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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ЛУ И СА ВА ЛЕН СУ Е ЛА (LU I SA VA LEN ZU E LA), ро ђе на 1938. у 
Бу е нос Ај ре су, Ар ген ти на. Ау тор ка је број них есе ја, ро ма на, при по вет ки, 
ми нипри ча и јед на од нај ва жни јих са вре ме них ар ген тин ских књи жев
ни ца. Ро ђе на је у умет нич кој по ро ди ци – ње на мај ка, Лу и са Мер се дес 
Ле вин сон, та ко ђе је би ла књи жев ни ца. Ва лен су е ла је од ма ле на би ла окру
же на ве ли ка ни ма ар ген тин ске књи жев но сти, у ње ној ку ћи оку пља ли су 
се, из ме ђу оста лих, Хор хе Лу ис Бор хес и Ер не сто Са ба то. Као вр ло мла да 
по че ла је и са ма да се ба ви но ви нар ским по слом и књи жев но шћу. Пу но 
је пу то ва ла, жи ве ла је у Фран цу ској, Шпа ни ји, Мек си ку и САД. У Њу
јор ку је про ве ла де сет го ди на (1979–1989), где је оти шла да ра ди као би 
се скло ни ла од вој ног ре жи ма у зе мљи. До бит ни ца број них ар ген тин ских 
и ме ђу на род них на гра да и при зна ња, пре во ђе на на број не свет ске је зи ке, 
да нас жи ви, ра ди и не у мор но пи ше у Бу е нос Ај ре су. Ва жни ја де ла: књи
ге при по ве да ка: Ов де се де ша ва ју чуд не ства ри (Aquí pa san co sas ra ras), 
1975; Про ме на оруж ја (Cam bio de ar mas), 1982; Си ме три је (Simetrías), 
1993; ро ма ни: Мо раш да се сме шкаш (Hay que sonreír), 1966; Као у ра ту 
(Co mo en la gu e r ra), 1977; Ро ман но ар с Ар ген тин ци ма (No ve la ne gra con 
ar gen ti nos), 1990; Пу те ше стви је (La travesía), 2001; Су тра шњи ца, 2010; 
књи ге есе ја: Опа сне ре чи (Pa la bras pe li gro sas), 2002; Пи са ње и тај на 
(Escri tu ra y sec re to), 2003. На срп ски је зик пре ве де не су књи ге Про ме на 
оруж ја, Ро ман но ар с Ар ген тин ци ма, Си ме три је, Мо раш да се сме шкаш 
и Опа сне ре чи, у ко јој су об у хва ће ни есе ји из исто и ме не књи ге на шпан
ском и де ло ви књи ге Пи са ње и тај на. (А. М.)

МИР КО ДЕ МИЋ, ро ђен 1964. у Гор њем Кла сни ћу код Гли не, Хр ват
ска. Пи ше про зу, пу бли ци стич ке тек сто ве и есе је. Об ја вље не књи ге про
зе: Ја бу ке Хе спе ри да, 1990; Слам ка у но су, 1996; Ћи ли бар, мед, оско ру ша, 
2001; Апо кри фи о Фур ту ли, 2003; Слу ге хи ро ви тог лу чо но ше, 2006; Мол ски 
ако р ди, 2008; Тре зве ња ци на пи ја ној ла ђи, 2010; По(в)рат нич ки ре кви јем 
– (ет но)ро ман(ија да), 2012; Ата ка на Ита ку – ко ме ди је бур леск не бе сми
сле но сти, 2015; Ћу та ња из Го ре – фан та зма го ри ја, 2016; Пу сто ло ви не 
бач ког оп се на ра, 2018. Дра ме: Игре бро је ва, 2017; На ше до ма ће ства ри, 
2020. Пу бли ци сти ка и есе ји: Сла ђе ње гор чи ном, 2008; Под отров ним 
пла штом, 2010; Утва ре че твр тог про ро штва, 2011; На ни чи јој зе мљи 
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– есе ји, мар ги на ли је и је дан пу то пис, 2016. При ре дио ви ше књи га, жи ви 
у Кра гу јев цу.

БУ ДИ МИР ДУ БАК, ро ђен 1952. у Ан дри је ви ци код Бе ра на, Цр на 
Го ра. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је, дра ме и књи жев ну кри ти ку. Књи ге 
пе са ма: По сла ни ца на го ва ра чу, 1978; За би та мје ста, 1985; Ле леј, 1989; 
Хи лан дар, 1993; Пу сти ња Оп ти на, 1995; От кри ве ња, 1998; Ту га за се дам 
сви јет ња ка, 2002; Ска дар ске еле ги је, 2008; По сла ни ца на го ва ра чу (иза
бра не и но ве пе сме), 2017; Христ у аду, 2017. Књи ге при по ве да ка: Оно 
че га не ма, 1978; Ги љо ти на за ду шу, 2010. Ро ма ни: Астра ри јум – суд бин ска 
еле ги ја, 1985; Чо вјек без утје хе – фан та стич ни ро ман у при по ви јет ка ма, 
1988. Дра ме: Мак сим дру ги, 1983; Дра ме, 1996. Есе ји: За о би ла зни пут, 
1988; Та ко је го во рио Бу ди мир Ду бак – по ли тич ки есе ји, бе сје де, пје сме, 
2008; Зу бља Ње го ше ва: (Би ље жни ца), 2013. Го ди не 2005. су му об ја вље на 
Иза бра на дје ла у се дам то мо ва.

АДАМ ЗА ГА ЈЕВ СКИ (ADAM ZA GA JEW SKI, Ла вов, Укра ји на, 1945 
– Кра ков, Пољ ска, 2021). По сле Дру гог свет ског ра та ње го ва по ро ди ца се 
пре се ли ла у Пољ ску, у град Гљи ви це у Шле ској. Сту ди рао је фи ло зо фи ју 
и пси хо ло ги ју у Кра ко ву. У ње му је остао све до 1980, где је пре да вао 
фи ло зо фи ју. Отад је жи вео и ра дио из ме ђу Па ри за, Тек са са, Чи ка га и 
Кра ко ва. Био је гост нај по зна ти јих фе сти ва ла по е зи је у све ту и ор га ни
за тор јед ног од нај зна чај ни јих, Ис ток –За пад, ко ји су осно ва ли но бе лов
ци Ми лош и Шим бор ска. Као пе сник се свр ста вао у при пад ни ке Но вог 
та ла са (Кри њиц ки, Кор нха у зер, Лип ска, Ба рањ чак и др.) или ше зде сет
о сма ше. У по чет ку ве ћи на но во та ла со ва ца или ше зде се то сма ша је пи
са ла ан га жо ва ну по е зи ју. Од по чет ка осам де се тих сва ко је кре нуо сво јим 
пу тем. За га јев ски спа да у нај пре во ђе ни је и нај на гра ђи ва ни је пе сни ке 
Но вог та ла са. По след њих го ди на не ко ли ко пу та је кан ди до ван за Но бе
ло ву на гра ду. И код нас је ве о ма по знат и пре во ђен. До бит ник је две ју 
на ших ва жних на гра да: Европ ска на гра да за по е зи ју „Пе тру Кр ду” (КОВ, 
2014) и На гра да Европ ски атлас ли ри ке (Ба ња Лу ка, 2019). Ау тор је сле
де ћих пе снич ких збир ки: Са оп ште ња, 1972; Ме сар ни це, 1975;Пи смо. 
Ода мно жи ни, 1982, 1983; Пу то ва ти уЛа вов, 1985; Плат но, 1990; Ди вље 
тре шње (из бор), 1992; Ог ње на Зе мља, 1994; Ка сни пра зни ци (из бор), 
1998; Три ан ђе ла (из бор), 1998; Жеђ, 1999; По вра так, 2003; Ан те не, 2005; 
Не ви дљи ва ру ка, 2009; Иза бра не пе сме, 2010; Аси ме три ја, 2014; Ствар
ни жи вот, 2019. По ред по е зи је пи сао је есе је: Не при ка за ни свет (са 
Ју ли ја ном Кор нха у зе ром), 1974; Со ли дар ност и уса мље ност, 1986; Два 
гра да, 1991; У ту ђој ле по ти, 1998; Со ли дар ност и уд са мље ност, 2002; 
Од бра на ва тре но сти, 2002; Пе сник раз го ва ра с фи ло зо фом, 2007; Бла го 
пре те ри ва ње, 2011; По е зи ја за по чет ни ке, 2017; Не сре ђе на суп стан ца, 
2019. (Б. Р.)
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ИРИ НЕЈ (БУ ЛО ВИЋ), ро ђен 1947. у Ста ни ши ћу код Сом бо ра. На 
кр ште њу до био име Мир ко. Ди пло ми рао је 1969. го ди не на Бо го слов ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду, а по том од ла зи на по сле ди плом ске сту ди је у 
Ати ну и Па риз, а 1980. је од бра нио док то рат „Тај на раз ли ко ва ња бо жан
ске су шти не и енер ги је у Све тој Тро ји ци по све том Мар ку Ев ге ни ку Ефе
ском” на Уни вер зи те ту у Ати ни. Од 1981. пре да је на Бо го слов ском фа
кул те ту у Бе о гра ду, а 1990. по ста је епи скоп Епар хи је бач ке са се ди штем 
у Но вом Са ду.

БО ЈАН ЈО ВА НО ВИЋ, ро ђен 1950. у Ни шу. Ет но лог, пи ше по е зи ју, 
есе је, кри ти ку и ан тро по ло шке сту ди је, ба ви се и ал тер на тив ним фил
мом. Књи ге пе са ма: Ба ца ње ка мен чи ћа, 1973; Кост из ме ђу оба ла, 1981; 
Ду шо ло вац, 1989; Про по вед мра ва, 1993; Пе шча на мај ка, 1996; Од лом ци 
бо жан ства, 1997; Ку ћа иза обла ка, 1999; На зи ви до ла зе ћег, 2005; Сен ке 
у та ми, 2006; Го вор про зор љи вог, 2009; Са стој ци вре ме на, 2012; По нов
на ро ђе ња (из бор и но ве), 2015; Спа со но сне не во ље, 2017; До ла зе ће до ба, 
2020. Сту ди је: Срп ска књи га мр твих, 1992; Ма ги ја срп ских об ре да, 1993; 
Тај на ла по та, 1999; Дух па ган ског на сле ђа у срп ској тра ди ци о нал ној 
кул ту ри, 2000; Клоп ка за ду шу, 2002; Ка рак тер као суд би на, 2002; Го вор 
пе ћин ских сен ки, 2004; Бли скост да ле ког, 2005; Суд би на и ма ги ја – ан
тро по ло шки огле ди, 2007; Пр кос и инат – ет ноп си хо ло шке сту ди је, 2008; 
Реч ник ја ва шлу ка, 2009; Игра ње с ни шта ви лом, 2011; Из ре че но и про ре
че но или О пред ска за њи ма кре ман ских ви дов ња ка, 2011; Љу бав и опра
шта ње, 2011; Уби ја ње ста рих – као тра ди ци о нал ни и на уч ни мит, 2013; 
Ме ху ри за пе ну ша них го ди на – иза бра ни ин тер вјуи, 2013; Окол ни пут, 
2013; Пам ће ње и са мо за бо рав, 2014; Све то ви ан тро по ло шке има ги на
ци је, 2014; Срп ска књи га мр твих – та на то ло ги ке, 1, 2015; Ан тро по ло ги ја 
зла, 2016; Тај ни ин те рес – пе снич ко и ан тро по ло шко ис ку ство, 2017; Они
рич ки код – увод у ан тро по ло ги ју сно ва, 2017; Пам ће ње и са мо за бо рав, 2018; 
Крај ам би са, 2018; Срп ска књи га мр твих, 2019; Скри ве ни чо век, 2019; Пу
то ва ње за бо ра вље ним бро дом, 2019; Не го ва на ди вљи на – филм и ал тер
на тив ни филм, 2020; Агре си ја и кул ту ра, 2020. При ре дио ви ше књи га.

БО ШКО ЛО МО ВИЋ, ро ђен 1944. у Бре зни код Гор њег Ми ла нов ца. 
Но ви нар, пи ше по е зи ју и про зу за де цу и од ра сле, ра дио дра ме, књи жев ну 
и ли ков ну кри ти ку. Књи ге за од ра сле – пе сме: Сен ке вре ме на, 1967; Пред 
нир ва ном, 1993; Tom be la ne i ge, 1997; Пе сме и пје сме, 2010; при че: Ча ри 
Па у ле Пре чи сте, 1980; Цр ни ска кач на ц6, 1983; Ми ли о нер, 1989; Је ле на, 
мај ка ко је не ма, 2012; Под ме се че вом лам пом, 2014; При че о нео бич ном, 
2020; књи жев на и ли ков на кри ти ка: Чи тах, гле дах, за пи сах, 2006; пу бли
ци стич ке књи ге: Хај дук Бо јо вић (ко а у тор М. По по вић), 1970; Цр ве на нит 
ко ри до ра, 1999; Књи га о Ди ја ни Бу ди са вље вић, 2013; Еле ги је, 2015. Књи
ге за де цу – пе сме и при че: За љу бље ни би цикл, 1984; Ра ђа ње пје сме, 1985; 
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На сло во, на сло во Љ, 1987; Не што ва жно, 1990; На та ша из тре ће клу пе, 
1994; Мир ја на не ма пој ма, 1995; Мој отац про да је шу му, 1997; Шта ћу ја 
у Шан га ју, 1997; Пи тај мо га бра та, 2004; Бу квар деч јих ду жно сти, 2014; 
ро ма ни: 15 да на фе ри ја, 2010; Де чак са кљу чем о вра ту, 2011; Ви до ви та 
Ана или за што смо укра ли ма гар ца, 2012; Чу де сна лут ка Та и јо коса н , 
2014; Уз бу на на пла не ти Оку ко, 2016; Кра ђа мо бил ног у VII2 (де тек тив
ска при ча у 18 сли ка), 2018; Де сет да на, а сто ти ну чу да, 2019. Го ди не 
2020. су му иза шла Са бра на де ла у осам књи га.

СНЕ ЖА НА ЛУ КИЋ ПА ВЛО ВИЋ, ро ђе на 1941. у Ва ље ву. Ди пло
ми ра ла оп шту књи жев ност са те о ри јом књи жев но сти на Фи ло ло шком 
фа кулк те ту у Бе о гра ду. Но ви нар, пре во ди лац са фран цу ског (Уни вер зи
тет пред сте ча јем Жа на Фу ра стјеа, Вар вар ска свад ба Ја на Ке фе ле ка и 
др.). По вре ме но је глу ми ла у фил мо ви ма Жи во ји на Па вло ви ћа и пи са ла 
сце на ри ја. При ре ди ла: Пла не та фил ма – се ћа ња, 2002. и об ја ви ла књи гу 
при ча Дру га со ба, 2013.

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.

АНА МАР КО ВИЋ, ро ђе на 1976. у Кра ље ву. 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 „Жен ски 
иден ти тет и од но си мо ћи у при по вет ка ма Лу и се Ва лен су е ле” („La iden
ti dad fe me ni na y las re la ci o nes de po der en los re la tos de Lu i sa Va len zu e la”). 
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.

СА РА МА ТИН, ро ђе на 1998. у Сом бо ру. За вр ши ла је основ не ака
дем ске сту ди је срп ске књи жев но сти и је зи ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Но вом Са ду. Тре нут но по ха ђа ма стер сту ди је на истом фа кул те ту, пи ше 
при ка зе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ВЛА ДАН МА ТИЋ, ро ђен 1959. го ди не у Бе о гра ду. Са вре ме ни про
зни ау тор, есе ји ста и пре во ди лац. Тре нут но жи ви и ра ди у Ка зах ста ну. 
Књи ге ко је се не по сред но или по сред но ба ве исто ри јом или ге о гра фи јом 
Тар та ри је: Ше ста кли ма – бе ле шке о пу то ва њу по Мон го ли ји, 2003; 
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Скла па ње пеј за жа, 2011; Де тек тив Те зеј и Ба ла да о пут ни ку, 2014; За
пи си из Но вог Са ра ја, 2019; Из гу бље ни град, 2020.

МИ ЛАН МИ ЦИЋ, ро ђен 1961. у Зре ња ни ну. Исто ри чар и књи жев
ник. Об ја вио 41 књи гу исто ри о граф ских сту ди ја, исто риј ских есе ја, до
ку мен тар не про зе, про зе и по е зи је. Од 2020. го ди не је ге не рал ни се кре
тар Ма ти це срп ске. Књи ге про зе: Ме сец од ве не ци јан ског са пу на, 2013; 
Код жи вах ног огле да ла, 2014; Спи сак се но ви тих име на, 2016; Ab ovo, 
2018; Дан ко ји је стао да се од мо ри, 2018; Ду го пу то ва ње у Та ба ну: се
вер на при ча, 2020. Ода бра не књи ге по е зи је: Наш мо зак је кри јум ча ре на 
ро ба, 2006; Ми смо ми ла зе ни ти стич ки свет, 2008; Ра ки ја и ра не, 2010; 
Зо ве се Бра на, 2017. Глав не исто ри о граф ске те ме ко је про у ча ва су 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 
1921–1941, исто ри ја Ба на та, исто ри ја Ср ба у Ма ђар ској у 20. ве ку. Ода
бра не исто ри о граф ске сту ди је: 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; Срп ско 
до бро во љач ко пи та ње у Ве ли ком ра ту 1914–1918, 2014; Не за пам ће на 
бит ка – срп ски до бро вољ ци у Ру си ји 1914–1918, 2016 (пре вод на че шки: 
Za po me nutý boj – Srbští dobrovolníci v Ru sku 1914–1918, 2020); Аме ри кан ци 
– срп ски до бро вољ ци из САД (1914–1918), 2018; Срп ски до бро вољ ци из Ба
на та, Бач ке и Ба ра ње (1914–1918), 2020; Ср би оп тан ти из Ма ђар ске у 
Кра ље ви ну Ју го сла ви ји (1921–1941), 2020; Од ра та до оп та ци је – Ло вра 
(1914–1924), 2020.

ЖИ ВО ЈИН ПА ВЛО ВИЋ (Ша бац, 1933 – Бе о град, 1998). Био је је дан 
од нај зна чај ни јих срп ских ре ди те ља цр ног та ла са ју го сло вен ског фил ма, 
као и еми нент ни књи жев ник, сли кар и уни вер зи тет ски про фе сор. Ди пло
ми рао сли кар ство на Ака де ми ји при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду, био 
ре дов ни про фе сор Фа кул те та драм ских умет но сти и Ака де ми је умет
но сти БК. Пи сао ро ма не, при по вет ке, есе је, филм ске кри ти ке и сце на
ри ја. Об ја вље не књи ге: Кри ву да ва ре ка, при по вет ке, 1963, 1994; Филм у 
школ ским клу па ма, члан ци, 1964; Днев ник не по зна тог, но ве ла, 1965; Лут ке; 
Лут ке на бу њи шту, ро ман, 1965, 1991; Две ве че ри у је сен, при по вет ке, 
1967, 1997; Ђа во љи филм, есе ји, 1969, 1996; Не при ја тељ; Ка ин и Авељ, ро
ман, 1969, 1986; Ци ган ско гро бље, при по вет ке, 1972, 2000; О од врат ном, 
есе ји, 1972, 1982, 2018; Ве тар у су вој тра ви, но ве ла, 1976; За дах те ла, 
ро ман, 1982, 1985, 1987, 1988, 1990, 2017; Бе ли на су тра, про за, 1984; Они 
ви ше не по сто је, ро ман, 1985, 1987, 2013; Уби јао сам би ко ве, при по вет ке, 
1985, 1988; Зид смр ти, ро ман ,1985, 1986, 1987; Лов на ти гро ве, ро ман, 1988; 
Ра сло ми је ба дем др во, ро ман, 1988; Фло ги стон, за пи си, 1989; Бал кан ски 
џез, есе ји, 1989; Ис пљу вак пун кр ви, днев ник, 1984, за бра њен, 1990, 2008; 
Азбу ка, лир ска ис по вест, 1990; Је згро на пе то сти, раз го во ри, 1990; Ва
шар на Све тог Аран ђе ла, ро ман, 1990; Ре во лу ци ја, тав ни та лас, че ти ри 
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филм ска сце на ри ја, 1991; Траг ди вља чи, ро ман, 1991; Лу ди ло у огле да лу, 
раз го вор, 1992; Ла пот, ро ман, 1992, 2013; Кри шке вре ме на, при по вет ке, 
1993; Кру го ви, но ве ле, 1993; Биљ на крв, ро ман, 1995; Вол тин лук, пре пи
ска са Го ра ном Ми ла ши но ви ћем, 1996; Си ме три ја, ро ман, 1996; Дав не 
го ди не, филм ске кри ти ке, 1997; До лап, ро ман, 1997; От ку ца ји, за пи си, 
1998; Љу бав, но ве ле, 1998; Бла то, при по вет ке, 1999; Днев ник 1956–1993, 
шест књи га,1999; Пла не та фил ма – се ћа ња, 2002. Иза бра на про за у пет 
књи га об ја вље на је 1988, а про зни ци клус Ди вљи ве тар у де сет књи га 
1993. го ди не. Ре жи рао је пет на ест фил мо ва ме ђу ко ји ма су: Не при ја тељ, 
1965; По вра так, 1966; Бу ђе ње па цо ва, 1967; Кад бу дем мр тав и бео, 1968; 
За се да, 1969; Цр ве но кла сје, 1970; Хај ка, 1976; До ви ђе ња у сле де ћем ра ту, 
1980; За дах те ла, 1983; На пу ту за Ка тан гу, 1987; Де зер тер, 1992; Држа
ва мр твих, 1998, за вр шен 2000. 

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.

ЕМИ ЛИ ЈА ПО ПО ВИЋ, ро ђе на 1996. у Ло зни ци. Основ не и ма стер 
сту ди је срп ске књи жев но сти и је зи ка за вр ши ла је 2020. го ди не на Фи
ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. По ред пи са ња, ба ви се глу мом и 
пе ва њем. Тре нут но је за по сле на у Цен тру за кул ту ру „Вук Ка ра џић” у 
Ло зни ци. По е зи ју и на уч не ра до ве об ја вљу је у пе ри о ди ци.

РАН КО ПО ПО ВИЋ, ро ђен 1961. у За ло му код Не ве си ња, БиХ. Шко
ло вао се у Са ра је ву, где је 1985. ди пло ми рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту. 
Ма ги стри рао 1990. на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а док то ри рао 
2005. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ба њој Лу ци. До пи сни је члан у рад
ном са ста ву Ака де ми је на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске (АНУРС). 
Ре дов ни је про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци. 
Пи ше књи жев ну кри ти ку, огле де и сту ди је из обла сти срп ске књи жев
но сти ХIХ и ХХ ве ка. Об ја вље не књи ге: За вјет но пам ће ње пје сме – 
ствар но сни кон текст срп ске по е зи је с кра ја 20. ви је ка, 2007; Чин пре
по зна ва ња – огле ди о срп ском пје сни штву, 2009; Гор ка ве дри на Ис то ка 
– ху мор у Ан дри ће вим ро ма ни ма, 2012; Па ра док си и мо ли тве, 2013; Ри
зни ча ри и пам ти те љи (гру па ау то ра), 2013; Тра ге ди ја без ка тар зе, 2014; 
Ри је чи за сре та ње, 2014; Пје сник ве ли ког по ми ре ња – осо бе но сти умјет
нич ког из ра за Бран ка Ћо пи ћа, 2015; Чи та ти и би ти, 2017; Ску ћен у ри је
чи – за пи си о по е зи ји Ђор ђа Сла до ја, 2020.
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БИ СЕР КА РАЈ ЧИЋ, ро ђе на 1940. у Је ла шни ци код За је ча ра. За врши
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. 
Об ја ви ла је и ви ше ан то ло ги ја.

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 
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; Бели 
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 – огле ди, кри ти ке, опа жа ња и освр ти, 2015; Днев ник чи та о ца 
– огле ди, кри ти ке, опа жа ња и освр ти 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.

СО ФИ ЈА СКУ БАН, ро ђе на 1996. у Но вом Са ду. Основ не и ма стер 
сту ди је ен гле ског је зи ка и књи жев но сти за вр ши ла је на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду, где је тре нут но на док тор ским сту ди ја ма. Бави 
се ан гло фо ном књи жев но шћу, пре све га бри тан ском дра мом ХХ ве ка, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци. Жи ви у Но вом Са ду и ра ди као про фе сор ен гле
ског је зи ка.

МИ ЛАН ТО ДО РОВ, ро ђен 1951. у Ба нат ском Аран ђе ло ву. Пи ше 
са ти рич не при че, по е зи ју, афо ри зме и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не 
књи ге: Ухом за кру хом, 1976; Бо ца под при ти ском, 1981; Цр ве ни и пла ви, 
1987; Ку пин ско ле то, 1987; Си ро тињ ска за ба ва, 1990; Остр во без бла га, 
2003; Пре та ка ни Ср би, 2009; Без број на ших жи во та, 2011; По ко ри се и 
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поч ни, 2013; Не мо гу ов де да до че кам ју тро, 2014; Лек про тив смр ти, 2016; 
Ре до след јед но став них ства ри, 2017; При ста ни ште, 2018; Те ле фон ски 
име ник мр твих прет плат ни ка, 2019; Не мо гу сви да умру ле ти, 2020.

НИ КО ЛИ НА ТУ ТУШ, ро ђе на 1991. у Ру ми. Тре нут но је на док
тор ским сту ди ја ма срп ске књи жев но сти и је зи ка на Фи ло зоф ском фа
кул те ту у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у 
пе ри о ди ци.

РА ДО ЈЕ ФЕ МИЋ, ро ђен 1988. у Би је лом По љу, Цр на Го ра. Основ
не, спе ци ја ли стич ке и ма ги стар ске сту ди је за вр шио на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Ник ши ћу, где тре нут но ра ди као са рад ник у на ста ви на Сту
диј ском про гра му за срп ски је зик и ју жно сло вен ске књи жев но сти. Док
то ранд је срп ске књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 
Пи ше књи жев ну кри ти ку. Ау тор је књи ге Иш че ки ва ње ап сур да (ком па
ра тив ни оглед: Са мју ел Бе кет, Ми о драг Бу ла то вић, Жар ко Ко ма нин), 2016.

РА ДИ ВОЈ ШАЈ ТИ НАЦ, ро ђен 1949. у Зре ња ни ну. За вр шио Оп шту 
књи жев ност са те о ри јом на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше 
по е зи ју, про зу, есе је, драм ске тек сто ве, књи жев ну и ли ков ну кри ти ку, 
пре во ди с ру ског и ен гле ског. Књи ге пе са ма: Оруж је људ ски ра ње но, 
1970; Шу ми се вра ћа ју пра го ви, 1974; Да ров но пу то ва ње, 1978; Пан гло сов 
из ве штај, 1982; Су зе у лу на пар ку, 1987; Оче наш на Тајмсскве ру, 1991; 
Олов ни до лов – ба нат ска пе сма ри ца, 1995; Лед и мле ко, 2003; Пси вер са 
или Оти ма ње ва зду ха, 2005; Ка њи шка мо но ти пи ја, 2007; Се вер ни из го
вор, 2011; Ста ра кан ти на, 2011; Ди, 2013; Зло цве ћа 2013; Псе ћа су за, 2014; 
Не по зна ва ње при ро де – по лип тих, 2018. Дра ма: Цве ће и смрт ста рог 
Лу ке, 1970. Књи ге есе ја: Де мо гор гон – за пи си о на пу шта њу сли ке, 1984; 
Хо тел „Чар но је вић”, 1989; Хај ка на Ак те о на, 1997. Књи ге про зе: Ба нат
ска чи тан ка, 1991; Мој бе геј ски део све та, 1994; Бај ке о гр му, 1995; Че хо
ви ја, 1996; Вез у ва зду ху, 1998; Жр тве би дер ма је ра, 2000; Си бил ски гла сови, 
2001; На да ста ну је на кра ју гра да (ко а у тор У. Шај ти нац), 2002; Во де но 
де те, 2004; При чи ца, 2005; Ки не ско дво ри ште, 2006; Lyrik kli nik, 2009; 
Ди лин ку ца – крат ке и фри шке ба нат ске бај ке (ко а у тор ка Љ. Шај ти нац), 
2012; Пор це лан – ро ман у сло бод ном сти ху, 2017; Су ва игла – ис ка зи на кон 
убо да, 2019; Пе ле ри на – аве ти ата ра, 2020.

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 Меди
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 
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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. 

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




