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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

МИ ЛА НА ГА ЈО ВИЋ, ро ђе на 1994. на Це ти њу, Цр на Го ра. Док то
рант ки ња је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду на сме ру Срп ска 
књи жев ност. Сти пен дист ки ња је Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех
но ло шког раз во ја при Ин сти ту ту за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју у 
Бе о гра ду. Ба ви се књи жев ном кри ти ком, пре вас ход но са вре ме ном срп
ском књи жев но шћу, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

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 на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. На истом фа кул те ту док то ри ра ла на те ми под 
на зи вом „Ме та но ја у пе сни штву Бран ка Миљ ко ви ћа”. Ис тра жи вачса
рад ник на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Сти пен ди ста Шта јер ске 
по кра ји не на Уни вер зи те ту у Гра цу. До бит ник на гра де Ру ског до ма у 
Ма ри бо ру за пре во ђе ње пе са ма на срп ски је зик ру ског пе сни ка Ју ри ја 
Да ви до ви ча Ле ви тан ског. Ба ви ла се про свет ним ра дом, пи ше по е зи ју, 
есе је, кри ти ку, пре во ди с ен гле ског и ру ског, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ, ро ђен 1949. у Бо р 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.

ГОЈ КО ЂО ГО, ро ђен 1940. у Вла хо ви ћи ма код Љу би ња, БиХ. Пи ше 
по е зи ју, есе је и кри тич ке тек сто ве. Књи ге пе са ма: Ту га пин гви на, 1967; Мо-
дри ца, 1974; Ку ку та, 1977; Ву не на вре ме на, 1981; Иза бра не и но ве пе сме, 
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1986; Цр но ру но, 2002; Ву не на вре ме на са Оп ту жни цом и Од бра ном на 
су ду, 2005; Ку ку тин врт – иза бра не и но ве пе сме, 2009; Гра на од обла ка 
– иза бра не и но ве пе сме, 2014; Клуп ко, 2018; Пут за Хум, 2022. Књи ге 
есе ја и ко мен та ра: По е зи ја као апо криф, 2008; Ву не на вре ме на – про цес 
и ко мен та ри, књ. 1–2, 2011; Пут уз пут, 2017; Зе мља ни пут, 2020. Го ди
не 2006. су у че ти ри књи ге об ја вље на Де ла Гој ка Ђо га – Пе сме, Есе ји, 
По пуд би на, Од бра на по е зи је. 

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.

МА РИ ЈА ЈЕФ ТИ МИ ЈЕ ВИЋ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, ро ђе на 1978. у Ко сов
ској Ми тро ви ци. Пи ше сту ди је, есе је, огле де и књи жев ну кри ти ку, док
то ри ра ла на про зи Пе тра Са ри ћа. Ба ви се про у ча ва њем по е зи је и про зе 
књи жев ни ка са под руч ја Ко со ва и Ме то хи је, као и про у ча ва њем књи жев
не исто ри је и те о ри је срп ских и ру ских пи са ца. Об ја вље не сту ди је: Сли ка 
и иде ја – по е ти ка и кри ти ка, 2011; Миљ ко вић из ме ђу по е зи је и ми та, 
2012; Зна ме ња и зна че ња – огле ди о срп ској књи жев но сти Ко со ва и Ме-
то хи је, 2018; Мит(о)по е ти ка ро ма на Пе тра Са ри ћа, 2021.

НИ КО ЛИ НА КА ШТЕ РО ВИЋ, ро ђе на 1998. у Срем ској Ми тро ви ци. 
Ба ви се пи са њем по е зи је, про зе и књи жев не кри ти ке, до ми нант но ин те
ре со ва ње усме ре но је пре ма по е зи ји два де се тог ве ка, об ја вљу је у пе ри
о ди ци.

МИР ЈА НА КО ВА ЧЕ ВИЋ, ро ђе на 1976. у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју и 
ро ма не и крат ке при че. Књи ге пе са ма: До бит ник ко ји гу би, 1993; Уз пут, 
2001; Ка ко год за же лиш, 2003; Бе о ња ча Бе о гра да, 2005; Је зи ком у мле ко, 
2008; Цр на же на, по е ма, 2009; Са лон ска про ма ја, 2012; Ова кав жи вот, 
2015. Ро ман: Жи ви или мр тви, 2018. Књи га при ча: Ше зде сет жу тих 
се кун ди, 2021. Но ве ла: По след њи и прв, 2021. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

АЛЕК САН ДАР Б. ЛА КО ВИЋ, ро ђен 1955. у Пе ћи. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Но ћи, 1992; За-
се да, 1994; По вра так у Хи лан дар, 1996; Др во сле пог га вра на, 1997; Док нам 
кров про ки шња ва, 1999; Ко да нам вра ти ли ца ус пут из гу бље на (из бор), 
2004; Не ћеш у пе сму, 2011; Си ла зак ан ђе ла – по ко сов ски ци клус, 2015; Ко 
да нам вра ти ли ца ус пут из гу бље на (из бор и но ве пе сме), 2015; Гла со ви 
не ба под зе мљом, 2016; Хи лан дар, по вра так у себe, 2020. Ро ман: Кад куће 
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ни смо за кљу ча ва ли, 2017. Сту ди је и есе ји: Од то те ма до срод ни ка: мито-
ло шки свет Сло ве на у срп ској књи жев но сти, 2000; Хи лан дар ски пу то-
пи си, 2002; То ко ви ван то ко ва – ау тен тич ни пе снич ки по ступ ци у са вре-
ме ној срп ској по е зи ји, 2004; Је зи ко твор ци – гон го ри зам у срп ској по е зи ји, 
2006; Днев ник ре чи – есе ји и при ка зи срп ске пе снич ке про дук ци је 2006–
2007, 2008; Днев ник гла со ва – есе ји и при ка зи срп ске пе снич ке про дук ци-
је 2008–2009, 2011; Ђор ђе Мар ко вић Ко дер – је зик и мит, 2013; Днев ник 
сти хо ва – есе ји и при ка зи срп ске пе снич ке про дук ци је 2010–2012, 2014; 
Днев ник пе са ма – при ка зи и есе ји срп ске пе снич ке про дук ци је 2013–2015, 
2016; Ре чи у сен ци – огле ди о пре ћу та ној срп ској по е зи ји за вр шне тре-
ћи не два де се тог и по чет ка два де сет пр вог ве ка, 2018; Хи лан дар и Све та 
Го ра, из ме ђу ми та и исто ри је – пу то пис у сли ци и ре чи, 2018; По е тич ки 
те трап тих – поетикe пе сни ка ро ђе них из ме ђу 1956. и 1965. го ди не, 2020.

РАЈ КО ЛУ КАЧ, ро ђен 1952. у Ме ђе ђи код Бо сан ске Ду би це, БиХ. 
Ди пло ми рао на Гру пи за срп ско хр ват ски је зик и југословенскe књи жев
но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју и про зу, 
по е зи ју и про зу за де цу, есе је, пу то пи се, ра дио, по зо ри шне и ТВ дра ме, 
књи жев ну и филм ску кри ти ку, ба ви се пре во ђе њем. Од 1971. жи ви у Бео
гра ду. Књи ге пе са ма: Пла ву ша и пут ник, 1977; Спи рал но сте пе ни ште, 
1982; Књи га па ље ни ца, 1986; Од лив ци и си лу е те, 1987; Ко ји ку ну да не и 
но ћи, 1990; Ухо ла же, 1994; Ја пи ја за ћи вот, 1994; Ре ли кви јар, 1994; Би-
шта ње пред ла пот, 1995; Јо на из фи о ке, 1997; Плес двој ни ка – ста ре и 
но ве пје сме, 2004; Тр пе за или Сто иза бра них пје са ма, 2008; За пи си из 
под зем ног про ла за, 2010; Хор ара, 2015; У тра га њу за из гу бље ним чи та-
о ци ма, 2016; За јед нич ки епи таф, 2017; Ве че ра за ке че ре, 2022. Књи ге 
при по ве да ка: Мо јин краљ, 1996; Ше та ли ште хро мих, 2001; Са мрт ни 
за гр љај, 2006; Пи сац на уси ја ном ли ме ном кро ву би бли о те ке, 2017; По-
смрт на свад ба, 2018; Нај го ри дан за уми ра ње, 2022. Ро ма ни: Чип кар ска 
шко ла, 1988; Љет не сан те, 1995; Бо жи ји угод ни ци, 1998; Ар хив ске гроб-
ни це, 2002; Хро ни чар, 2005; Зво но над ме ђа ма, 2015; Стра шни је од нај-
стра шни јег, 2016; Ди вит и ру ко пи си – гра ђа за ли јеп срп ски ро ман, 2017. 
Књи ге за де цу и мла де: по е зи ја: Мач ја пре ђа, 2008; Хва ли сав ко у ко пач-
ка ма од се дам ми ља, 2009; Па ја ци на пи ја ци, 2016; Крат ка ду га, 2017; 
Птич је при че и дру и ге пе сме, 2018; Ча роб њак из во за, 2019; Ви тез жде ра 
од фри жи де ра, 2021; при по вет ке: Мо жеш и да не по ве ру јеш, 2018; Ски-
цен бух и се дам кро ки ја – дје тињ ство Ол ги ног дје да, 2018; ро ма ни: Нај го ри 
на ди мак на сви је ту, 2011; Ухва ти вје тар, 2012; Стра шни је од нај стра шни-
јег, 2016; Ма ха ра џа од Ин ђи је, 2018. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

ДЕ ЈАН МИ ЛО РА ДОВ, ро ђен 1970. у Ку ма но ву, Се вер на Ма ке дони
ја. Ра ди као лек си ко граф у Оде ље њу за књи жев ност и је зик Ма ти це срп ске. 
Је дан је од ау то ра Реч ни ка срп ских го во ра Вој во ди не, св. 1–10, 2000–2010 
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(из ме ње но и до пу ње но издaње, књ. 1–4, 2019), Ор ни то ло шког реч ни ка, 
2016. и Ба тра хо ло шко-хер пе то ло шког реч ни ка срп ско га је зи ка, 2019. Ру
ко во ди че ти ри ма про јек ти ма Оде ље ња. Ба ви се нај ви ше срп ским зо о ни
ми ма и ме ди цин ском на род ном тер ми но ло ги јом, као и те рен ским ра дом 
на про у ча ва њу ове ди ја ле кат ске лек си ке, струч не ра до ве об ја вљу је у 
пе ри о ди ци.

ЛЕН КА НА СТА СИЋ, ро ђе на 2000. у Сом бо ру. Сту дент ки ња тре ће 
го ди не 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 по е зи ју, крат ке при че и књи жев ну кри ти ку. Збир ка пе
са ма: Са дру ге стра не пе ра, 2020.

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 и од кра ја 2021. ино стра ни члан АНУРС. 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; Куц-куц, 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. 1–2, 2018, 2022.

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

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.
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ЉИ ЉА НА ПЕ ШИ КАНЉУ ШТА НО ВИЋ, ро ђе на 1954. у Фе ке ти
ћу код Вр ба са. Пи ше сту ди је, огле де и ра до ве о на род ној књи жев но сти, 
исто ри ји књи жев но сти, дра ми и по зо ри шту. Од 2009. је глав на уред ни
ца Лек си ко на пи са ца срп ске књи жев но сти. Об ја вље не књи ге: По сло ви 
и да ни срп ске пе снич ке тра ди ци је (ко а у тор З. Ка ра но вић), 1994; Змај 
Де спот Вук – мит, исто ри ја, пе сма, 2002; Ста на ја се ло за па ли – огле ди 
о усме ној књи жев но сти, 2007; Кад је би ла кне же ва ве че ра? – усме на 
књи жев ност и тра ди ци о нал на кул ту ра у срп ској дра ми 20. ве ка, 2009; 
Усме но у пи са ном, 2009; Го спо ђи Али си ној де сној но зи – огле ди о књи жев-
но сти за де цу, 2012; Без очи ју ка но и с очи ма – на род не пе сме сле пих жена 
(гру па ау то ра), 2014; За точ ник пе те си ле – фан та стич на про за Зо ра на 
Жив ко ви ћа, 2016; Гла вит ју нак и оста ла го спо да – ана ли зе на род них 
пе са ма (гру па ау то ра), 2017; Пи шем ти при чу – ре флек си усме не књи-
жев но сти и тра ди ци о нал не кул ту ре у пи са ној књи жев но сти и са вре-
ме ној кул ту ри Ср ба, 2020; Иза Али си ног огле да ла – ти по ло шки огле ди о 
фан та стич ном ро ма ну за де цу, 2021. При ре ди ла ви ше књи га.

МИ ЛИ ЦА СО ФИН КИЋ, ро ђе на 1995. у Го спо ђин ци ма код Жа бља. 
На Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду за вр ши ла је основ не и ма стер 
сту ди је, Од сек за срп ску књи жев ност, где по ха ђа док тор ске сту ди је. Истра
жу је те о ри ју и ме то до ло ги ју књи жев но сти, као и књи жев ност ХХ ве ка. 
Пи ше есе је и на уч не ра до ве. Ан га жо ва на је као де мон стра тор у на ста ви 
на свом ма тич ном од се ку. Об ја вље на књи га: Цр њан ски – на ме ђи вла сти-
тог и стра ног, 2021.

МИ ЛАН ТО ДО РОВ, ро ђен 1951. у Ба нат ском Аран ђе ло ву. Пи ше 
са ти рич ну по е зи ју, при че, ро ма не, афо ри зме и књи жев ну кри ти ку. Књи
ге са ти рич не по е зи је: Бо ца под при ти ском, 1981; Пре та ка ни Ср би, 2009. 
Књи ге при ча: Ухом за кру хом, 1976; Без број на ших жи во та, 2011; Не 
мо гу ов де да до че кам ју тро, 2014; Те ле фон ски име ник мр твих прет плат-
ни ка, 2019; Ка сни жи во ти му шка ра ца, 2022. Ро ма ни: Лек про тив смр ти, 
2016; Ре до след јед но став них ства ри, 2017; При ста ни ште, 2018; Не мо гу 
сви да умру ле ти, 2020; Ку ка вич ке ју нач ке пе сме, 2022. Дра ма: Ку пин ско 
ле то, 1987. Књи ге са ти рич них афо ри за ма: Цр ве ни и пла ви, 1981; Си ро-
тињ ска за ба ва, 1990; Остр во без бла га, 2003; По ко ри се и поч ни, 2013. 
На пи сао је ви ше ра диодра ма и по зо ри шних ка ба реа. Жи ви и ра ди у 
Пе тро ва ра ди ну.

БО ШКО ТО МА ШЕ ВИЋ, ро ђен 1947. у Бе че ју. Књи жев ни те о ре ти чар, 
про за и ста, пе сник и кри ти чар, члан је Европ ске Ака де ми је на у ка, умет
но сти и књи жев но сти (Па риз), члан фран цу ског и ау стриј ског ПЕНа, 
као и Фран цу ског дру штва пи са ца (Па риз), те Ау стриј ског са ве за пи са ца 
(Беч). Ва жни ји те о риј ски ра до ви: Бит но пе сни штво, 1988; Кар те зи јан ски 
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ро ман, 1989; Из ис ку ства бит ка и пе ва ња. На црт за јед ну он то ло ги ју 
пе сни штва, 1990; Са мо ра зор не те о ри је, 1994; Бес ко нач на за ме на. Фун-
да мен тал на он то ло ги ја као те о ри ја по е зи је, 1997; Ко нач на те о ри ја 
књи жев но сти, 2000; По е зи ја и ми шље ње би ћа. Књи жев но кри тич ки 
при ступ по е зи ји са ста но ви шта фун да мен тал не он то ло ги је, 2001; Пе-
сни штво, књи жев на те о ри ја, ег зи стен ци ја, 2003; Бит но пе сни штво, 
2004; Га ли ле јев ска по е ти ка – огле ди о пи са њу и ње го вим ме та фо ра ма, 
2004; Хер ме не у ти ка не про зир ног – пе сни штво, он то ло ги ја, хер ме не ути-
ка, 2006; Че кић без го спо да ра, 2009; Огле ди о књи жев ној те о ри ји – књи-
жев на те о ри ја и де ри ди јан ска ре во лу ци ја, 2011; Про тив књи жев не тео-
ри је, 2011; Ми шље ње пи са ња, 2012; Књи га о Ре неу Ша ру – пе сме и огле ди, 
2015; Мар ги не књи жев не те о ри је и сце на пи са ња – иза бра ни огле ди (1991– 
2018), 2018; Opus to tum – мо је де ло и ка те дра ле: по глед на мој до са да шњи 
пут, 2019; Бив ство ва ње, је зик, пе сма – пе сни штво као пут се ћа ња на 
ме та фи зи ку, 2020; О мо јој по е зи ји и мо јој по е ти ци, 2022. Ро ма ни: За ка-
сне ли из ве штај јед ној ака де ми ји, 2000; Ни ко, ниг де – при по вест ар хе о ло-
ги ја, 2012; Ро ман о Иса ко ви чу, 2021; Пре део кроз ко ји се про би јам – припо-
вест-ар хе о ло ги ја, 2021. Књи ге пе са ма: Кар те зи јан ски про лаз, 1989; Чу вар 
вре ме на, 1990; Це лан-сту ди је и дру ге пе сме, 1991; Ви де ло жи шка, 1992; 
Све тлост за ис коп, 1992; По на вља ње и раз ли ка, 1992; Cool me mo ri es, 1994; 
Угар ци, 1994; Пре део с Вит ген штај ном и дру ге ру ше ви не, 1995; Пре и спи-
ти ва ње из во ра, 1995; План по врат ка, 1996; Дру га исто ри ја књи жев но-
сти, 1997; Раз го вор у Хај дел бер гу, 1998; Се зо на без Го спо да, 1998; Сту дија 
те ста мен та, 1999; Чи сти на и при сут ност, 2000; Пу сти ње је зи ка, 2001; 
Ниг де, 2002; Ле то мо га је зи ка, 2002; „Paul Ce lan”, 2002; Ку ре лук мо га 
не за до вољ ства, 2004; Но ва уза луд ност, 2005; Ар хе о ло ги ја пра га. Фу ко о ва 
за о став шти на – по е ма ар хе о ло ги ја, 2008; Пло до ви по хо да, 2008; Ар хив 
(из бор), 2009; Пе сме од ли по вог и ба гре мо вог др ве та, 2009; Но ва уза луд-
ност / Er ne u te Ver ge blic hke it, 2009; Űbun gen im Zwe i fel, 2010; Ни куд, 2011; 
Früchte der He im suc hung, 2011; Al ler ne u e ste Ver ge blic hke it, 2011; Иза бра-
на по е зи ја (1977–2001), том 1, 2012; Иза бра на по е зи ја (1976–2011), том 2, 
2013; Ris se, 2015; За бо рав ко ји по ста је мо – пе сме из оште ће ног жи во та, 
2015; Ве дро зна ње о по ра зи ма, 2015; Иза бра на по е зи ја (1975–2017), том 
3, 2017; Иза бра на по е зи ја (1975–2017), том 4, 2017; Ја Ни ко и Мо лоа, 2018; 
Књи га од зи ме и ле та, пољ ског и бож јег пу та, 2022.

ВЕ СНА ТРИ ЈИЋ, ро ђе на 1975. у Кра ље ву. Књи жев на кри ти чар ка, 
чла ни ца Срп ског књи жев ног дру штва, док то ри ра ла је 2021. на Фи ло ло
шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду са те мом „Пре о бра жа ји ствар
но сти у при по вед ној про зи Бра ни ми ра Шће па но ви ћа и Да ни ла Ки ша”. 
Пи са ла је те ку ћу кри ти ку за днев ни лист Блиц од 2001. до 2013. го ди не. 
Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у књи жев ној и на
уч ној пе ри о ди ци.
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ДРА ГИ ЦА УЖА РЕ ВА, ро ђе на 1971. у Ли по ли сту код Шап ца. Пише 
по е зи ју, про зу, сту ди је, књи жев ну кри ти ку, при руч ни ке и уџ бе ни ке за 
срп ски је зик. Об ја вљи ва ла је и под пре зи ме ни ма Ђу рић и Ива но вић. 
Kњиге пе са ма: Знам да сам во да, 1996; Ка ме ни ђу ве ги ја, 1997; Оди сеј код 
лек си ко гра фа, 2002; По ро дич ни ал бум, за де цу, 2011; Ру ко пис та ла са, 
2015; Брод без ка пе та на / La na ve sen za ca pi ta no (дво је зич но, на срп ском 
и ита ли јан ском), 2015; Кан та те за глас и олов ку, 2020. Студијe: Осве шће-
ни за бо рав: има нент на по е ти ка Бран ка Миљ ко ви ћа, 2010; Ар го на у ти 
срп ске књи жев но сти, 2022.

МАР ЈАН УРЕ КАР, ро ђен 1975. у Но вом Са ду. Основ не, ма ги стар ске 
и док тор ске сту ди је за вр шио на Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Но вом Са ду, 
где је тре нут но до цент на Ка те дри за елек трич на ме ре ња. По ред на уч них 
ра до ва, пи ше и крат ке при че, про зу, есе је, сту ди је, ба ви се на уч ном 
фан та сти ком, фик ци јом, мо дер ном исто ри јом и по пу лар ном кул ту ром 
XX ве ка. За сту пљен у мно гим ан то ло ги ја ма и збор ни ци ма.

МА РИ НА ХА КИ МО ВА ГА ЦЕ МА ЈЕР (МА РИ НА ХА КИ МО ВА 
ГАТ ЦЕ МАЙЕР, рођ. 1972. у Ка за њу, Ру си ја. Пу бли ци ста, за вр ши ла Ин
сти тут со ци јал нофи ло зоф ских на у ка и ма сов них ко му ни ка ци ја. (Ж. Н.)

АЛЕК САН ДАР ВЛА ДИ МИ РО ВИЧ ЧАН ЦЕВ (АЛЕК СÁНДР ВЛА
ДИ́ МИ РО ВИЧ ЧÁ НЦЕВ), ро ђен 1978. у Мо скви. Про за и ста, ја па но лог, 
књи жев ни кри ти чар, есе ји стакул ту ро лог. Ди пло ми рао је на Ин сти ту ту 
азиј ских и африч ких зе ма ља Мо сков ског др жав ног уни вер зи те та. Док тор 
је на у ка, струч њак за есте ти ку Ју ки ја Ми ши ме. До бит ник је пр ве награ
де на Ме ђу на род ном књи жев ном Во ло шин ском кон кур су у ка те го ри ји 
„кри ти ка” (2008), до бит ник је на гра де ча со пи са Но ви свет „за књи жев
нокри тич ке пу бли ка ци је у пе ри о ду од 2007. до 2011. го ди не” (2011), осво
јио је пр во ме сто на есе ји стич ком кон кур су ча со пи са Но ви свет, упри ли
че ном по во дом 150 го ди на од ро ђе ња Ми ха и ла Бул га ко ва (2016), дво струки 
је фи на ли ста Ру ске књи жев нокри тич ке на гра де „Нео б у зда ни Ви са ри он” 
(2019, 2020), до бит ник је при зна ња фи на ли сте и по себ ног при зна ња „за 
ино ва тив ност и ме та фо рич ну ду би ну про зе” Ме ђу на род не на гра де „Фа зил 
Ис кан дер” (2019), до бит ник је на гра де „Ан дреј Бе ли” у ка те го ри ји „Књи
жев ни про јек ти и кри ти ка” (2020) итд. (В. Ш.)

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, 
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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. 

ВА СИ ЛИ СА ШЉИ ВАР, ро ђе на 1991. у Кни ну, Хр ват ска. До цент на 
Ка те дри за сла ви сти ку Фи ло ло шког фа кул те та Бе о град ског уни вер зи
те та, где из во ди на ста ву из пред ме та по све ће них про у ча ва њу ру ске књи
жев но сти XX ве ка и ру ске кул ту ре. Док то ри ра ла је на ап сурд ној по е ти ци 
про зног ства ра ла штва Вла ди ми ра Ка за ко ва. Уче ство ва ла је на број ним 
кон фе рен ци ја ма у зе мљи и ино стран ству и об ја ви ла низ на уч них ра до
ва у ре ле вант ним ча со пи си ма. Ба ви се пре во ђе њем.

ДМИ ТРИЈ ДМИ ТРИ ЈЕ ВИЧ ШО СТА КО ВИЧ (ДМИ́ ТРИЙ ДМИ́
ТРИ Е ВИЧ ШО СТА КÓ ВИЧ, 1906–1975). Ком по зи тор, ро ђен у Санкт 
Пе тер бур гу у Ру си ји, жи вео и ства рао у вре ме Со вјет ског Са ве за. Од нос 
пре ма ње го вом ства ра њу био је ам би ва лен тан. С јед не стра не, овај ру ски 
ком по зи тор је пи сао хим не вла сти, али с дру ге је др жао отво ре ну дис тан
цу пре ма ко му ни стич ком си сте му. Ње го ва му зи ка би ла је за бра њи ва на 
у чак два на вра та (1936. и 1948). Без об зи ра на оте жа ва ју ће окол но сти у 
ко ји ма ства ра, је дан је од нај зна чај них ру ских ком по зи то ра XX ве ка, али 
и нај по пу лар ни ји у вре ме ну у ко јем ства ра. По знат је по сво јим сим фо
ни ја ма, од ко јих се из два ја сед ма по ре ду, пи са на за вре ме чу ве не оп са де 
Ле њин гра да у Дру гом свет ском ра ту. Сим фо ни ја је би ла из ве де на 1942. 
го ди не, за вре ме са ме оп са де, чи ме је тре ба ло по ка за ти да дух љу ди у 
Ле њин гра ду ни ка да не ће ка пи ту ли ра ти. У свр ху фор ми ра ња ор ке стра, 
по је ди ни му зи ча ри би се, по Ста љи но вој на ред би, вра ћа ли са фрон та и 
при кљу чи ва ли већ из глад не лим и бо ле сним му зи ча ри ма уну тар Ле њин
гра да. Сто га се Сед ма сим фо ни ја Шо ста ко ви ча сма тра сим бо лом ру ског 
от по ра на ци стич кој оп са ди и фа ши зму. При мљен је као ино стра ни члан 
СА НУ 1965. го ди не. Умро је у Мо скви, где је и са хра њен. (Б. Ж. и Л. Г.)

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




