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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

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.

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.

ГОЈ КО БО ЖО ВИЋ, ро ђен 1972. у Бо бо ву код Пље ва ља, Цр на Го ра. 
Пи ше по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку, ба ви се из да ва штвом. Књи ге 
пе са ма: Под зем ни би о скоп, 1991; Ду ша зве ри, 1993; Пе сме о ства ри ма, 
1996; Ар хи пе лаг, 2002; Еле мен ти, 2006; Обли жња бо жан ства, 2012; Ма па, 
2017. Књи ге есе ја и кри ти ка: По е зи ја у вре ме ну. О срп ској по е зи ји дру ге 
по ло ви не 20. ве ка, 2000; Ме ста ко ја во ли мо. Есе ји о срп ској по е зи ји, 2009; 
Књи жев ност и да ни, 2018. Осни вач je и глав ни уред ник из да вач ке ку ће 
Ар хи пе лаг и Бе о град ског фе сти ва ла европ ске књи жев но сти и пот пред
сед ник Срп ског ПЕН цен тра. При ре дио ви ше ан то ло ги ја.

ПЕР ЈА КОБ СЕН, ро ђен 1935. го ди не, дан ски лин гви ста, лек си ко граф, 
исто ри чар и ту мач књи жев но сти, пре во ди лац. За вр шио је сла ви стич ке 
сту ди је на Уни вер зи те ту у Ко пен ха ге ну, на ком је осни вао Ка те дру за 
срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност. Ра ди на про ду бљи ва њу скан ди нав
скоју жно сло вен ских кул ту р них ве за, пр ви је пре во ди лац де ла Иве Ан
дри ћа на дан ски, а по зна ти су и ње го ви пре во ди Ми ро сла ва Кр ле же, Алек
сан дра Ти шме, Ми о дра га Бу ла то ви ћа, Ран ка Ма рин ко ви ћа, Ду брав ке 
Угре шић и др. Од 1988. је ино стра ни члан СА НУ (Оде ље ње је зи ка и књи
жев но сти). Ау тор је зна чај них де ла исто ри је срп ске и хр ват ске књи жев
но сти: Lit te ra tu ren i Ju go sla vien I: Kro a tisk lit te ra tur 1800–1945, 1988; 
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Lit te ra tu ren i Ju go sla vien I: Ser bisk lit te ra tur 1770–1945, 1989; Dansk ser bo
kro a tisk ord bog (Дан скосрп ско хр ват ски рјеч ник, 1994, 1996); Ser bo kro a tisk 
dansk ord bog (Срп ско хр ват скодан ски рјеч ник, 1997), као и уред ник ви ше 
збор ни ка.

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. Ро ман: Кад ку ће ни смо за кљу ча ва ли, 2017. 
Сту ди је: Од то те ма до срод ни ка: ми то 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.

МИ ЛИ ЦА МАР КИЋ, ро ђе на 1966. у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла на 
Ка те дри за по ло ни сти ку Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. Пре во ди 
пољ ску про зу, по е зи ју и есе ји сти ку, при ре ђу је реч ни ке и при руч ни ке. 
Ан га жу је се на по пу ла ри са њу са вре ме не пољ ске књи жев но сти, осве жа
ва њу пре во да пољ ских кла си ка и ус по ста вља њу мо сто ва из ме ђу срп ских 
и пољ ских пи са ца. Об ја вље ни пре во ди: Ма ну е ла Грет ков ска, Ми смо 
еми гран ти, 2002; Ол га То кар чук, У по тра зи за књи гом, 2001; Днев на 
ку ћа, ноћ на ку ћа, 2002; Свир ка на мно го буб ње ва, 2004; Бе гу ни, 2010; 
Пам ти век и дру га до ба, 2013; Ву ци сво је ра ло по ко сти ма мр твих, 2014; 
Књи ге Ја ко вље ве, 2017; Хен рик Сјен кје вич, У пу сти њи и пра шу ми, 2003; 
Па па Јо ван Па вле II (Ка рол Вој ти ла), Рим ски трип тих, 2003; Се ћа ње и 
иден ти тет, 2008; Љу бав и од го вор ност, 2013; Анд жеј Ста сјук, На пу ту 
за Ба ба даг, 2009; Анд жеј Бур са, Ка ко сам убио сво ју тет ку, 2010; Џе лат 
без ма ске, 2016; Ви толд Гом бро вич, Пор но гра фи ја, 2011; Тран са тлан
тик, 2013; На ша ерот ска дра ма, 2013; Кши штоф Вар га, Гу лаш од ту рул 
пти це, 2012; Але ја не за ви сно сти, 2015; Анд жеј Сап ков ски, Ва тре но 
кр ште ње, 2012; Вре ме пре зи ра, 2012; Крв ви ле ња ка, 2012; Пјо тр Пјо тров
ски, Кри тич ки му зеј, 2013; Бру но Шулц, Са на то ри јум у сен ци пе шча ни ка, 
2015; Да ри јуш Ча ја, Не ку да да ље, не где дру где, 2016; Ана Ав гу сти њак, 
Без те бе, 2017. Члан је Удру же ња књи жев них пре во ди ла ца Ср би је.
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ПРЕ ДРАГ МАР КО ВИЋ, ро ђен 1955. у Че пу ру код Па ра ћи на. Књи
жев ник, из да вач, уред ник и пре во ди лац, пи ше про зу. Био је пред сед ник 
На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је (2004–2007) и ми ни стар кул ту ре 
(2011–2012). Осни вач и вла сник из да вач ке ку ће Сту бо ви кул ту ре од 1993. 
до 2013. го ди не ка да је пре ста ла да по сто ји. Об ја вље не књи ге: Мо ра ли 
би до ћи на сме ја ни ла во ви, 1983; От ме ност ду ше, 1989; За вод ник ни шта
ви ла, 2017; Ков чег ко ме ди јант, 2018.

СА ЊА МИ ЛИЋ, ро ђе на 1967. у Бе о гра ду. Но ви нар и књи жев ни 
кри ти чар,ди пло ми ра ла je на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ау тор 
је и уред ник ра диоеми си је „У пр вих пет – кул тур ни до га ђај не де ље” 
ко ја се еми ту је од 2002. го ди не. Ра ди ла је еми си ју „По ет ски те а тар” Бео
гра да 202, уре ђи ва ла и во ди ла књи жев ни про грам „Га ле ри је 73”, би ла 
ау тор и уред ник про гра ма „Ди ја ло зи” ко јим се Ср би ја пред ста ви ла на 
ме ђу на род ним сај мо ви ма књи га 2017. го ди не. Ра ди као по моћ ник глав
ног и од го вор ног уред ни ка Ра дио Бе о гра да 2. Ин тер вјуе са умет ни ци ма 
и при ка зе књи га об ја вљу је у пе ри о ди ци и на про гра ми ма Ра диоте ле
ви зи је Ср би је. 

ДА ЈА НА МИ ЛО ВА НОВ, ро ђе на 1993. у Бе че ју. Тре нут но по ха ђа 
док тор ске сту ди 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 есе је, књи жев ну књи ти ку, пре во ди с 
ен гле ског, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ВЛА ДИ МИР ОСОЛ НИК, ро ђен 1948. у Љу бља ни. Књи жев ни исто
ри чар, сла ви ста, но ви нар и пре во ди лац, ди пло ми рао је 1972. 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. Од 
1987. ра ди на Од се ку за сла ви сти ку на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Љу бља
ни. Ба ви ис тра жи ва њем ју жно сло вен ских књи жев них и кул тур них ве за, 
а док то ри рао је 1991. го ди не („Li te rar na zgo do vi na o Pe tru II Pe tro vi ću 
Nje go šu”). Гл. де ла: Jo sip MurnAlek san drov v be se di in sli ki, 1980; Pe tar 
Pe tro vić Nje goš v be se di in sli ki, 1986; Исто ри ја књи жев но сти о Пе тру 
Пе тро ви ћу Ње го шу, 1999; Li te rar na zgo do vi na o Pe tru II. Pe tro vi ću Nje go šu, 
2003.

БИ ЉА НА Т. ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1966. у Ло зни ци. Пи ше по е зи ју 
и про зу. Књи ге крат ких при ча: Снег на кра ју јед ног Хју сто но вог фил ма, 
2002; Еле о но ра и ан ђео, 2006. Књигa по е зи је: Па ра фин ска дрв ца, 2016.

ПЕ ТАР ПИ ЈА НО ВИЋ, ро ђен 1949. у Ка мен мо сту код Имот ског, 
Хр ват ска. Пи ше огле де и сту ди је о но ви јој срп ској про зи. Об ја вље не 
књи ге: По е ти ка ро ма на Бо ри сла ва Пе ки ћа, 1991; Про за Да ни ла Ки ша, 
1992; Па вић, 1998; По е ти ка гро те ске: при по ве дач ка умет ност Ми о дра га 
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Бу ла то ви ћа, 2001; На ив на при ча – срп ска ау тор ска про за за ма ле љу де и 
ве ли ку де цу: жан ро ви и мо де ли, 2005; Књи жев ност и срп ски је зик (уџ бе
ни ци), 2008, 2010; Срп ски кул тур ни круг: 1900–1918, 2012; Мо дер на тра
ди ци ја – огле ди из срп ске књи жев но сти, 2012; Иза зо ви гра нич не књи жев
но сти, 2014; Срп ска кул ту ра 1900–1950, 2014.

ЗА ХАР ПРИ ЛЕ ПИН (пра во име Ев гé ний Ни ко лáе вич При лéпин), 
ро ђен 1975. у се лу Иљин ка, у Рја зан ској обла сти, Ру си ја. Го ди не 1986. 
се пре се лио са по ро ди цом у Ни же го род ску област, а 1999. је ди пло ми рао 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Ни жњем Нов го ро ду. Ру ски пи сац, ту мач 
књи жев но сти и но ви нар, пи ше ро ма не, при по вет ке, есе је, књи жев не сту
ди је и пу бли ци сти ку, при ре ђу је ан то ло ги је и збор ни ке. Об ја вљу је од 2003. 
го ди не, до бит ник три де се так ру ских и ме ђу на род них књи жев них на гра
да, а про за му је пре ве де на на 25 је зи ка. Нај мла ђи је пи сац чи је се де ло 
из у ча ва у зва нич ном про гра му „Исто ри је ру ске књи жев но сти ХХ ве ка“ 
на ру ским др жав ним уни вер зи те ти ма. Сни мио је шест му зич ких ал бу ма 
са гру пом Еле фанк и играо у пет фил мо ва. Глав ни је уред ник сај та Сло
бод на штам па, се кре тар Са ве за пи са ца Ру си је, во ди тељ ау тор ског про
гра ма „Ча со ви ру ског” на те ле ви зи ји НТВ. Уче ство вао је у ра то ви ма у 
Че че ни ји и у Дон ба су. По убе ђе њу је на ци о налбољ ше вик, члан по ли тич
ке пар ти је Дру га Ру си ја. Гл де ла: ро ма ни Па то ло ги је, Сањ ка, Цр ни мај мун, 
Оби тељ, збир ке при по ве да ка Ци пе ле пу не вру ће вот ке, Грех, Осми ца, 
Се дам жи во та, есе ји Ни је ту ђи рат и до ку мен тар на про за Пи сма из 
Дон ба са и др. (С. М.)

КЛО ДИ ЈА РАН КИН (CLA U DIA RAN KI NE), ро ђе на 1963. у Кинг
сто ну, Ја мај ка. Аме рич ка књижевницa, об ја ви ла је две дра ме, ви ше есе
ја и пет књи га по е зи је: Not hing in Na tu re is Pri va te, 1994; The End of the 
Alp ha bet, 1998; Plot, 2001; Don’t Let Me Be Lo nely: An Ame ri can Lyric, 2004. 
и Ci ti zen: An Ame ri can Lyric, 2014, за ко ју је до би ла број не на гра де, из ме ђу 
оста лих и На гра ду На ци о нал ног кру жо ка књи жев них кри ти ча ра. (А. Б.)

ОЛ ГА ТО КАР ЧУК (OL GA TO KAR CZUK), ро ђе на 1962. у Су ле хо
ву, Пољ ска. Пси хо лог по про фе си ји, спа да у ред нај и стак ну ти јих са вре
ме них пољ ских про за и ста и есе ји ста. Јед но вре ме жи ве ла је у Кра ја но ву, 
ма лом пла нин ском ме сту на ју го за па ду Пољ ске. Са да жи ви у Вроц ла ву, 
ма да се као ве чи ти пут ник не спу та ног ду ха рет ко ка да ду же за др жа ва 
на јед ном ме сту. До бит ни ца је ви ше пољ ских и ме ђу на род них пре сти
жних књи жев них на гра да.

Њен књи жев ни опус од ли ку је из у зет на жан ров ска ра зно вр сност, на 
чи јој су осно ви из ве де не мно го број не екра ни за ци је и ин сце ни за ци је (из
ме ђу оста лог јед на и код нас – по зо ри шна пред ста ва Аква ри јум у ре жи ји 
Ол ге Са вић). Ве те ран ку нај пре сти жни је пољ ске књи жев не на гра де НИ КЕ 
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(шест пу та се на шла у фи на лу, пет пу та по бе ди ла на пле би сци ту чи та
ла ца и два пу та осво ји ла на гра ду жи ри ја), Ол гу То кар чук сло бод но мо
же мо на зва ти за штит ним зна ком са вре ме не пољ ске књи жев но сти, јед ном 
од нај е ми нент ни јих по ја ва да на шње европ ске књи жев но сти и рет ким 
фе но ме ном по ду да ра ња из ван ред не ре цеп ци је књи жев не кри ти ке и нај
ши рег кру га чи та ла ца. Са сво јим ро ма ном Бе гу ни по ста ла је ове го ди не 
пр ва до бит ни ца Бу ке ро ве на гра де ме ђу пољ ским пи сци ма. Пре во ди 
об ја вље ни на срп ском: У по тра зи за књи гом, 2002; Днев на ку ћа, ноћ на 
ку ћа, 2002; Свир ка на мно го буб ње ва, 2004; Бе гу ни, 2010; Пам ти век и 
дру га до ба, 2013; Књи ге Ја ко вље ве, 2017. (М. М.)

ДА МЈАН ЋУ ЛА ФИЋ, ро ђен 1988. у Бе ра на ма, Цр на Го ра. Прав ник, 
ба ви се на уч ним ра дом и пре во ди с ен гле ског, пре те жно из обла сти фи
ло зо фи је пра ва. Об ја вље на књи га: Ма на стир Ђур ђе ви Сту по ви – књи
жев ноисто риј ска спо ме ни ца (ко а у тор В. Ћу ла фић), 2013. Жи ви и ра ди 
у Бе ра на ма.

ИВАН ЦВЕ ТА НО ВИЋ, ро ђен 1958. у Ни шу. За вр шио Прав ни фа
кул тет у Ни шу (1983), а ма ги стри рао (1993) и док то ри рао (2002) на сла
ви сти ци на Уни вер зи те ту Или но ис у Чи ка гу, у САД. Пи ше по е зи ју, про
зу, есе је, дра ме и на уч не ра до ве, и пре во ди с ен гле ског. При ре дио је ви ше 
ан то ло ги ја. Књи ге пе са ма: По крет не сте пе ни це, 1983; Рас пе ће кру га, 
1989; Бо ја да љи не, 1997; Рас пе ће кру га (из бор), 2016. Књи га при ча: Цр на 
ку ти ја, 1996. Мо но гра фи је: The Se arch for The Mythi cal Sta te of In no cen ce, 
2006; In Fi e ri – огле ди о сти лу, 2012; Pre Adam as the Pri mal An ce stor, 2017; 
Ути цај ма сов них ме ди ја на стил јав ног го во ра, 2018.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




