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Дра ган Ба бић (1987, Кар ло вац), основ не и ма-
стер сту ди је за вр шио на Од се ку за ан гли сти ку 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Пи ше крат-
ке при че и књи жев ну кри ти ку. Об ја вио је књи гу 
про зе Тви тер при че (2014). Жи ви у Но вом Са ду.

Све ти слав Ба са ра (1953, Ба ји на Ба шта), пи-
ше про зу, есе је и дра ме. Књи ге при по ве да ка: 
При че у не ста ја њу (1982), Пе кинг by Night (1985), 
Фе но ме ни (1989), При че у не ста ја њу и по ли тич ки 
спи си (1993), Иза бра не при че (1994), Укле та зе мља 
(1995), Нај леп ше при че Све ти сла ва Ба са ре (2001), 
Мај му но пи са ни је (2008), . Ро ма ни: Ки не ско пи смо 
(1985), На пу кло огле да ло (1986), Фа ма о би ци кли-
сти ма (1988), На Гра ло вом тра гу (1990), Мон гол-
ски бе де кер (1992), De bel lo ci vi li (1993), Lo o ney 
Tu nes: ма нич но-па ра но ич на исто ри ја срп ске књи-
жев но сти у пе ри о ду 1970–1990. го ди не (1997), Све-
та маст: ма нич но-па ра но ич на исто ри ја срп ске 
књи жев но сти, књи га 2 (1998), Крат ко дне ви ца 
(2000), Џон Б. Мал ко вич (2001), Ср це зе мље – сту-
ди ја о Ни че о вом бо рав ку на Ки пру (2004), На пу кло 
огле да ло (2004), Фан том ски бол (2005), Успон и 
пад Пар кин со ве бо ле сти (2006), Из гу бљен у са мо-
по слу зи (2008), Днев ник Мар те Ко ен (2008), На 
Гра ло вом тра гу (2010), Тај на исто ри ја Ба ји не Ба-
ште (2010), По че так бу не про тив да хи ја (2010), 
Mein Kampf (2011), Ду го веч ност (2012), Гну со ба 
(2013), Ан ђео атен та та (2015). Есе ји: На иви ци 
(1987), Там на стра на Ме се ца (1992), Др во исто-
ри је (1996), Вир ту ал на ка ба ла (1996), Вуч ји бр лог 
(1998), Иде о ло ги ја хе ли о цен три зма (1999), Ма ши-
не илу зи ја (2000), Др во исто ри је и дру ги есе ји 
(2008), Фун да мен та ли зам де би ли те та (2009), 
Ерос, ги рос и та на тос (2010). Дра ме: Но ва Стра-
ди ја : по мо ти ви ма при по ве да ка Р. До ма но ви ћа 
(2009). Књи ге пи са ма (са Ми љен ком Јер го ви ћем): 
Ту шта и тма (2014) и Дру ги круг (2015). За ро ман 
Успон и пад Пар кин со ве бо ле сти до био је НИН-
ову на гра ду за нај бо љи ро ман об ја вљен 2006. 
го ди не. Пр ви је до бит ник на гра де Фон да ци је 
Бо ри слав Пе кић. Дра ме су му из во ђе не на мно-
гим сце на ма, а књи ге пре во ђе не на ен гле ски, 

фран цу ски, не мач ки, ма ђар ски, бу гар ски, ита ли-
јан ски, шпан ски и ма ке дон ски је зик.

Ла на Ба ста шић (1986, За греб), ди пло ми ра ла 
је ко му ни ко ло ги ју, као и ен гле ски је зик и књи жев-
ност. Уред ни ца је ин тер нет стра ни це за дру штве-
ну кри ти ку www.ne za vi sni pro stor.ne t. Об ја ви ла је 
ро ман Трај ни пиг мен ти (2010), збир ку крат ких 
при ча Ва тро ме ти (2011), збир ку по е зи је На ив ни 
трип тих о Бо сни и уми ра њу (2013), као и књи гу за 
де цу На стја цр та сун це (2013) . Жи ви у Бар се ло ни.

Пре драг Ж. Ва ја гић (1973, Но ви Сад), ди пло-
ми рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду, а до са да је об ја вио књи ге: Пре со ва ње сен-
ки (2011), Зов по лу де лог со ко ла ра – ми мо ло ги је и 
су ма тре ске (2012) и, за јед но са Бра ни сла вом Зу-
ки ћем, Ку цањ у пра зно – реч ник мар ги на ли зма 
(2014). Жи ви у Бач кој Па лан ци.

Ро берт Вал зер (Ro bert Ot to Wal ser; 1878, Бил, 
Швај цар ска – 1956, Хе ри сау, Швај цар ска), швај-
цар ски књи жев ник, је дан од пр вих мо дер ни ста 
швај цар ске књи жев но сти. Ф. Блај увео га је у 
књи жев ни круг око ча со пи са Die In sel u Мин хе ну. 
Жи вео је у Бер ли ну од 1905. до 1913. Пи сао је ли-
ри ку, крат ку про зу те дру штве но кри тич ке, ау то-
би о граф ски ин то ни ра не ро ма не у ко ји ма опи су-
је про паст гра ђан ства, мо рал ну кри зу и оту ђе ње. 
Деч ју за и гра ност, не кон вен ци о нал ност и сли ко-
ви тост ње го ве про зе из у зет но су це ни ли Х. Хе се, 
Ф. Каф ка, Р. Му сил и др. Де ла: ро ма ни Бра ћа Та нер 
(Geschwi ster Tan ner, 1907), По моћ ник (Der Gehülfe, 
1908; срп. пре вод По моћ ник, Clio, Be o grad, 1998), 
Ja kob von Gun ten (1909; срп. пре вод Ја коб фон Гу-
тен, 2000, Фи лип Ви шњић, Бе о град); крат ка про-
за При че (Geschic hten, 1914; срп. пре вод Ша мар и 
оста ло, На род на књи га, Бе о град, 2002), Ма ле 
про зе (Kle i ne Pro sa, 1917; срп. пре вод Ма ле, ве ли-
ке при че, Про све та, 1996) и др.

Џејмс Вуд (Ja mes Wo od; 1965, Да рам, Ен гле-
ска), ен гле ски књи жев ни кри ти чар, есе ји ста и 

KO JE KO



223

пи сац. Пре да је књи жев ну кри ти ку на Хар вар ду. 
Ре дов ни је до пи сник ча со пи са Њу јор кер. Об ја вио 
је не ко ли ко књи га, укљу чу ју ћи и The Bro ken Esta-
te (2000), The Ir re spon si ble Self (2004), How Fic tion 
Works (2008), The Fun Stuff (2012) и The Ne a rest Thing 
to Li fe (2015). При пи су је му се пр ва упо тре ба тер-
ми на „хи сте рич ни ре а ли зам“. Жи ви у Ма са чу сет-
су, САД.

Ли ди ја Деј вис (Li dia Da vis; 1947), по ја ви ла се 
на књи жев ној сце ни по ло ви ном се дам де се тих 
го ди на два де се тог ве ка, ка да је, у ма лој из да вач-
кој ку ћи ко ју је осно ва ла са сво јим пр вим су пру-
гом, пи сцем По лом Осте ром, об ја ви ла збир ку 
при ча под на сло вом Три на е ста же на и дру ге при-
че (Thir te enth Wo man and Ot her Sto ri es, 1976). Од 
та да се углав ном ба ви пи са њем крат ких про за 
ко је су свр ста не у де се так збир ки. Ме ђу њи ма су 
и При че и дру ге при че (Story and Ot her Sto ri es, 1985), 
Да све де мо ра чун (Bre ak It Down, 1986), Го то во без 
се ћа ња (Al most No Me mory, 1997), Са мју ел Џон сон 
је огор чен (Sa muel Johnson is In dig nant, 2001), Раз-
не вр сте уз не ми ра ва ња (Va ri e ti es of Dis tur ban ce, 
2007). Од тих збир ки је 2009. го ди не, у нај ве ћој 
ме ри, на стао и оп ши ран том Са бра них при ча Ли-
ди је Деј вис (The Col lec ted Sto ri es of Lydia Da vis). По ред 
крат ких при ча, пи ше и есе је, при ка зе и кри ти ке, 
а та ко ђе је и ау тор ка јед ног ро ма на. На ен гле ском 
го вор ном под руч ју спа да у ред нај и стак ну ти јих 
пре во ди ла ца с фран цу ског је зи ка, а за ви сок ква-
ли тет пре во да де ла Блан шоа, Би то ра, Си ме но на, 
Сар тра, Ле ри са и, то ком про те кле де це ни је, Фло-
бе ра и Пру ста, до би ла је и ор ден фран цу ске вла де 
Ви те за ре да умет но сти и књи жев но сти. Чла ни ца 
је Аме рич ке ака де ми је умет но сти, до бит ник ни за 
пре сти жних књи жев них на гра да и сти пен ди ја. 
Ра ди као про фе сор на Др жав ном уни вер зи те ту 
Њу јор ка, Ол ба ни (SUNY) на ко ме пре да је кре а тив-
но пи са ње. Го ди не 2013. уру че на јој је ме ђу на род-
на књи жев на на гра да „Man Bu ker“ за це ло ку пан 
књи жев ни рад. На срп ском је зи ку об ја вље на је 
књи га ње них иза бра них при ча Не мо гу и не ћу („Гео-
по е ти ка“, Бе о град, 2015) у пре во ду Ива не Ђу рић 
Па у но вић.

Со фи ја Жив ко вић (1985), ди пло ми ра ла је на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, гру па за Срп-
ски је зик и књи жев ност са оп штом лин гви сти ком. 
Об ја вљу је у пе ри о ди ци и днев ним но ви на ма. 
Жи ви у Бе о гра ду.

Бра ни слав Жи ва но вић (1984, Но ви Сад), 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. Пи ше 
по е зи ју и књи жев ну кри ти ку. Об ја вио је књи гу 
по е зи је По гле да ло (2010), за ко ју је до био „Бран-
ко ву на гра ду“ и Цр но све тло (2012). Жи ви у Но вом 
Са ду.

На та ша Камп марк (1974, Фо ча), ма ги стри-
ра ла је и док то ри ра ла на Од се ку за ан гли сти ку 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Об ја-
ви ла је сту ди ју о са вре ме ној ау стра лиј ској про зи 
под на сло вом Три ли ца ау стра лиј ске про зе (2004) 
и за јед но са Мај клом Вајл дин гом при ре ди ла ан-
то ло ги ју са вре ме не ау стра лиј ске про зе При че из 
без вре ме не зе мље (2012). Жи ви у Но вом Са ду и 
Мел бур ну.

Ма ри ја Кле ут (1943, Бе о град), про у ча ва на-
род ну књи жев ност и књи жев ну исто ри ју. Об ја-
вље не књи ге: Лир ске на род не пе сме у Ле то пи су 
Ма ти це срп ске (1983), Иван Се ња нин у срп ско-
хрват ским на род ним пе сма ма (1987), Из ко ле бе 
у дво ро ве го спод ске – фол клор на збир ка Ми ли це 
Сто ја ди но вић Срп ки ње (1990), Срп ско „гра ђан ско 
пе сни штво” (1991), Пе сма ри ца кар ло вач ких ђа ка 
(1991), На род не пе сме у срп ским ру ко пи сним пе-
сма ри ца ма ХVIII и ХIХ ве ка (1995), Би бли о гра фи ја 
срп ских не кро ло га (ко а у то ри М. Бу јас, Г. Ра и че вић, 
1998), Срп ска на род на књи жев ност (2001), Гле да-
ју ћи Но ви Сад – по сти љон ске оде Јо ва на Јо ва но-
ви ћа Зма ја (2003), Ре ли кви је из ста ри не – огле ди 
о срп ским еп ским на род ним пе сма ма (2006), На-
уч но де ло од ис тра жи ва ња до штам пе – тех ни-
ка на уч но и стра жи вач ког ра да (2008), Из Ву ко ве 
сен ке – огле ди о на род ном пе сни штву (2012), Без 
очи ју ка но и с очи ма – на род не пе сме сле пих же на 
(ко а у то ри Љ. Пе ши кан Љу шта но вић, С. То мин и 
Н. По ло ви на, 2014). Жи ви у Но вом Са ду.

Та ња Кра гу је вић (1946, Сен та), ди пло ми ра ла 
је и ма ги стри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду, на гру пи за Оп шту књи жев ност са тео-
ри јом књи жев но сти. Об ја ви ла је пре ко два де сет 
књи га по е зи је и де вет књи га есе ји стич ких и књи-
жев но-кри тич ких тек сто ва. За сту пље на је у ви ше 
ан то ло ги ја са вре ме не срп ске по е зи је у зе мљи и 
ино стран ству. Пе сме су јој пре во ђе не на ен гле ски, 
не мач ки, шпан ски, ма ђар ски, хо ланд ски, бу гар-
ски, ма ке дон ски, сло ве нач ки, ру ски, бе ло ру ски 
и еспе ран то. Ви ше од пет на ест го ди на ба ви ла се 



224

из да вач ким ра дом. До бит ни ца је зна чај них до-
ма ћих при зна ња. Жи ви у Зе му ну.

На та ли ја Лу до шки (1966, Пер лез), књи жев-
ност је за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду, где је ма ги стри ра ла („Књи жев на 
кри ти ка у де лу Сло бо да на Јо ва но ви ћа“) и док-
то ри ра ла („Књи жев но кри тич ко и на уч но де ло 
Мла де на Ле сков ца“). Об ја ви ла је књи ге Сло бо дан 
Јо ва но вић као књи жев ни кри ти чар (2008) и О 
Мла де ну Ле сков цу: огле ди, члан ци, пре пи ска (2011). 
Ме то дич ке ра до ве, књи жев но кри тич ке и књи-
жев но и сто риј ске огле де об ја вљу је у пе ри о ди ци. 
За по сле на је у Зре ња нин ској гим на зи ји. Жи ви у 
Но вом Са ду.

Елба Леонор Мејер (El ba Le o nor Me i er; 1936, 
Бу е нос Ај рес, Ар ген ти на), по че ла је да пи ше пое-
зи ју на кон од ла ска у пен зи ју као про свет ни рад-
ник. Не ко ли ко ње них пе са ма увр ште но је од он да 
у ви ше не за ви сних ан то ло ги ја Ар ген ти не. Умет-
нич ки зов ју је још за рад ног ве ка од вео ка хор-
ском пе ва њу, као и ка ра зним пле со ви ма укруг, 
па та ко и ка срп ском ко лу. Из штам пе јој је не-
дав но иза шла пр ва књи га при ча, под на сло вом 
Ски да ју ћи ли шће са мо је је се ни.

Рад ми ла Ме ча нин (1953, Ко тра жа код Чач ка), 
са мо стал ни умет ник, ди пло ми ра ла и ма ги стри-
ра ла ју го сло вен ску и оп шту књи жев ност на Фи-
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пре во ди са 
ру ског је зи ка, те о ри ју књи жев но сти, фи ло со фи-
ју, са вре ме ну про зу. До бит ник је ви ше пре во ди-
лач ких на гра да у Ср би ји. Жи ви у Бе о гра ду.

Сил ви ја Мон рос Сто ја ко вић (1949, Бу е нос 
Ај рес, Ар ген ти на), основ ну шко лу, гим на зи ју и 
фи ло ло шке сту ди је за вр ши ла је у Бе о гра ду. Свој 
књи жев ни рад за по че ла је 1976. го ди не као пре-
во ди лац, а до да нас се огле да ла у мо но граф ској 
и кри тич кој есе ји сти ци, по е зи ји и у ро ма неск ној, 
пу то пи сној и епи сто лар ној про зи. Об ја ви ла је 
По след ње Кор та са ро ве шко ли це (пре пи ска са 
Кор та са ром, 1991), Огле да ло љу ба ви (пре пи ска 
Оље Ива њиц ки и Ле о ни да Шеј ке, 1994), Град над 
гра до ви ма (елек трон ски од го вор Ми ло срд ном 
ан ђе лу, 2000), Ор те ги на Клеп си дра (огле ди о фи ло-
со фи ји Хо сеа Ор те ге и Га се та, 2001), На ста ви ће 
се... (ро ман, 2002), Ми, Сал ва дор Да ли (мо но гра-
фи ја, 2004), Мо ја Ар ген ти на (пу то пис, 2005), Све 
у све му – збир ка ћут њи (по е зи ја, 2006). За хва љу-

ју ћи исто вет ном по зна ва њу срп ског и шпан ског 
је зи ка, пре ве ла је у оба прав ца пре ко сто би бли-
о граф ских је ди ни ца, а ни је за не мар љив ни њен 
пи о нир ски до при нос пре во ђе њу ка та лон ске 
књи жев но сти (Кор та сар, Ма ри јас, Р. Мон те ро, 
Ан дрић, Си мо вић, Ко ва че вић и др). Жи ви у Бе о-
гра ду.

Ма ри ја Не не зић (Бе о град), ди пло ми ра ла је 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду на Гру пи 
за срп ску и оп шту књи жев ност. Уред ни ца је у 
ре дак ци ји за кул ту ру РТС-а, и јед на од уред ни ца 
еми си је „Бе о култ“. Жи ви у Бе о гра ду.

Јо ван Ни ко лић (1955, Бе о град), пе сник, про-
зни и драм ски пи сац, но ви нар. Од 1963. до 1981. 
жи вео у Чач ку, а од 1981. до 1999. у Бе о гра ду. Об-
ја вље не књи ге: Гост ни от ку да (1982), Ђур ђев дан 
(1987), Не ћу да се ро дим (1991), Очи по кој ног јаг ње-
та (1993), Те ло и око ли на (1994), Ма ле ноћ не пе сме 
(1998); Zim mer mit Rad (2004; из да ње на срп ском 
Со ба с точ ком, 2011), Weißer Ra be, schwar zes Lamm 
(2006), Seelenfänger, la u tlos lärmend (2011). Члан је 
срп ског ПЕН цен тра и, од 2002. го ди не, пот пред-
сед ник Ме ђу на род не асо ци ја ци је ром ских пи са-
ца (IR WA) у Хел син ки ју. До бит ник је не ко ли ко зна-
чај них ме ђу на род них књи жев них на гра да. Од 
1999. жи ви и ра ди у Кел ну.

Ми ло ван Но ва ко вић (1990, Подгорица), ди-
пломирао сликарство на Факултету ликовних 
имјетности на Цетињу. Поред сликарства бави 
се превођењем списа уметника (Барнет Њуман, 
Доналд Џад, итд), као и списа из историје умет-
ности, филозофије и књижевности. Живи и ради 
у Подгорици.

Ран ко Па вло вић (1943, Шње го ти на Гор ња, 
код Те сли ћа), пи ше по е зи ју, про зу и драм ске тек-
сто ве, за од ра сле и за де цу. Ба ви се књи жев ном 
кри ти ком и есе ји сти ком. Об ја вио је је да на ест 
збир ки пе са ма (Ко сти и се не, Срж, Лов, Пе сни ков 
прах, Мо на шки со не ти...), два на ест збир ки при-
по ве да ка, че ти ри ро ма на, јед ну збир ку есе ја и 
два де се так књи га за де цу. За сту пљен је у чи тан-
ка ма, лек ти ри и мно гим ан то ло ги ја ма. Жи ви и 
ства ра у Ба ња лу ци.

Са ша Ра дој чић (1963, Сом бор), ди пло ми рао 
је фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском, ма ги стри рао на 
Фи ло ло шком фа кул те ту, а док то ри рао је на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Пре да је на 
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Фа кул те ту ли ков них умет но сти у Бе о гра ду. Пи ше 
по е зи ју, кри ти ку, есе је и пре во ди са не мач ког. 
Књи ге пе са ма: Уза луд сно ви (1985), Ка мер на му зи ка 
(1991), Аме ри ка и дру ге пе сме (1994), Еле ги је, нок-
тур не, ети де (2001), Че ти ри го ди шња до ба (2004), 
Cyber zen (2013) и Ду ге и крат ке пе сме (2015). Књи-
ге кри ти ка, есе ја и сту ди ја: Про вид ни ан ђе ли 
(2003), По е зи ја, вре ме бу ду ће (2003), Ни шта и прах 
– ан тро по ло шки пе си ми зам Сте ри ји ног Да вор ја 
(2006), Ста па ње хо ри зо на та – пе сни штво и ин-
тер пре та ци ја пе сни штва у фи ло зоф ској хер ме-
не у ти ци (2010), Раз у ме ва ње и зби ва ње – основ ни 
чи ни о ци хер ме не у тич ког ис ку ства (2011) и Увод 
у фи ло зо фи ју умет но сти (2014). До бит ник је Ди-
со ве на гра де. Жи ви у Сом бо ру.

Ме ри лин Ро бин сон (Ma rilynn e Sum mers Ro-
bin son; 1943, Сенд по инт, САД), аме рич ка спи са-
те љи ца, ау тор ка мо дер ног кла си ка Ho u se ke e ping 
(1980), де ла ко је је осво ји ло на гра ду PEN / He-
ming way Award и би ло но ми но ва но за Пу ли це ро-
ву на гра ду, те ро ма на Gi lead (2004; срп ски пре вод 
Га лад, Ча роб на књи га, Бе о град, 2010), Ho me (2008) 
и Lil la (2014). Об ја ви ла је и књи ге есе ја: Mot her 
Co un try: Bri tain, the Wel fa re Sta te, and Nuc le ar Pol-
lu tion (1989), The De ath of Adam: Es says on Mo dern 
Tho ught (1998), Ab sen ce of Mind: The Dis pel ling of 
In ward ness from the Mo dern Myth of the Self (2010), 
When I Was a Child I Read Bo oks: Es says (2012) и The 
Gi ven ness of Things (2015). Пре да је је на Уни вер зи-
те ту Ајо ве.

Бо јан Сам сон (1978, Оси јек), ди пло ми рао 
срп ску књи жев ност и је зик на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту у Но вом Са ду. Об ја вио збир ку пе са ма Su-
per blu es (2007), ре ди го ва но из да ње исте збир ке 
на сај ту Ју ро ди ва књи жа ра, а збир ку пе са ма Folk 
Sin ger (2014) у елек трон ском ча со пи су Афир ма тор. 
Је дан од при ре ђи ва ча Збор ни ка но ве но во сад-
ске по е зи је Не што је у игри (2008). Са ги та ри стом 
Не на дом Пат ко ви ћем чи ни по ет ско-му зич ки ду ет 
Ба шта фе ти ша. Са Јо ва ном Жив ко ви ћем чи ни 
по ет ски ду ет Clo ud bu ster Me ets Ho und of Lo ve. Са 
Ни ко лом Ора ве цом чи ни по ет ски ду ет Swe et Tal-
kers. Са Ни ком Ду ша но вим и Сер ге јем Стан ко ви-
ћем чи ни књи жев ну гру пу БЕС. Об ја вљу је при че, 
пе сме и кри тич ке при ка зе у до ма ћој пе ри о ди ци 
и на Ин тер не ту. Жи ви у Но вом Са ду. 

Де јан Си мо но вић (1960, Вра ње), сту ди рао је 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, гру па за 

Оп шту књи жев ност са те о ри јом књи жев но сти. 
Уре ђи вао про зу у ча со пи су Књи жев на реч у пе-
ри о ду од 1988. до 1991. Об ја вље на де ла: Кро јач 
из Ул ма (1987), Нео до љи ва драж по зи ва (1992), 
За клон (2010), При ка за (2011), Бес по сли ча ри (2015). 
Ра дио дра ме: Освит, Жр тва, Пла ће ни ци. Ау тор 
је при ча и есе ја, об ја вљи ва них у књи жев ној пе-
ри о ди ци. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

Ти ја на Сла до је (1989, Са ра је во), ди пло ми ра-
ла је на Од се ку за ен гле ски је зик и књи жев ност 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, где тре нут-
но по ха ђа ма стер сту ди је. Жи ви у Но вом Са ду.

Игор П. Смир нов (1941, Ле њин град), фи ло соф 
и фи ло лог. Ди пло ми рао је на Фи ло соф ском фа-
кул те ту ЛГУ, ма ги стри рао је на Ин сти ту ту за ру-
ску књи жев ност Ака де ми је на у ка СССР-а, а 1977. 
на пи сао је док тор ску ди сер та ци ју на те му „Пи-
та ња пе снич ке тра ди ци је“. То ком 1966–1979. ра-
дио је као мла ђи на уч ни са рад ник у сек то ру за 
ста ре ру ске књи жев но сти Пу шки но вог до ма. 
Го ди не 1980/1981. по зван је на ду жност „го сту ју-
ћег про фе со ра“ на уни вер зи те те у Хам бур гу и 
Утрех ту. Еми гри рао је из СССР-а у Не мач ку 1981, 
од 1982. го ди не ра ди као уни вер зи тет ски про фе-
сор у Кон стан ци. Уред ник је ча со пи са Славянский 
мир (нем. Die Welt der Sla ven, Мин хен), Ele men ta 
(Лос Ан ђе лес), Но вое ли те ра тур ное обо зре ние 
(Мо сква), Зве зда (Санкт Пе тер бург), Дис курс (Мо-
сква), Кри ти ка и се ми о ти ка (Но во си бирск). За 
сво је ра до ве је до био на гра де „А. Ј. Кру чо них“ 
(1998), „ П. А. Вја зем ски“ (1998) и „Ан дреј Бе ли“ 
(2000). На пи сао је низ ра до ва на не мач ком, а де ла 
су му са ру ског пре во ђе на на ен гле ски, не мач ки, 
фран цу ски и дру ге је зи ке. Об ја вио је књи ге: Ху-
до же ственный смысл и эволюция поэти че ских 
си стем (1977), Ди а хро ни че ские тран сфор ма ции 
ли те ра турных жан ров и мо ти вов (нем. ориг.: 
Di ac hro nische Tran sfor ma ti o nen li te ra rischer Gen res 
und Mo ti ve, 1981), На бро ски к исто ри че ской ти-
по ло гии культуры – ре а лизм пост сим во лизм 
(аван гард) (нем. ориг.: Skiz zen zur hi sto rischen Typo-
lo gie der Kul tur – Re a li smus Postsymbo li smus (Avant-
gar de), 1982), На пу ти к те о рии ли те ра туры (нем. 
ориг.: Ent wurf ei ner Li te ra turt he o rie, 1987), Бытие 
и твор че ство (1989, нем. ориг.: Sein und Schaff en, 
1990), О древ не рус ской культу ре, рус ской на ци о-
нально й спе ци фи ке и ло ги ке ис то рии (нем. ориг.: 
Zur al trus sischen Kul tur, ihrer na ti o na len Spe zi fik und 
der Geschichtslo gik, 1991), Пси хо ди а хро но ло ги ка. 
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Пси хо и сто рия рус ской ли те ра туры от ро ман-
ти зма до на ших дней (1995), По ро жде ние ин тер-
тек ста (1995; нем. ориг.: Die Ge ne ri e rung des In-
ter tex tes. Ele men te der in ter tex tu el len Analyse be legt 
an Be i spi e len aus dem Werk von B. L. Pa ster nak, 1985), 
Ро ман тайн „Док тор Жи ва го“ (1996), Сви де тель-
ства и до гад ки (1999), Ho mo ho mi ni – phi lo sop hus... 
(1999), Ме га и сто рия. К исто ри че ской ти по ло гии 
культуры (2000), Со ци о со фия ре волюци и (2004), 
Тек сто ма хия (2010), Прак се о ло гия (2012), итд.

Дан Со ћу (Dan So ciu; 1978, Бо то шањ, Ру му ни ја) 
при па да та ко зва ној ге не ра ци ји две хи ља ди тих 
ру мун ске књи жев но сти. Об ја вио је се дам збир ки 
по е зи је, три ро ма на, као и крат ке при че у број ним 
ан то ло ги ја ма. Ра ди као уред ник у из да вач кој ку ћи 
По ли ром и пи ше за не ко ли ко не дељ ни ка у зе мљи 
и ино стран ству. До бит ник је број них књи жев них 
при зна ња, од ко јих је нај ско ри је 2014. го ди не од-
био на гра ду Ру мун ског кул тур ног ин сти ту та за 
нај бо љу књи гу по е зи је у 2013, из ја вив ши да му 
прин ци пи не до зво ља ва ју да при хва ти на гра ду 
од Ин сти ту та и Ми ни стар ства кул ту ре ко ји тре-
нут но де лу ју. Де ла су му пре во ђе на на не мач ки, 
ен гле ски, швед ски, пољ ски, срп ски. Жи ви у Бу ку-
ре шту.

Ри чард Стеј мел ман (Ric hard Sta mel man) 
про фе сор ком па ра тив не књи жев но сти на ко ле-
џу Ви ли јам и Ме ри у Вир џи ни ји. Док то ри рао је 
фран цу ски је зик и књи жев ност на Уни вер зи те ту 
Дјук. Об ја вио је не ко ли ко књи жев но и кул тур но 
те о риј ских де ла, од ко јих су нај по зна ти ја Per fu me 
– Joy, Scan dal, Sin – Cul tu ral Hi story of Fra gran ce from 
1750 to Pre sent (2006); Lost Beyond Tel ling: Re pre sen-

ta ti ons of De ath and Ab sen ce in Mo dern French Po e try 
(1990); The dra ma of self in Gu il la u me Apol li na i re’s 
Al co ols (North Ca ro li na stu di es in the Ro man ce lan-
gu a ges and li te ra tu res) (1976). 

Ли ди ја Ћи рић (1974), пи ше про зу. Об ја ви ла 
је ро ман Ре кви јем за је дан дан (2015).

Оа на Ур су ле ску (1987, Зре ња нин), за вр ши ла 
основ не и ма стер сту ди је ан гли сти ке у Но вом 
Са ду. Пре во ди са вре ме ну про зу и по е зи ју са ру-
мун ског и ен гле ског. Пи ше док тор ску ди сер та-
ци ју из обла сти на ра то ло ги је у про зи и на фил му. 
Жи ви у Но вом Са ду и Гра цу.

Игор Цви ја но вић (1979, Ту зла), за вр шио је 
основ не и ма ги стар ске сту ди је ен гле ског је зи ка 
и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но-
вом Са ду. Об ја вио је пре во де про зе Џо на Бар та, 
Ени Пру, Кри са Аба ни ја, Реј фа Лар се на, Џојс Ке-
рол Оутс, Деј ви да Фо сте ра Во ла са и др. До бит ник 
је На гра де за пре вод го ди не Дру штва књи жев ни-
ка Вој во ди не (2012). Ра ди као пре да вач ен гле ског 
је зи ка на По љо при вред ном фа кул те ту у Но вом 
Са ду.

Мар јан Ча ка ре вић (1978, Ча чак), ди пло ми рао 
је и за вр шио ма стер сту ди је из срп ске и свет ске 
књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о-
гра ду. Об ја вље не књи ге по е зи је: Исеч ци (1997), 
Па ра град (1999), Си стем (2011), Је зик (2014) и Се дам 
ре чи гра да (2014). Пи ше и књи жев ну кри ти ку и 
есе ји сти ку. Об ја вљу је у до ма ћим и ре ги о нал ним 
ча со пи си ма. До бит ник је На гра де „Ми ро слав Ан-
тић“ за књи гу Је зик (2015). Жи ви у Бе о гра ду.




