пло ма ти ји, 2011; Ка ко је Бу ле по ко рио Евро пу – 
жи во то пис Ми о дра га Бу ла то ви ћа, 2013; При ча о Ду ша ну Ма ти ћу, 2014; 
Де пе ше из ду ше – ди пло ма те и пе сни ци у Ри му, 2014; Пе сник на ше мла
до сти – жи во то пис Слав ка Ву ко са вље ви ћа, 2015; Пу то ва ње кроз успо
ме не, 2016; Осмех род не го ди не – ре пор та же, за пи си, бе ле шке из ужич
ких „Ве сти” 1957–1966, 2016; Ари сто крат ду ха – жи во то пис Ми ла на 
Ка ша ни на, 2016; Ве ли ки Го спо дин: Мла ден Ле ско вац – њим са мим, 2017; 
Бла го дат но вог ју тра: Бо шко Пе тро вић – њим са мим, 2018; Све док вас
кр се ња – пе снич ка би о гра фи ја Ми о дра га Па вло ви ћа, 2019; Срп ски Ор феј 
До бри ца Ерић – пе снич ка би о гра фи ја, 2020; Пар че пи шче ве ду ше: Ти шма 
– њим са мим, 2020. При ре дио ви ше књи га.

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 пре ко 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; Пи сма из Пољ ске, 2018; Фак то мон та же – (пор тре ти, 
жи во то пи си, ју би ле ји, се ћа ња, раз го во ри, пи сма, ми слио о ), 2020. Обја
ви ла је и ви ше ан то ло ги ја.

МИ ЛИ САВ СА ВИЋ, ро ђен 1945. у Вла со ву код Ра шке. Пи ше при
че, ро ма не, есе је и сту ди је, ба ви се књи жев ном исто ри јом и пре во ди с 
ен гле ског и ита ли јан ског. Књи ге про по ве да ка: Бу гар ска ба ра ка, 1969; 
Мла ди ћи из Ра шке, 1977; Ујак на ше ва ро ши, 1977; Про ла зе ли во зо ви Ибар
ском до ли ном (из бор), 2001; Љу бав не при че јед ног ше пр тље, 2007. Ро ма ни: 
Љу ба ви Ан дри је Ку ран ди ћа, 1972; То по ла на те ра си, 1985; Ћуп ко мит ског 
вој во де, 1990; Хлеб и страх, 1991; Ожиљ ци ти ши не, 1996; Принц и серб
ски спи са тељ, 2008; Чвар чић, 2010; La sans pa re il le, 2015; Док то ра Ва
лен ти на Тру ба ра и се стре му Си мо не те по вест чуд но ва тих до га ђа ја у 
Ср би ји, 2018; Пе пео, пе на, ша пат, 2020. Књи жев ноисто риј ске сту ди је: 
Уста нич ка про за, 1985; Се ћа ње и рат, 2009; До ли на срп ских кра ље ва, 
2014. Мул ти жан ров ске књи ге: Фу сно ста, 1994; 30 плус 18, 2005; Рим ски 
днев ник, при че и је дан ро ман, 2008; Љу бав на пи сма и дру ге лек ци је, 2013; 
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Ма ли гло сар кре а тив ног пи са ња, 2015; Еп ска Ср би ја, 2017; Од Чам пар 
ба ра до ка си не Вaладије, 2018; Бан дит и про фе сор – ин тер вјуи Ми ли са ва 
Са ви ћа, 2020. Ау тор је лек си ко на Ко је ко – пи сци из Ју го сла ви је, 1994, 
а об ја вио је ви ше књи га пре во да с ен гле ског и ита ли јан ског и при ре дио 
не ко ли ко књи га и ан то ло ги ја са вре ме них свет ских и срп ских при ча.

НИ НА СТО КИЋ, ро ђе на 1996. у Шап цу. Основ не и ма стер ака дем
ске 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, где је 2020. го ди не од бра ни ла ма стер рад под 
на зи вом „Чу до у срп ској дра ми ХХ ве ка – Пе кић, Си мо вић, Ко ва че вић”. 
Тре нут но је сту дент де мон стра тор на од се ку за срп ску књи жев ност на 
пред ме ти ма из обла сти про у ча ва ња на род не књи жев но сти.

ВЛА ДИ СЛАВ СТШЕ МИЊ СКИ (WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI, 
Минск, Бе ло ру си ја, 1893 – Лођ, Пољ ска, 1952), во де ћи те о ре ти чар и умет
ник ме ђу рат не пољ ске ли ков не аван гар де. С об зи ром на сво је пле мић ко 
по ре кло сту ди рао је вој не на у ке у цар ској Ру си ји. Те шко је ра њен 1916. 
на фрон ту, па се опро стио од вој не ка ри је ре. У Мо скви је 1918. и 1919. 
го ди не сту ди рао сли кар ство и ус по ста вио кон такт с гру пом аван гард них 
умет ни ка (УНО ВИС), кон струк ти ви стич ке ори јен та ци је, с Ма ље ви чем, 
Та тљи ном и др. У бол ни ци у Мо скви, ле че ћи се од по сле ди ца ра ња ва ња, 
упо зна је Ка та ри ну Ко бро, исто пле мић ког, ле тон скору ског по ре кла, 
бу ду ћу сту дент ки њу ва јар ства, та ко ђе бли ску аван гар ди сти ма. Оже нио 
се њом и пре ко тзв. зе ле не гра ни це пре ла зе су у Пољ ску, нај пре у Вил но, 
где се на ла зи ла ње го ва по ро ди ца, а ка сни је у Лођ, је дан од нај зна чај ни
јих пољ ских цен та ра аван гар де. Укљу чи ли су се у гру пе при ча со пи си
ма Блок, Пра е сенс (ре во лу ци о нар на умет ност), збли жи ли с Кра ков ском 
аван гар дом, илу стру ју ћи пе снич ке збир ке ње них чла но ва, Пај пе ра, Пши
бо ша, Бжен ков ског и др. По чет ком три де се тих го ди на ХХ ве ка осно ва
ли су у Ло ђу при Му зе ју умет но сти Ко лек ци ју мо дер не умет но сти, ко ја 
је дру га у Евро пи то га ти па. Би ли су бли ски кон струк ти ви зму, ма да су 
осно ва ли и свој пра вац уни зам, ко ји спа да у нај о ри ги нал ни је фи ло зоф
скоесте тич ке кон цеп ци је европ ске аван гар де. Од 1930. на ста ју уни стичке 
сли ке Стше мињ ског. По себ но се ис та као у сли ка њу лођ ских и мор ских 
пеј за жа, у скла ду с ње го вом де фи ни ци јом сли ке као чи сто ви зу ел не по
ја ве. Го ди не 1945. по чео је да пре да је на лођ ској Ви шој ли ков ној шко ли, 
али је са до ла ском соц ре а ли зма 1950. сме њен са тог ме ста, а убр зо и умро. 
У ме ђу рат ном пе ри о ду је са сво јом су пру гом на пи сао не ко ли ко из у зет
них те о риј ских ра до ва, Ком по зи ци ја про сто ра (1931), Функ ци о на ли
стич ка штам па (1935), а сам сту ди ју Те о ри ја ви ђе ња, ко ја је об ја вље на 
по смрт но 1958. го ди не, ду го при хва та на од ве о ма ма лог бро ја пољ ских 
те о ре ти ча ра и умет ни ка, ван Пољ ске пот пу но не по зна та. По ста ли су 
ши ре по зна ти, а њи хо ви ра до ви по че ли да се пре во де, тек де ве де се тих 
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го ди на ХХ ве ка по сле па да ко му ни зма у Пољ ској и ка да је др жа ва у знак 
сто го ди шњи це њи хо вих ро ђе ња при ре ди ла из ло жбе ње го вих ра до ва 
1993, а ње го ве су пру ге 1998, при ка зав ши их нај пре у Евро пи, а ка сни је 
у Аме ри ци, Ја па ну и дру где, од но сно ка да су ко нач но у исто ри ји умет
но сти до би ли ме сто ко је за слу жу ју. (Б. Р.)

ЈО ВА НА ТО ДО РО ВИЋ, ро ђе на 1997. у Зре ња ни ну. Основ не ака дем
ске сту ди је за вр ши ла је на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик Фи ло зоф
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Тре нут но на истом фа кул
те ту по ха ђа ма стер сту ди је. Пи ше есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци. 

ДА ВИД ТУ РА ШВИ ЛИ, ро ђен 1966. у Тби ли си ју, Гру зи ја. Је дан је 
од нај зна чај ни јих са вре ме них гру зиј ских пи са ца. На кон пр вог ро ма на 
Бек ство из Со вјет ског Са ве за, ко ји га је учи нио по зна тим и ван гра ни ца 
Гру зи је, сле ди и низ дру гих ро ма на, као и и не ко ли ко зби р ки при по ве
да ка, пу то пи са и по зо ри шних дра ма. До цент је на ка те дри за са вре ме ну 
књи жев ност Уни вер зи те та у Тби ли си ју. (П. Ш.)

ЕТЕ ЛА ФАР КА ШО ВА (ETE LA FARKAŠOVÁ), ро ђе на 1943. у ме
сту Ле во ча у ис точ ној Сло вач кој. Пе сни ки ња, про за ист ки ња, есе јист
ки ња, књи жев на кри ти чар ка и фи ло зоф ки ња. Спа да у ред нај зна чај ни јих 
са вре ме них сло вач ких ау то ра. Об ја ви ла је пет на ест про зних књи га, пет 
књи га есе ја и осам зби р ки по е зи је. Ме ђу нај зна чај ни је на сло ве спа да ју: 
Ре про ду ци ја вре ме на, Дан за да ном, Де си ло се, Фраг мен ти са по вре ме ном 
же љом за це ло ви то шћу. За ро ман Сце на рио на гра ђе на је нај зна чај ни јим 
сло вач ким књи жев ним на гра да ма Ana soft Li te ra, „Ла ди слав Ћа шки” и 
Пре ми ја ПЕН цен тра. Као есе јист ки ња пот пи са ла је ви ше зна чај них 
на сло ва: Ети де о бо лу и дру ги есе ји, Ви де ти му зи ку и дру ги есе ји, Вре ме 
је ти ши на. Ка о а у тор ка је струч них мо но гра фи ја Те о ри ја спо зна је, Че ти
ри по гле да у фе ми ни стич ку фи ло зо фи ју и ау тор ка мо но гра фи је На пу ту 
у соп стве ну со бу. Чла ни ца је Дру штва сло вач ких књи жев ни ка, Сло вач
ког ПЕН цен тра, Ау стриј ског дру штва књи жев ни ка (OeSV) и удру же ња 
ау то ра „Hajn bur ger Au to ren run de”. Спа да у чла ни це осни ва че Цен тра за 
род не сту ди је Уни вер зи те та Ко мен ског као и Клу ба сло вач ких про зних 
ау тор ки Фе ми на у Бра ти сла ви. (З. В. Б.)

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
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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.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




