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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ЉУ БИ ЦА АР СИЋ, ро ђе на 1955. у Бе о гра ду. Пи ше про зу. Књи ге 
при по ве да ка: Прст у ме со, 1984; Ба ру та на, 1991; Ци пе ле бу ви не бо је, 
1998; Са мо за за вод ни це (из бор), 2003; Ти гра сти ја од ти гра, 2003; Ма цо, 
да л’ ме во лиш, 2005; All in clu si ve, 2012. Ро ма ни: Чу ва ри ка зач ке иви це, 
1988; Зо на су мра ка, 1997; Ико на, 2001; Ман го, 2008; Рај ска вра та, 2015; 
Чу ва ри ка зач ке иви це, 2017. Об ја ви ла и књи гу: Љу би ца Ар сић – во дич 
кроз по е тич ки и ин тим ни свет, 2011. При ре ди ла ви ше ан то ло ги ја.

ЈО ВИ ЦА АЋИН, ро ђен 1946. у Зре ња ни ну. Пи ше пе сме, крат ке при
че и есе је, пре во ди с не мач ког, фран цу ског и ен гле ског. Об ја вље не књи ге: 
Уна крст ди вљи на пам ће ња, 1970; Иза зов хер ме не у ти ке, 1975; Па у ко ва 
по ли ти ка, 1978; Шљу нак и ма хо ви на, 1986; По е ти ка ра строј ства, 1987; 
Ду ге сен ке крат ких сен ки, 1991; По е ти ка кри во тво ре ња, 1991; Уни шти ти 
по сле мо је смр ти, 1993; Га та ња по пе пе лу – о из гнан стви ма и ло го ри ма, 
1993; Апо ка лип са Сад – на цр ти о Бо жан стве ном мар ки зу, 1995; Леп ти-
ров са нов ник, 1996; Не зе маљ ске по ја ве, 1999; Љу ба По по вић – оди се ја 
јед не сен ке, 2000; Леб де ћи објек ти, 2002; Ко хо ће да во ли, мо ра да умре, 
2002; Ма ли ерот ски реч ник срп ског је зи ка, 2003; Се ни шта и дру ги рас-
ка зи (на ма ке дон ском), 2005; Днев ник из гна не ду ше, 2005; Го ли де мо ни 
/ На ге же не (ко а у торилу стра тор М. Ми ле тић), 2006; Про чи та но у тво-
јим очи ма, 2006; Шет ња по кро ву – са бра ни цр те жи Фран ца Каф ке, 
2007; Го ли при по ве дач – о ко је че му из гу бље ном и на ђе ном, 2008, 2011; 
Ушће оке а на и дру ге при че, 2011; По е ти ка кри во тво ре ња – у тра га њу 
за об ма на ма, 2013; Је ван ђе ље по ма гар цу и дру ге при че о сит ним све тим 
тре ну ци ма, 2013; Срод ни ци, 2017.

ВЛА ДАН БАЈ ЧЕ ТА, ро ђен 1985. у Бо сан ској Кру пи, БиХ. За вр шио 
је срп ску и оп шту књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 
где је ма сте ри рао („Про за Сте ва на Ра ич ко ви ћа”) и док то ри рао („Књи
жев но дје ло Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за”, 2015). Ба ви се срп ском 
књи жев но шћу ХХ ве ка, тј. срп ском са вре ме ном про зом.

МИ ХА ИЛ БЕ ЛОВ (Ми ха ил Ва лерьевич Бе лóв), ро ђен 1970. у Гор ком, 
да нас Ни жњи Нов го род, Ру си ја. Исто ри чар, за вр шио 1992, и док то ри рао 



903

2007. го ди не на Др жав ном уни вер зи те ту Н. И. Ло ба чев ски у Ни жњем 
Нов го ро ду, на ко јем је про фе сор и шеф Од се ка за но ву и са вре ме ну исто
ри ју. Обла сти ин те ре со ва ња су му исто ри о гра фи ја, исто ри ја Сло ве на, а 
по себ но исто ри ја Ср ба и Ср би је. Об ја вље не књи ге: Пер вое серб ское 
вос сֳа ние 1804–1813 ֱֱ. и Рос сия: собыֳия, до ку менֳы, исֳо ри о ֱ ра-
фия, 1999; У ис ֳ о ков серб ской на ци о нально й иде о ло ֱ ии: ме ха низмы 
фор ми ро ва ния и сֲе ци фи ка раз ви ֳ ия: ко нец XVI II – се ре ди на 30-х ֱֱ. XIX 
ве ка, 2007.

АЛЕН БЕ ШИЋ, ро ђен 1975. у Би ха ћу, БиХ. Пи ше по е зи ју, књи жев
ну кри ти ку и есе је, пре во ди с ен гле ског (Џин Рис, Џа меј ка Кин кејд, Ени 
Пру, Џојс Ке рол Оутс, Бо жи дар Је зер ник, Џон Фа улс, Ке трин Беј кер, Џон 
Рал стон Сол, Брус Че твин, То ни Хо ланд, Де рек Вол кот, Те џу Кол итд.). 
Књи ге пе са ма: У фи ли гра ну рез, 1998; На чин ди ма, 2004; Го ло ср це, 2012; 
Хро ни ка сит ни ца (из бор), 2014. Књи ге есе ја и кри ти ка: Ла ви рин ти чи-
та ња, 2006; Не по но вљи ви обра зац, 2012.

МИ ЛИ ЦА ВИ ДИЋ, ро ђе на 1989. у Срем ској Ми тро ви ци. Пре во
ди лац и суд ски ту мач за фран цу ски и пре во ди лац за фран цу ски и шпан
ски је зик. Сте кла је ди пло му ма стер сту ди ја на од се ку за ро ма ни сти ку 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду и на од се ку за хи спа ни сти ку 
Уни вер зи те та у Ави њо ну у Фран цу ској. Ба ви се пи са ним и кон фе рен
циј ским пре во ђе њем, тре нут но жи ви у Но вом Са ду. 

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 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 Ми ра Вук са но ви ћа, 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 
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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. 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 (при ре дио М. Јев тић), 2000; 
Се мољ Ми ра Вук са но ви ћа (при ре дио М. Јев тић), 2011. При ре дио ви ше 
књи га срп ских пи са ца.

ВУ ЛЕ ЖУ РИЋ, ро ђен 1969. у Са ра је ву, БиХ. Пи ше про зу и ра дио
дра ме. Књи ге при по ве да ка: Умри му шки, 1991; Дви је го ди не хлад но ће, 
1995; У кре ве ту са Ма до ном, 1998; Вал це ри и сно ша ји, 2001; Ка те на чо, 
2011; Тај на цр ве ног зам ка, 2015; Ро ман без ор ма на, 2017. Ро ма ни: Бла ги 
да ни за тим про ђу, 2001; Рин фуз, 2003; Ти гре ро, 2005; Цр не ћур ке и дру га 
књи га Цр них ћур ки, 2006; Мр тве бра ве, 2008; На род ња ко ва смрт, 2009; 
Не де ља па цо ва, 2010; Срп ска три ло ги ја – ба би ло ни ја да, 2012; Ре пу бли ка 
Ћо пић – на род но о сло бо ди лач ки ро ман у де вет офан зи ва, 2015; По мор и 
страх – по вест о за пи су на ку жном је ван ђе љу, 2018. Књи га ра диодра ма: 
Цр ни глас за бе лу хар ти ју – се дам ра дио-дра ма о срп ским пи сци ма, 2017.

ДУ ШАН ИВА НИЋ, ро ђен 1946. у Гру ба че вом По љу код Гра ча ца, 
Хр ват ска. Књи жев ни исто ри чар, есе јист, ба ви се епо хом срп ског ре а ли зма 
и ро ман ти зма. Об ја вље не књи ге: Срп ска при по вјет ка из ме ђу ро ман ти ке 
и ре а ли зма, 1976; За бав но-по уч на пе ри о ди ка „Ја вор” и „Стра жи ло во”, 
1987; Мо де ли књи жев ног го во ра, 1990; Срп ски ре а ли зам, 1996; Књи жев-
ност Срп ске Кра ји не, 1998; Осно ви тек сто ло ги је, 2001; Сви јет и при ча, 
2002; „Стар ма ли” Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја (сту ди ја и из бор тек сто ва), 
2005; Ка по е ти ци срп ског ре а ли зма, 2007; Огле ди о Сте ри ји, 2007; Књи-
жев на пе ри о ди ка срп ског ре а ли зма, 2008; Вре ла у вр ле ти – о књи жев ној 
ба шти ни Ср ба у Хр ват ској, 2009; Ка ге не зи срп ске по е зи је – пре гле ди и 
сту ди је, 2011; У ма ти ци при че – о дје лу Јо ва на Ра ду ло ви ћа, 2013; За што 
чи та ти До си те ја? – До си теј Об ра до вић и срп ска кул ту ра, 2015; До га-
ђај и при ча – срп ска ме мо ар ско-ау то би о граф ска про за, 2015. При ре дио 
ви ше књи га срп ских пи са ца (Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Ђу ра Јак шић, 
Ђор ђе Мар ко вић Ко дер, Ми лош Цр њан ски, Бран ко Ра ди че вић, Ла за 
Ко стић, Си мо Ма та вуљ, Ми ло ван Ви да ко вић, До си теј Об ра до вић, Вук 
Сте фа но вић Ка ра џић...) и ан то ло ги ја.

ЏЕ ФРИ ЈУ ЏИ НИ ДИС (Jef frey Kent Eu ge ni des), ро ђен 1960. у Де
тро и ту, САД. Две го ди не по за вр шет ку сту ди ја ен гле ског и кре а тив ног 
пи са ња на Уни вер зи те ту Стен форд об ја вио је пр ву крат ку при чу. Ње го
ва про за је об ја вљи ва на у мно го број ним ча со пи си ма, из ме ђу оста лих и 
Њу јор ке ру и Па риз ри вјуу. Ње го ва пр ва књи га The Vir gin Su i ci des (Са мо-
у би ство не ви но сти, пре ве де на на срп ски 2011), об ја вље на 1993. го ди не, 
до жи ве ла је вр ху нац успе ха 1999. го ди не, за хва љу ју ћи филм ској адап та ци
ји Со фи је Ко по ле. Ско ро де сет го ди на ка сни је об ја вљу је ро ман Mid dle sex 
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(Мидлсекс – не што из ме ђу, пре ве ден на срп ски 2004), ори ги нал ну, еп ску 
при чу о суд би ни би ћа ко је у се би об је ди њу је оба по ла, за ко ју је на гра
ђен Пу ли це ро вом на гра дом 2002. го ди не, а до бит ник је и број них дру гих 
на гра да и књи жев них сти пен ди ја. Го ди не 2011. об ја вио је свој тре ћи ро ман 
The Mar ri a ge Plot (Брач ни за плет, пре ве ден на срп ски 2014), а 2017. и пр ву 
збир ку при ча Fresh Com pla int. Жи ви у Прин сто ну, у са ве зној др жа ви 
Њу Џер зи. (А. Б.)

КА МИЈ ЛО РАНС (Ca mil le La u rens), ро ђе на 1957. у Ди жо ну, Фран
цу ска; пра во име јој је Ло ранс Ри ел (La u rens Ruel). Фран цу ска спи са те
љи ца, свој пр ви ро ман In dex (Ин декс) об ја ви ла је 1991. го ди не. Срп ским 
чи та о ци ма је пре све га по зна та по сво јим ро ма ни ма Ni moi ni toi (Ни ја 
ни ти, 2004) и Dans ces bras-là (У том за гр ља ју, 2004). Пи ше ро ма не, 
есе је, али и ко лум не за ви ше фран цу ских днев них ли сто ва. Ин те ре су је 
се за све вр сте умет но сти и за то је об ја ви ла, 2017, есеј под на сло вом La 
pe ti te dan se u se de qu a tor ze ans (Ма ла пле са чи ца од 14 го ди на) ин спи ри
са на чу ве ном исто и ме ном скулп ту ром Ед га ра Де гаа. По след њи ро ман 
Cel le que vo us croyez (Мо гла бих то би ти ја) об ја ви ла је 2015. го ди не. За 
свој књи жев ни рад до би ла је на гра ду Фе ми на (Fe mi na), као и на гра ду 
Ре но до (Re na u da ut), ко ју су јој до де ли ли фран цу ски гим на зи јал ци за 
ро ман У том за гр ља ју. Два пу та је би ла но ми но ва на за на гра ду Гон кур 
(Gon co urt), за ро ма не У том за гр ља ју (2000) и Ни ти ни ја (2006). Ро ма ни 
су јој пре ве де ни на три де се так свет ских је зи ка. Но си лац је ор де на ви те за 
умет но сти и књи жев ност фран цу ског ми ни стар ства кул ту ре. (В. М.)

ВЕ ЛИ МИР МЛА ДЕ НО ВИЋ, ро ђен 1989. у Сме де ре ву. За вр шио је 
основ не и ма стер сту ди је фран цу ског је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Oбласти ин те ре со ва ња су му фран цу ска 
књи жев ност ХIХ и ХХ ве ка, рат у књи жев но сти, са вре ме на фран цу ска 
књи жев ност. Об ја вио је драм ски текст Дру ги по ред ме не, 2014. и био 
уред ник збир ке при ча по све ће не сто го ди шњи ци Ве ли ког ра та При че 
бо ла и по но са, 2014.

МИ ЛИ ВОЈ НЕ НИН, ро ђен 1956. у Ло ку, Шај ка шка. Књи жев ни кри
ти чар и исто ри чар. Об ја вље не књи ге: С-аве ти кри ти ке, с-око ви по е зи је, 
1990; Све ти слав Сте фа но вић – пре те ча мо дер ни зма, 1993; С ме ром и 
без ње, 1993; Су о ча ва ња, 1999; Ства ри ко је су про шле, 2003; Ста ри ли-
сац, 2003; Слу чај на књи га – ко лаж о То до ру Ма ној ло ви ћу, 2006; Срп ска 
пе снич ка мо дер на, 2006; Сит не књи ге – о пре пи сци срп ских пи са ца, 2007; 
Слат ка књи га, 2008; Се дам бе ле жа ка – ма ла књи га о Цр њан ском, 2009; 
Са ви чен та – срп ски књи жев ни ци ис ко са, 2010; Све ти ми рис пам ти ве ка 
– фраг мен ти о Ла зи Ко сти ћу, 2011; Са вић Ми лан, 2011; Се дам бре жу-
ља ка – књи га о Цр њан ском, 2013; Слав ни Шај каш о Ла зи Ко сти ћу, 2014; 
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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. При
ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

МИ ХАЈ ЛО ПАН ТИЋ, ро ђен 1957. у Бе о гра ду. Пи ше при по вет ке, 
књи жев ну кри ти ку, есе је и сту ди је. Књи ге при ча: Хро ни ка со бе, 1984; 
Вон дер у Бер ли ну, 1987; Пе сни ци, пи сци & оста ла ме на же ри ја, 1992; Не 
мо гу да се се тим јед не ре че ни це, 1993; Но во бе о град ске при че, 1994; Сед-
ми дан ко ша ве, 1999; Ју тро по сле, 2001; Ако је то љу бав, 2003; Нај леп ше 
при че Ми хај ла Пан ти ћа, 2004; Же на у му шким ци пе ла ма – the best of 
(из бор), 2006; Пр вих де сет го ди на, 2006; Ово га пу та о бо лу, 2007; Све 
при че Ми хај ла Пан ти ћа I–IV, 2007; При че на пу ту, 2010; Хо да ње по обла-
ци ма, 2013; Ка да ме угле да оно што тра жим, 2017. Сту ди је, кри ти ке, 
огле ди, кри тич ка про за, пу то пи си: Ис ку ше ња са же то сти, 1984; Алек-
сан дриј ски син дром 1–4, 1987, 1994, 1999, 2003; Про тив си сте ма тич но-
сти, 1988; Шум Ва ви ло на (ко а у тор В. Пав ко вић), 1988; Де сет пе са ма, 
де сет раз го во ра (ко а у тор С. Зу ба но вић), 1992; Но ви при ло зи за са вре-
ме ну срп ску по е зи ју, 1994; Puz zle, 1995; Шта чи там и шта ми се до га ђа 
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