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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

БУ ДИ МИР АЛЕК СИЋ, ро ђен 1968. у Шав ни ку, Ста ра Хер це го ви
на у Цр ној Го ри. Ди пло ми рао је Оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев
но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, где је и ма ги стри рао и 
док то ри рао. Пи ше сту ди је, рас пра ве, есе је и кри ти ку. Про фе сор је на 
Це тињ ској бо го сло ви ји. Осни вач је и пред сед ник Управ ног од бо ра Ин
сти ту та за срп ску кул ту ру из Ник ши ћа. Об ја вље не књи ге: Цр ве ноЦр на 
Го ра, 2002; Би бли ја и срп ска епи ка, 2016; Зна ме ни те лич но сти и еп ски 
ју на ци у Огле да лу срп ском (ко а у тор Љ. Ми лу ти но вић), 2019; Те ме но ви
је срп ске епи ке, 2020; Из про шло сти Цр не Го ре и Хер це го ви не, 2020; 
Еп ска мје ста у пје сма ма Ста ре Цр не Го ре и ње не око ли не (ко а у тор Љ. 
Ми лу ти но вић), 2021. При ре дио ви ше књи га и те мат ских збор ни ка. 

АН ТО НИН ВАЦ ЛА ВИК (ANTONÍN VÁCLAVÍK, 1927–1997), био 
је че шки и че хо сло вач ки књи жев ни на уч ник и уни вер зи тет ски про фе
сор. Свој рад ни век про вео је као про фе сор исто ри је ру ске књи жев но сти 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни ве зи те та Па лац ки (Оло мо уц, Че шка). Био 
је члан Че шког на ци о нал ног ве ћа и До ма на ро да Са ве зне скуп шти не на 
по чет ку тзв. пе ри о да нор ма ли за ци је, али је на кон 1969. го ди не, из по ли
тич ких раз ло га, сме њен са ових функ ци ја. (Л. Г.)

МЛА ДЕН ВЕ СКО ВИЋ, ро ђен 1971. у Зе му ну. Пи ше књи жев ну кри
ти ку и есе је. Об ја вље не књи ге: Раз ме шта ње фи гу ра, 2003; Ме сто вред
но при че. Раз ме шта ње фи гу ра II, 2008; Ши ри на из ма шта ног све та – 
сту ди је о срп ској књи жев но сти, 2013; Срп ски пи сци про шлог и са да шњег 
вре ме на, 2019. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

МИ РО ВУК СА НО ВИЋ, ро ђен 1944. у Кр њој Је ли (Гор ња Мо ра ча), 
Цр на Го ра. Пи ше про зу, по е зи ју и есе је. Управ ник је Би бли о те ке СА НУ 
(од 2011), глав ни уред ник (од 2008) Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске и 
ака де мик, а био је управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске (1988–2014) и 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске (2004–2008). Об ја вље не књи ге: Кле тва 
Пе ка Пер ко ва, ро ман, 1977; Гор ске очи, при по вет ке, 1982; Не му шти је
зик, за пи си о зми ја ма, 1984; Вуч ји тра го ви, за пи си о ву ко ви ма, 1987; Гра
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ди шта, ро ман, 1989; Та мо о ни, по е ме и ко мен та ри, 1992; Мо рач ник, по е ме, 
1994; Да ле ко би ло, мо за ич ки ро ман у 446 уро кљи вих сли ка, 1995; Се мољ 
го ра, азбуч ни ро ман у 878 при ча о ри је чи ма, 2000; То чи ло, ка ме(р)ни  
ро ман у 33 ре че ни це, 2001; Кућ ни круг, ро ман у кон цен трич ном сну, 2003; 
Се мољ зе мља, азбуч ни ро ман о 909 пла нин ских на зи ва, 2005; По вра так 
у Ра ван град, би о граф ске при по ве сти с про ло гом и пи смом сво јих ли ко
ва, 2007; Отвсју ду, че ти ри раз ли чи те при по вет ке с истим на ме ра ма, 2008; 
Се мољ љу ди, азбуч ни ро ман у 919 при ча о на дим ци ма, 2008; Чи та ње 
та ва ни це, при по ве да ка 20, 2010; Кле сан ка мен, огле ди и за пи си, 2011; 
Ода бра ни ро ма ни, 1–3, 2011; Бих по ље, по рат на пу то пи сна при по вест с 
про ло гом Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и мо ли твом Иве Ан дри ћа, 2013; Да но
ноћ ник, за пи си, ко мен та ри, из ре ке, ма ле при че, пе сме у про зи, есеј чи ћи, 
се ћа ња и ра зни освр ти, 2014; Си ла зак у реч, о (срп ском) је зи ку и (сво јој) 
по е ти ци, 2015; Иза бра на де ла, 1–5, 2017–2018; Да но ноћ ник 2, 2019; Број
ча ник, путoписни днев ни ци, 2021. Књи ге раз го во ра и при ча: Ли ко ви 
Ми ла на Ко њо ви ћа, 1991; Ка же Ми ро Вук са но вић (прир. М. Јев тић), 2000; 
Се мољ Ми ра Вук са но ви ћа (прир. М. Јев тић), 2011; На са мо с Ми ла ном 
Ко њо ви ћем, раз го во ри, ли ко ви, освр ти, 2018; Раз го вор с Не ма њом, био
граф ска и ау то по е тич ка са би ра ња (прир. Не ма ња Пе ић), 2020. При ре дио 
ви ше књи га срп ских пи са ца.

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, где при пре
ма ди сер та ци ју о Бран ку Миљ ко ви ћу. На Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду је ис тра жи вачпри прав ник и сти пен ди ста Шта јер ске по кра ји
не на Уни вер зи те ту у Гра цу. Ба ви ла се про свет ним ра дом, пи ше по е зи
ју, есе је и кри ти ку, пре во ди с ен гле ског и ру ског, 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.

РА ДО СЛАВ ЕРА КО ВИЋ, ро ђен 1973. у Вр ба су. Ре дов ни је про фе сор 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је 
и огле де из књи жев не исто ри је. Об ја вље не књи ге: Ро ман Дра гу ти на 
Или ћа, 2004; Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма, 2008; Ски це руб них 
про сто ра књи жев ног на сле ђа, 2009; Књи га о Ја ко ву, 2016; Днев ник чита
лач ких ис ку ше ња, 2019. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.
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БОГ ДАН КА ЖИ ВА НО ВИЋ, ро ђе на 1950. у Сив цу код Сом бо ра. 
За вр ши ла Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, гру па за ру ски је зик и 
књи жев ност. Ба ви ла се про свет ним ра дом, пи са њем при ка за ли ков них 
из ло жби, пре во ди с ру ског и на ру ски (Пу шкин, До сто јев ски, Је се њин, 
Бул га ков, Ах ма ду ли на и др.). Жи ви у Су бо ти ци.

ПЕ РО ЗУ БАЦ, ро ђен 1945. у Не ве си њу, БиХ. Пи ше по е зи ју, есе је, 
књи жев ну и ли ков ну кри ти ку, пе сме за де цу и дра ме. Об ја вље не књи ге: 
Ne ver mo re, 1967; Раз го во ри са го спо ди ном, 1971; Раз лог бла го сти, 1975; 
Мо стар ске ки ше, 1981; Иза бра не пе сме I–VI, 1988; Пој мов ник, 1990; По
ро дич на ве че ра, 1993; Бу ди при ја тељ ве тру, 1996; Ово сам ја, 1997; Лет 
из над де тињ ства, 1998; Но ћас сам те бе са њао, 1999; Љу бав је веч на, 
1999; Там не ри ме, 2001; Ти си ми све – из бор нај леп ших љу бав них пе са
ма, 2001; Пти це у гру ди ма (иза бра не и но ве пе сме), 2001; Мо ли тва за 
Сла ђа ну Ђор ђе вић, 2002; Иза бра не пе сме I–V (Пе сме из ше зде се тих, 
Пе сме из се дам де се тих, Пе сме из осам де се тих, Пе сме из де ве де се тих 
и Но ве пе сме), 2003; Ко те са да љу би, 2003; Ба што ви те пе сме, 2004; 
Нај леп ше пе сме Пе ре Зуп ца, 2004; Ка ко се ра сте, 2004; Мо ли тве ник сна, 
2004; Раз лог бла го сти, 2005; По вра так Мо ста ру, 2005; Кра ље вић и пе
сник, 2007; Лен ка Дун ђер ска – лир ска сту ди ја, 2009; Пе ро ди је, 2011; О 
вре ме ну и не вре ме ну, есе ји, 2012; Хор беч ких де ча ка у си на го ги, 2012; 
При ро до пис, 2013; Гла со ви у ти ши ни, 2017; Пе сме за Ми ле ну (Ми ле ни на 
пе сма ри ца), 2017; Иза бра не пе сме, 2018; Пи сма Д. Т. на не бе ску адре су, 
2018; Клуп ко жи во та, 2019; Мо стар ске ки ше и не ка дру га зе мља, из бор 
из по е зи је и про зе, 2020.

ВЛА ДИ МИР ЈА ГЛИ ЧИЋ (Гор ња Са бан та код Кра гу јев ца, 1961 – 
Кра гу је вац, 2021). Пи сао је по е зи ју, про зу и књи жев ну кри ти ку, пре во
дио с ру ског, фран цу ског, ен гле ског и не мач ког. Књи ге пе са ма: По гле дај 
дом свој (ко а у то ри Ј. Јан ко вић и С. Ми ле нић), 1989; Из ван ума, 1991; Три 
оба ле (ко а у то ри Ј. Јан ко вић и С. Ве лич ко вић), 1991; Там ни врт, 1992; 
Уса мље ни пут ник, 1994; По сле ра та, 1996; У го ра ма, 1996; Ср би ја зе мља, 
1996; Сен ке у дво ри шту, 1996; Вре ло, 1997; Ми ла но вач ким пу тем, 1997; 
Не по врат но, 1998; Књи га о зло чи ну, 2001; Пре су да, 2001; Пред ноћ, 2002; 
Не мој да ме зо веш, 2002; Пре не го одем (из бор), 2005; Пе сме (из бор, дво
је зич но срп ско/ру ски) 2006; Ју тра, 2008; По се ди, 2011; Стуб, 2013; Пред
гра ђе хо ри зон та, 2017. Књи га при по ве да ка: Ево мр тав ле жим у зе мљи 
Ср би ји, 2013. Ро ма ни: Ста рац са Пи ва ре, 2003; Hol lan der, 2005; Ме со је ђе, 
2006; Све тло сти очи ју, 2014. При ре дио ви ше пе снич ких ан то ло ги ја.

СТЕ ВАН ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, ро ђен 1996. у Кра ље ву. Ди пло ми рао је на 
Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, на Ка те дри за срп ску 
књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма, а тре нут но на истом 
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фа кул те ту по ха ђа ма стер сту ди је. Сфе ру ис тра жи вач ког ин те ре со ва ња 
ве зу је за те о ри ју књи жев но сти и за књи жев ност 20. ве ка. Књи жев ну кри
ти ку и есе је об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ДРА ГИ ША КА ЛЕ ЗИЋ, ро ђен 1938. у Бри је сто ву код Да ни лов гра
да, Цр на Го ра. Пи ше при по вет ке, ро ма не и есе је. Есе ји и за пи си: Еден ски 
врт ла жи, 1973; Свој ства мо ћи, 2004; С кра ја ка по чет ку, 2013. Књи ге 
при по ве да ка: Тол стој и гу штер, 1996; Љу ди, сен ке, 2005; Гра ди тељ, 2008; 
Сто па ла, 2012; Ин ци дент, 2015; При по вет ке, 2017; Ар хи вар, 2018. Ро ма
ни: Још сам ов де, 1990; Про ла зни дom, 1997; Ин те грал на исто ри ја, 1999; 
Без да ни ца, 2004; Адре са бе ше мо ја, 2007; Гро бар, фе о фан и још по не ко, 
2009; Још сам ов де, књ. 2, 2009; Дан и не што од но ћи – ру ска по вест, 
2010; Ја ма без дна, 2012; Га ле ри ја Кир ка, 2019.

БО ЈАН КРИ ВО КА ПИЋ, ро ђен 1985. у Бач кој То по ли. Ди пло ми рао 
је на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но
вом Са ду. Књи жев ни тек сто ви су му пре ве де ни на ита ли јан ски, не мач ки, 
ма ђар ски, ал бан ски и ен гле ски је зик. Члан је Срп ског књи жев ног дру
штва. До бит ник је ви ше на гра да. Об ја вио је че ти ри књи ге: Тр чи Ли лит, 
за пи њу де мо ни, крат ке при че, 2013; Жо ха ров лет, по е зи ја, 2014; Про ле ће 
се на пут спре ма, ро ман, 2017. и Гне здо де ча ка, по е зи ја, 2019. Жи ви у 
Но вом Са ду и Ду бров ни ку. 

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.

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 Књи га 
од ра за, 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, 
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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.

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, дописни члан САНУ. Об ја вље не књи ге: Саве ти кри ти ке, соко ви 
по е зи је, 1990; Свети 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 писа
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.

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 тета 
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.

УРОШ РИ СТА НО ВИЋ, ро ђен 1994. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је на 
Ка те дри за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма 
Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, где је за вр шио и ма стер 
сту ди је Срп ске књи жев но сти. При Сла ви стич ком ин сти ту ту Уни вер зи
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те та у Кел ну за вр шио је ма стер сту ди је Cul tu ral and In tel lec tual Hi story 
bet we en East and West. На кон за вр ше них ма стер сту ди ја по ха ђао је док
тор ске сту ди је Срп ске књи жев но сти на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду. Тре
нут но ра ди као аси стент при Ин сти ту ту за сла ви сти ку Уни вер зи те та у 
Бе чу. Осни вач је Сту дент ског књи жев ног ли ста Ве сна при Фи ло ло шком 
фа кул те ту, уред ник ру бри ке По е зи ја у ча со пи су Ec ker mann. Жи ви у Бе чу 
и на Ум ки. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и кри ти ку. Об ја вио је збир ку песа ма 
Су тра, 2018. и ро ман Ви вид, 2020. 

СО ЊА РО ЗЕН ТАЛ, ро ђе на 2000. у Но вом Са ду. На кон за вр ше не 
Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај”, упи су је Фи ло зоф ски фа кул тет у Но
вом Са ду, смер Ком па ра тив на књи жев ност са те о ри јом књи жев но сти. 
Тре нут но бо ра ви на Уни вер зи те ту Кје тиПе ска ра у Ита ли ји, где по ха ђа 
пр ви се ме стар тре ће го ди не.

АВ ДИ ЈА САЛ КО ВИЋ, ро ђен 1974. у Но вом Па за ру. На кон за врше
не сред ње шко ле, ви со ко обра зо ва ње на ста вља на Од се ку за елек тро ни ку 
и ра чу на ре Уни вер зи те та Мар ма ра у Ис тан бу лу, Ре пу бли ка Тур ска. По 
по врат ку са сту ди ја 1997. го ди не ин тен зив но се ба ви пре во ђе њем. До 
са да је са тур ског на срп ски и бо сан ски пре вео бли зу 50 де ла, ме ђу ко
ји ма се ис ти чу Ча нак ка ле Мех ме да Ни ја зи ја, Ту ђи нац Ја ку па Ка дри ја и 
Ја, онај дру ги и друк чи ји сви јет Ибра хи ма Ка ли на. У ме ђу вре ме ну је 
ди пло ми рао на од се ку за Тур ски је зик и књи жев ност Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, на ко јем је та ко ђе за вр шио ма стер и од бра нио док тор ску те зу 
на те му „Је зик у де ли ма Пе ја ми ја Са фе”. Тре нут но ра ди у град ском му
зе ју у Но вом Па за ру, оже њен је и отац је пе то ро де це.

БУР ХАН СОН МЕЗ (BUR HAN SÖNMEZ), ро ђен 1965. у Тур ској, ди
пло ми рао је Пра во на Уни вер зи те ту Ис тан бул. Јед но вре ме ра дио је као 
адво кат. Пи сао је за раз не ча со пи се. Ду го је жи вео у Ве ли кој Бри та ни ји. 
Ау тор је ро ма на Се вер (Ku zey), Не ви ни (Ma su mlar), Ис тан бул Ис тан бул, 
Ла ви ринт. Ро ман Не ви ни до био је на гра де „Se dat Si ma vi” и „Iz mir St. Jo
seph”. Та ко ђе, до бит ник је на гра де „Dis tur bing the Pe a ce” ко ја му је уру
че на од стра не Vac lav Ha vel Li brary фон да ци је у Њу јор ку (2017), као и 
при зна ња „EBRD Li te ra tu re” (Лон дон) 2018. за ро ман Ис тан бул Ис тан бул. 
Ње го ве при че увр ште не су у ви ше ан то ло ги ја. Де ла су му пре ве де на на 
ви ше од три де сет је зи ка. Жи ви у Ис тан бу лу и Кем бри џу. (А. С.)

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.
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ГОЈ КО ЧЕ ЛЕ БИЋ, ро ђен 1958. у Под го ри ци, Цр на Го ра. Пи ше по е
зи ју, про зу, есе је и сту ди је. Књи ге пе са ма: Ли ра у чи сти ли шту, 1982; Филм 
у бун ке ру, 2014; Ко њи ца Мар ка Ан то ни ја, 2019. Књи ге при по ве да ка: Опро
штај од кра ља, 1992; Ва ло ви Атлан ти ка, 2001; Кан ди да ту ра, 2002; Заљу
бље ни прах, 2004; Бо ем ска се зо на, 2007; Тр чи у се ло и про бу ди те ле гра
фи сту, 2016; При че, 2020. Ро ма ни: Уби ство A. G. W. и го ње ње, 1988; Зре ла 
Хер та, 1990; Псе у до – the a ter ro man, 1994; City Club, 1995; Yu city, 1997; 
Па у ци, 2004; Ви те шки ро ман о жен ским су за ма, 2004; Гром, 2004; Бли
зан ци, 2004; По ко па ни чуј те, 2006, Миг, 2014; Крух цр ни и би је ли, 2017; 
Пе ци ра ки ја, 2020. Есе ји и сту ди је: Вје тре ња че Евро пе – Сер ван тес и 
европ ски ро ман од ба ро ка до пост мо дер не, 2011; До сто јев ски и За пад, 
2012; Ба рок Цр не Го ре, 1–3, 2015; Књи жев ност и пи сме ност од Цр но је
ви ћа до Пе тро ви ћа, 1–2, 2016; Цр на Го ра: пи смо и књи га – од пр ве штам
па ри је до па да Мле тач ке Ре пу бли ке (1494–1797), 2016; На ши пи сци и њи не 
ау ре, 2018; Есеј о Рил кеу, 2019; Ро бе Езо пе, 2020. Го ди не 2004. су му 
об ја вље на Ода бра на дје ла I–X.

ЕВ ГЕ НИЈ МИ ХАЈ ЛО ВИЧ ЧИ ГРИН, ро ђен 1961. го ди не у ме сту 
Ма ла Ви ска у Укра ји ни. Деч је го ди не је про вео у Ли тва ни ји, Ка зах ста ну 
и Укра ји ни, а од 1988. до 2002. го ди не жи вео је у Ју жноСа ха лин ску. Од 
2002. го ди не жи ви у Мо скви и Кра сно гор ску крај Мо скве. Об ја вио је 
збир ке пе са ма: Го нич, 2012; Не у сну ла лу ка, 2014; Под вод на лоп та, 2015; 
Не ви дљи ви про вод ник, 2018; Лам па над мо рем, 2020. Са ста вио је ан то ло
ги ју Мо сков ска го ди на по е зи је, 2014. и књи гу се ћа ња на Ан дре ја Би то ва 
Пор трет по зне им пе ри је, 2020. Ње го ви сти хо ви су пре во ђе ни на шпан
ски, фран цу ски, ен гле ски, пољ ски, хин ду, арап ски, тур ски, срп ски, маке
дон ски, че шки, азер беј џан ски, бе ло ру ски и укра јин ски је зик. До бит ник 
је ви ше на гра да.

По е зи ја је, че сто, по сле ди ца уну тра шњих по кре та и, го то во увек, 
по сле ди ца про жи вље них под сти ца ја. Они су код Чи гри на нај че шће зре
ли плод оно га што се, у не до зре ло сти, зби ва око ње га, и пре ви ре у ње му. 
Оно ме ко би га мо гао оп ту жи ти да је ње го ва по е зи ја че сто „ту ри стич ка” 
(јер ши ри пе снич ки је зик ге о граф ским тер ми ни ма и ет но граф ским уви
ди ма), убе дљи во су про ста вља чи ње ни цу да се, из окол них сли ка „за кле
тог пут ни ка”, нај че шће от кри ва и раз ви ја ње го во уну тра шње ста ње – 
углав ном оча ја ње због љу бав ног рас ки да, или смр ти во ље них би ћа – не
до ста ја ња љу ди ко је ни ле по та око ли не, ни му зи ка, ни пи ће – не мо гу 
на до ме сти ти. Он тра жи спо ља шње сен за ци је не са мо ка ко би про ши рио 
ви дик, већ и ка ко би њи хов склад или ле по ту упо ре дио и под вео под сво
је уну тра шње раз ми ри це: то, спо ља шње је, че сто, бо жи ји свет ко ји није 
у за до во ља ва ју ћој ве зи са чо ве ко вим ис ку ством. Та ко гле да но, Чи грин 
по ста је онај Блеј ков „ум стве ни пут ник” – ко ји пу ту је и спољ ним и уну
тра шњим све то ви ма, по ре ди их, и ста вља у од ре ђе ни од нос. 
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Дру ги зна чај ни спољ ни пе сни ков под сти цај на ла зи се у ли те ра ту
ри, ру ској и свет ској (Го гољ, Сти вен сон, Че хов итд.) – чи ни нам се у 
ис тој функ ци ји раз го ре ва ња и ја сни јег про ви ђе ња уну тра шњих те го ба 
и ра до сти. То ме до при но се и „по гле ди кроз про зор”, чо ве ка ко ји не са мо 
по ку ша ва да рас по зна вре мен ске при ли ке ко је ути чу на чо ве ко во би ва ње, 
већ и да схва ти „шум вре ме на” (или, ка ко би Па стер нак ре као, „ко ји је 
век на по љу”).

У та квим су че ли ца ма от кри ва мо сву рас кош отво ре но сти ње го вих, 
ина че за тво ре них, ин тро верт них до жи вља ја: до ла зи до пре пли та ња раз
ли чи тих вре ме на, ис ку ста ва и суд би на, пре ло мље них кроз сен зи бил но 
пе сни ко во „ја”. По ку ша ва да по сво ји сли ке све та, али и да раз у ме не схва
тљи ви жи вот ко ји га ис пу ња ва, чи ни срећ ним, или ра за ра. (В. Ј.)

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. 

ДУ ШИ ЦА ШИП КА, ро ђе на 1996. у Су бо ти ци. Ди пло ми ра ла срп
ску књи жев ност и је зик на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. На 
истом фа кул те ту за вр ши ла и ма стер сту ди је школ ске 2020/2021. од бра
ном ма стер ра да „Вре ме и про стор у ро ма ни ма Оче ви и оци Сло бо да на 
Се ле ни ћа и Ла гум Све тла не Вел марЈан ко вић”.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




