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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

МА ТИ ЈА БЕЋ КО ВИЋ, ро ђен 1939. у Сен ти. Пи ше по е зи ју, про зу 
и есе је, ака де мик. Књи ге пе са ма: Ве ра Па вла дољ ска, 1962; Ме так лу та
ли ца, 1963; Та ко је го во рио Ма ти ја, 1965; Че – тра ге ди ја ко ја тра је (ко
ау тор Д. Ра до вић), 1970; Ре че ми је дан чо ек, 1970; Ме ђа Ву ка Ма ни то га, 
1976; Ле ле и ку ку, 1978; Два све та, 1980; По е ме, 1983; Бо го ја вље ње (из бор), 
1985; Ка жа, 1988; Чи ји си ти, ма ли?, 1989; Иза бра не пе сме и по е ме, 1989, 
1990; Три де сет и јед на пе сма, 1990; Над ко кот, 1990; Са бра не пе сме I–VI, 
1990; Ово и оно (из бор), 1995; Пот пис, 1995; Ће ра ће мо се још, 1996; Хле ба 
и је зи ка, 1997; Му шка ту жба ли ца (из бор), 1999; Од до, 1999; Очин ство 
(из бор), 2000; Нај леп ше пе сме Ма ти је Бећ ко ви ћа (из бор), 2001; Ни си ти 
ви ше ма ли, 2001; Цр но гор ске по е ме, 2002; Ку ка ви ца, 2002; Тре ћа ру ка, 
2002; Са бра не пе сме I–IХ, 2003; Ка же Ву ка Ма ни то га (из бор), 2004; 
Та ко је го во рио Ма ти ја I–I II (из бор), 2004; Се ди мо нас дво је у су то ну 
пла вом (из бор), 2005; Ка жем ти ти хо: ни шта нам не тре ба, 2006; Кад 
бу дем мла ђи, 2007; Пут ко јег не ма, 2009; Бо го ја вље ње, 2009; Кад бу дем 
још мла ђи, 2012; Ко сти ћи, 2012; Ста ни ца за от куп вуч јих ко жа, 2012; 
Огле да ло, 2015; Три по е ме, 2015; Пра ху оца по е зи је, 2016; Кад до ђеш у 
би ло ко ји град, 2018; 100 мо јих пор тре та, 2018; Био је смак све та (из бор 
и но ве), 2019; Кад се по но во ро дим, 2019. Књи ге есе ја, за пи са, бе се да и 
раз го во ра: О ме ђу вре ме ну, 1979; Слу жба све том Са ви, 1988; Си ма Ми
лу ти но вић / Пе тар II Пе тро вић Ње гош, 1988; Ко со во нај ску пља срп ска 
реч, 1989; Ова ко го во ри Ма ти ја, 1990; Мој прет по ста вље ни је Ге те, 
1990; По е ти ка Ма ти је Бећ ко ви ћа (збо р ник), 1995; Пред ска за ња Ма ти
је Бећ ко ви ћа (збо р ник), 1996; Ма ти ја – ста ри и но ви раз го во ри, 1998; О 
ме ђу вре ме ну и још по не че му, 1998; По слу ша ња, 2000; Не бош, 2001; Са
слу ша ња (1968–2001), 2001; Ма ти ја Бећ ко вић, пе сник (збо р ник), 2002; 
По е зи ја Ма ти је Бећ ко ви ћа (збо р ник), 2002; Чо век без гра ни ца, 2006; 
Ми сли, 2006; Бе се де, 2006; Иза бра на де ла I–VII, 2006; Слу жба Пу сти
ња ку це тињ ском, 2013; Са бра на де ла I–ХII, 2013.

ИСИ ДО РА БО БИЋ, ро ђе на 1992. у Но вом Са ду. Ма стер про фе сор 
књи жев но сти и је зи ка, пи ше по е зи ју, есе је и кри ти ку, об ја вљу је у пе ри
о ди ци. 
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ЗДЕН КА ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ, ро ђе на 1975. у Бач кој Па лан ци. За вр
ши ла Сло вач ки је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Тре нут но је док то ранд ки ња на Ка те дри есте ти ке Уни вер зи те та 
Ко мен ског у Бра ти сла ви. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну кри ти
ку и пре во ди са сло вач ког и че шког је зи ка. Об ја вље не књи ге: Ете ри за
ци ја: ван кон ТЕК СТа / Éterizácia: mi mo kon TEX Tu, 2018; Pamätník ro diny 
Per lenschli po vej, 2019. При ре ди ла ви ше књи га.

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ, ро ђен 1949. у Бор ко ви ћи ма код Плу жи на, Цр на Го ра. 
Пи ше књи жев ну кри ти ку и есе је, до пи сни је члан СА НУ. 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. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.

ИВО НА ЈА ЊИЋ, ро ђе на 1996. у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла на Фа
кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду. Ре дов но об ја вљу је филм ску и 
по зо ри шну кри ти ку у до ма ћим и стра ним ча со пи си ма: Cri ti cal Sta ges / 
Scènes cri ti qu es, the IATC jo ur nal, Сце на, Но вао ми сао, Филм ски цен тар 
Ср би је. Се лек тор ка је Дру ге сце не, офпро гра ма 65. Сте ри ји ног по зор ја, 
и по моћ ни ца се лек то ра 65. По зор ја. Чла ни ца је жи ри ја Фон да „Бо ри слав 
Ми хај ло вић Ми хиз”.

ЈЕ ЛЕ НА КА ЛАЈ ЏИ ЈА, ро ђе на 1986. у Па кра цу, Хр ват ска. Ди пло
ми ра ла и ма сте ри ра ла на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду. Би бли о те кар, ба ви се про у ча ва њем књи жев
но сти, пи ше есе је, огле де и при ка зе. Об ја ви ла: Под кро вом књи ге – дру
штве на од го вор ност у окви ру по сло ва ња јав них би бли о те ка, 2014; Кре
а тив на кон зу ма ци ја кул ту ре – но ви мо ду си чи та ња, књ. 1, 2018. Жи ви 
и ра ди у Би је љи ни.

ВЛА ДИ МИР КО НЕЧ НИ, ро ђен 1944. у Бе о гра ду. За вр шио је Фи ло
зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, а док то ри рао екс пе ри мен тал ну пси хо ло
ги ју на Уни вер зи те ту у То рон ту (1973). Био је ре дов ни про фе сор екс пе
ри мен тал не пси хо ло ги је (1973–2008) на Ка ли фор ниј ском уни вер зи те ту 
у Сан Ди је гу, а од 2008. је та мо про фе сор еме ри тус. До бит ник је Гу ген
хај мо ве на гра де за ис тра жи вач ки рад у обла сти ма психофизиологијe 
емо ци ја, психологијe пра ва и ем пи риј ске есте ти ке. Пи ше по е зи ју, при
по вет ке и дра ме на срп ском и ен гле ском. Об ја вље не књи ге на срп ском: 
О не бу и бла ту – две дра ме, 2010; Ау то би о гра фи ја – књи жев ни и ли ков ни 



802

екс пе ри мен ти 1986–2011, 2011; Ви дим – пе де сет ода бра них пе са ма, 2013; 
Атиф – ода бра не и но ве при по вет ке, 2014; Не знам – пе сме 2013–2015, 
2016; Сел фи на мо сту – про за 2015–2017, 2018.

СА РА МАЈ СТО РО ВИЋ, ро ђе на 1993. у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу, пе сме у про зи и на уч но и стра жи ва че ра до ве на књи жев не те ме и 
пре во ди. Обла сти ин те ре со ва ња су јој мит и мо дер ност, струк ту ра ро
ма на, ка рак те ри за ци ја, от пор у књи жев но сти. Об ја вље не књи ге: Ху а ни та 
и зми ја, 2013; Злат не гре де, 2016; Раз врат ре чи, 2018.

ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ, ро ђе на 1988. го ди не 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 књи ге: 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. При
ре ди ла ви ше књи га.

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; Сви р 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; Еу ге ни јуш Тка чи шин Диц ки, Ствар но и не
ствар но по ста је јед но те ло – 111 пе са ма, 2018; На та ли ја Фје дор чук, 
Ка ко да за во лиш тр жне цен тре, 2018; Ха ли на По швја тов ска, Иза бра не 
пе сме, 2018; Ју ли ја Фје дор чук, Гра фи кон, 2019; Ја нуш Џе вуц ки, Ча сак 
или два, 2019. При ре ди ла и пре ве ла: Кон ра дов ка пут – са вре ме на пољ ска 
при по вет ка, 2017. Члан је Удру же ња књи жев них пре во ди ла ца Ср би је. 
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СВЕ ТЛА НА МИ ЛА ШИ НО ВИЋ, ро ђе на 1980. у Су бо ти ци. Ба ви 
се срп ском књи жев но шћу ХХ ве ка, пи ше сту ди је, есе је, огле де и књи
жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Чи та ње са вре ме не про зе (ко а у тор ка 
Г. Са по жни чен ко), 2008; Есе ји Мом чи ла На ста си је ви ћа, 2011; Кри за иден
ти те та ро ма неск ног ју на ка срп ске мо дер не, 2018.

СР ЂАН ОР СИЋ, ро ђен 1987. у Ву ко ва ру, Хр ват ска. Ди пло ми рао 
на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, 
где је 2015. го ди не од бра нио док тор ску ди сер та ци ју „Лик стран ца у срп
ском ро ма ну 19. ве ка”. 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: Ме се чар, 2008; Све тло мрач ја, 2011. Сту ди је: 
Че грст и ка ма шне – есе ји о де лу Сло бо да на Се ле ни ћа, 2014; Ја шин осме
јак – смех у при по вет ка ма Ја ко ва Иг ња то ви ћа, 2015; Лик стран ца у 
срп ском ро ма ну 19. ве ка, 2018; Ули ца Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, 2019.

БИ СЕР КА РАЈ ЧИЋ, ро ђе на 1940. у Је ла шни ци код За је ча ра. За вр ши
ла је сту ди је сла ви сти ке (гру па за ис точ не и за пад не сло вен ске је зи ке и 
књи жев но сти) на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше есе је и 
ра дио дра ме, пре во ди с пољ ског, ру ског, че шког, сло вач ког, бу гар ског и 
сло ве нач ког. До са да је об ја ви ла пре ко сто књи га пре во да свих жан ро ва 
књи жев но сти (Шим бор ска, Ми лош, Лип ска, Ру же вич, Хер берт, Мро жек, 
Гло вац ки, Кот, Ко ла ков ски, За га јев ски, Ба рањ чак, Гом бро вич, Вит кје вич, 
Анд же јев ски, Бран дис, Лем, Јур ков ски и др.), а ба ви се и по зо ри штем, 
ли ков ном умет но шћу, фил мом, фи ло зо фи јом, есте ти ком, по ли ти ко ло ги
јом, исто ри о гра фи јом, пи та њи ма ве ре и цр кве сло вен ских на ро да, нај
ви ше Пољ ском. Об ја вље не књи ге: Пи сма из Пра га, 1999; Пољ ска ци ви
ли за ци ја, 2003; Мој Кра ков – из кул тур не ар хе о ло ги је гра да, 2006; Ima go 
Po lo ni ae, 2014; Пи сма из Пољ ске, 2018. Об ја ви ла је и ви ше ан то ло ги ја.

АЛА ТА ТА РЕН КО, ро ђе на 1962. у ме сту Мо ги ливПо диљ скиј у 
Укра ји ни. Сла ви ста, пи ше есе је, пре во ди, ба ви се исто ри јом срп ске (и 
дру гих сло вен ских) књи жев но сти, књи жев ном кри ти ком и пи та њи ма 
срп скоукра јин ских кул тур них ве за. Ра ди као до цент на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Ла во ву у Укра ји ни, где пре да је срп ску књи
жев ност и је зик. Пре ве ла ро ман Ј. Ан дру хо ви ча и есеј М. Рја буч ка на 
срп ски је зик, а на укра јин ски де ла мно гих по зна тих срп ских пи са ца (Д. 
Киш, И. Ан дрић, М. Па вић, М. Цр њан ски, Б. Пе кић, Д. Ал ба ха ри, С. 
Ба са ра, Г. Пе тро вић, М. Са вић и др.). Об ја вље не књи ге: У за ча ра ном 
тро у глу – Цр њан ски, Киш, Пе кић, 2008; Ме сто су сре та – огле ди о срп
ској про зи, 2008; По е ти ка фор ме у про зи срп ског пост мо дер ни зма, 2013; 
Из чи ста не ми ра – чи та ња, 2013; У кру гу Днев ни ка о Чар но је ви ћу, 2019.

ЕУ ГЕ НИ ЈУШ ТКА ЧИ ШИН ДИЦ КИ, ро ђен 1962. у Лу ба чо ву, у 
Пољ ској, на са мој гра ни ци са Укра ји ном. Је ди ни је пољ ски пи сац ко ји 
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ни је дао ни је дан ин тер вју, чак ни 2009. го ди не ка да је при мио нај ве ћу 
пољ ску књи жев ну на гра ду Ни ке. Ме ђу по след њим об ја вље ним књи га
ма по ме ни мо збир ке: Исто ри ја пољ ских по ро ди ца за ко ју је 2006. до био 
На гра ду Гди ња, за тим Пе сма о за ви сно сти ма и пот чи ње но сти ма (на гра
де Ни ке и Гди ња), Име и зна ме ње (На гра да Си ле си јус 2012), Нор ви до ва 
љу бав ни ца (но ми на ци ја за Ни ке 2015). Жи ви у Вар ша ви али је од ра стао 
у Пше ми слу и Ол шти ну, где се по сле Опе ра ци је Ви сла 1947. на шла ње
го ва нај бли жа по ро ди ца, при сил но исе ље на из Пољ ске због при пад но сти 
укра јин ској уста нич кој ар ми ји. По е зи ја Диц ког те мат ски је ду бо ко по ве
за на са исто риј ски ком пли ко ва ним пољ скоукра јин ским од но си ма, са бол
ним пи та њи ма иден ти те та, те ле сно шћу из ме ђу про фа ног и са крал ног, 
са пи та њи ма ма тер њег је зи ка, ве ро и спо ве сти, са успо ме на ма упи са ним 
у ко лек тив но, по ро дич но и лич но се ћа ње ми ли о на љу ди на про сто ри ма 
да на шње Пољ ске и Укра ји не. Ње го ва по е зи ја чи та се као по вестре ка, сти
хо ви се на до ве зу ју, пре пли ћу и пра ве ути сак не по но вљи ве це ли не. (М. М.)

ДА МЈАН ЋУ ЛА ФИЋ, ро ђен 1988. у Бе ра на ма, Цр на Го ра. Ди пло
ми рао је 2011. на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та Цр не Го ре, на ко јем 
је за вр шио и спе ци ја ли стич ке сту ди је, устав но прав нопо ли тич ки смер. 
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. При ре дио књи ге: Ма на стир Ђур ђе ви Сту по ви – књи
жев ноисто риј ска спо ме ни ца (ко а у тор Влај ко Ћу ла фић), 2013; Ра до слав 
Ја гош Ве шо вић, Пле ме Ва со је ви ћи (ко а у тор ка Сло бо дан ка Ива но вић), 
2018; Влај ко Ћу ла фић, Дје ла у пет књи га, 2019. Жи ви и ра ди у Бе ра на ма.

ДРА ГО СЛАВ ХА ЏИ ТАН ЧИЋ, ро ђен 1938. у Ле сков цу. За вр шио 
је Прав ни фа кул тет. Пи ше при по вет ке. Об ја вље не књи ге: Тај на цр ног 
лу ка, 1992; Смр то но сне и дру го ли ке при че, 1995; Грч ко сло во, 1999; Ма
сти ло но ве уче но сти, 2006; У сла ву ла жног све до че ња, 2006; Пле сач 
тан га у остав ци, 2009; Из до њег све та љу ба ви, 2012; Тр пље ње при че, 
2016; Тра га ње за цр ном ку ти јом сна, 2017; До га ђај у бо та нич кој ба шти, 
2018. Жи ви у Бе о гра ду.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




