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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Ди пло ми ра ла на Фи
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на Гру пи за срп ску књи жев ност и је зик 
са оп штом књи жев но шћу, где је тре нут но на док тор ским сту ди ја ма из 
књи жев но сти. Пи ше по е зи ју, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Књи
ге пе са ма: 24/7 љу ба ви (ко а у тор ка), 2007; То пао ка мен, 2014. Сту ди је: 
Гла со ви, по зи ци је и по зив – кри тич ки осврт на по е му „Де ви чан ством 
за кле те”, 2009; Оп сед ну та при ча – по е ти ка ро ма на Го ра на Пе тро ви ћа, 
2013; Жуд ња за ле по том и са вр шен ством – те ур гиј ска ди мен зи ја књи
жев но у мет нич ког ства ра ла штва, 2014.

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.

ИСИ ДО РА БО БИЋ, ро ђе на 1992. у Но вом Са ду. Ап сол вент ки ња је 
срп ске књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Уред
ни ца је и лек тор ка ча со пи са РЕЗ (и је дан од осни ва ча), ча со пи са мла дих 
за књи жев ност и умет ност. Пи ше по е зи ју и есе је, пре во ди по е зи ју са 
ма ке дон ског, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

МИ ЛО ВАН ВИ ТЕ ЗО ВИЋ, ро ђен 1944. у се лу Ви те зо ви ћи код Ко
сје ри ћа. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је, афо ри зме, дра ме и филм ска и те ле
ви зиј ска сце на ри ја. Књи ге пе са ма: Сло бод ни је од сло бо де, 1970; Вој ни ци 
у воћ ња ку, 1974; Ђач ко до ба, 1977; Ха млет сту ди ра глу му, 1978; На и
ме но ва ња, 1982; Ро би ја ши у ср цу, 1982; Од бра на ду ше, 1991; Пе ва ње 
срп ско, 1992; Се ћа ње на нас, 1999; Љу бав над пе сма ма, 2007; књи ге 
пе са ма за де цу: Ја и клин ци к’о пе сни ци, 1971; Иза бра но де тињ ство, 
1980; Мој де да је био пар ти зан, 1982; Пе сме ко је ра сту, 1982; На и ме но
ва ња, 1982; Ка ко по ди ћи не бо, 1986; Де тињ ство па ме ти, 1987; Пе ва ња 
о де ди, 1989; Пред школ ско и ђач ко до ба, 1999; Про би свет и ње гов свет, 



2007; Де до ви на – пе ва ње о де ди, 2007. Ро ма ни: Ла ја ње на зве зде, 1977; 
Ше шир про фе со ра Ко сте Ву ји ћа, 1989; Сим фо ни ја Ви на вер, 1993; Ча
ра пе кра ља Пе тра, 1994; Ми ле на из Кнез Ми ха и ло ве, 1996; Хај дук Вељ
ко Пе тро вић, 1997; Све та љу бав, 1998; Син ђе лић се са сун цем сми рио, 
2000; Бу лер ле ска у Па ри зу, 2003; Кад је не вен био сун це, 2005; Го спо ђи
ца Де сан ка, 2007; Принц Раст ко, 2009. Књи га епи гра ма: Сви мо ји пи сци, 
2002. Књи ге при по ве да ка: При ча о кра љу Вла ди ми ру, 1998; Пла то но ва 
лаж и дру ге оту ђе не при че, 1999. Књи ге афо ри за ма: Ср це ме је от ку ца
ло, 1965; Мо жда не ка пи, 1979; Ми сла ри ца, 1982; Пе си ми сти и ко му ни
сти, 1989; Чо ве че, на љу ти се, 1990; Ви те шки ко декс, 1994; Лу ди дра ги 
ка мен, 2010; Ср це ме је от ку ца ло, 2010. Мо но гра фи је: Мај сто ре, до бро 
ју тро – за пи си о чу де сном Ду ша ну Ра до ви ћу, 1997; Европ ске го ди не кне за 
Ми ло ша, 2005. Дра ме: Ко се бо ји Ра до ја До ма но ви ћа (ко а у тор С. Ле бе дин
ски), 1972; Уну ци Де да Мра за, 1975; Цр ве ни бар јак, 1976; Бе о гра до сти, 
1980; Марк се, Марк се, ко ли ко је са ти?, 1982; Краљ и ње гов ко ме ди о граф, 
1982; Ха млет сту ди ра глу му, 1986; Бај ка о Ву ку и Ср би ма, 1987; Принц 
Раст ко – мо нах Са ва, 1994. Са ста вио ви ше ан то ло ги ја.

МИ ЉУР КО ВУ КА ДИ НО ВИЋ, ро ђен 1953. у ме сту Гор ње Свра че 
код Бла ца. Пи ше по е зи ју, про зу и есе је, пре во ди с ру мун ског и на ру мун
ски. Књи ге пе са ма: Сло бод но Сре до зе мље, 1977; Сплав про ки шња ва, 1979; 
Књи га жи вих са свим, 1981; Пољ ски ра до ви, 1984; Кап ру мун ске кр ви, 
1985; Во дје здик, 1–2, 1986–1987; Во де на ре пу бли ка, 1989; Чи ни и ку чи не, 
1990; Сво је во де го спо дар, 1992; Аме ри ка је нео/бра ђе ни ви но град, 2004; 
Еп о Шљи ва ме шу, 2007; Ухо ђе ње Ви шњи ћа Фи ли па, 2008; Ко ла че ви на, 
2011; Му шка при ро да, 2012; Шкр gut – спев о ле те њу и па ду, 2012. Књи
ге про зе: Про во ка тив не фи гу ри це, 1987; Лов ци на пу ко ти не, 1994; Про
ве тра ва ње – иза бра ни есе ји и кри ти ке, 2016. Об ја вио ви ше књи га на 
ру мун ском је зи ку и при ре дио не ко ли ко ан то ло ги ја.

ВЕ РО ЉУБ ВУ КА ШИ НО ВИЋ, ро ђен 1959. у До њем Ду би чу код 
Тр сте ни ка. Пи ше по е зи ју. Књи ге пе са ма: Че жња за вр том, 1993; По ве
смо, 1995; Ка ко је ти хо Го спо де, 1999; Две ри у ли па ма, 2001; Опро сти 
јаг ње бе ло, 2002; Шум ски бу квар, 2003; Цвет на не де ља, 2004; Све тлост 
у бр ди ма, 2007; Вр тлар, 2008; Ли це, 2009; Из над обла ка, 2012; Са мар 
(из бор), 2014; Све ти жар, 2015. При ре дио ви ше књи га.

ДУ ШАН ГЛИ ШО ВИЋ, ро ђен 1953. у Бе о гра ду. Гер ма ни ста, ба ви 
се про у ча ва њем не мач ке књи жев но сти ХIХ и ХХ ве ка и срп сконе мач
ким књи жев ним ве за ма, пре во ди с не мач ког и на не мач ки. Об ја вље не 
књи ге: Po li tik im Werk Kaf kas (По ли ти ка у Каф ки ном де лу, док тор ска 
ди сер та ци ја), 1996; Иво Ан дрић, кра ље ви на Ју го сла ви ја и Тре ћи Рајх 1939–
1941, 2012.



191

ВЛА ДИ СЛА ВА ГОР ДИЋ ПЕТ КО ВИЋ, ро ђе на 1967. у Срем ској 
Ми тро ви ци. Ан гли ста, ба ви се књи жев ном те о ри јом и исто ри јом, пи ше 
сту ди је, есе је, књи жев ну кри ти ку и пре во ди с ен гле ског (С. Џо унс, Е. 
Би ти, Е. Бар џис, Е. Хе мин гвеј, В. Шек спир, В. Ален и др.). Глав на је уред
ни ца би бли о те ке Пр ва књи га Ма ти це срп ске. Об ја вље не књи ге: Син
так са ти ши не: по е ти ка Реј мон да Кар ве ра, 1995; Хе мин гвеј – по е ти ка 
крат ке при че, 2000; Ко ре спон ден ци ја – то ко ви и ли ко ви пост мо дер не 
про зе, 2000; Ви р ту ел на књи жев ност, 2004; Књи жев ност и сва ко дне
ви ца, 2007; Ви р ту ел на књи жев ност II, 2007; На жен ском кон ти нен ту, 
2007; Фо р ма ти ра ње, 2009; Ми сти ка и ме ха ни ка, 2010; Увод у род не 
те о ри је (уџ бе ник, гру па ау то ра), 2011.

СЛАВ КО ГОР ДИЋ, ро ђен 1941. у Да бри ци код Сто ца, БиХ. Пи ше 
про зу, књи жев ну кри ти ку и есе ји сти ку. Од 1992. до 2004. је био глав ни 
и од го вор ни уред ник Ле то пи са, а 2008. до 2012. пот пред сед ник Ма ти це 
срп ске. Књи ге про зе: Вр хов ни сил ник, 1975; Дру го ли це, 1998; Опит, 2004; 
Руб, 2010. Књи ге есе ја, кри ти ка и огле да: У ви ди ку сти ха, 1978; Сла га ње 
вре ме на, 1983; При мар но и ни јан са, 1985; По е зи ја и окруж је, 1988; Обра
зац и чин – огле ди о ро ма ну, 1995; „Пе вач” Бо шка Пе тро ви ћа, 1998; Огле
ди о Вељ ку Пе тр о ви ћу, 2000; Глав ни по сао, 2002; Про фи ли и си ту а ци је, 
2004; Раз ме на да ро ва – огле ди и за пи си о са вре ме ном срп ском пе сни штву, 
2006; Са вре ме ност и на сле ђе, 2006; Кри тич ке раз глед ни це, 2008; Тра
га ња и све до че ња, 2011; Огле ди о Иви Ан дри ћу, 2013; Срод ства и раз да
љи не – огле ди и днев нич ки за пи си, 2014; Осма трач ни ца – књи жев не и 
оп ште те ме, 2016. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.

ЂОР ЂЕ ДЕ СПИЋ, ро ђен 1968. у Ужи цу. Пи ше сту ди је, огле де, 
есе је и књи жев ну кри ти ку. Од 2017. го ди не је глав ни и од го вор ни уред
ник Ле то пи са. Објављенe књигe: Ак си о ло шки иза зо ви, 2000; Спи рал ни 
тра го ви – кри ти ке и есе ји о срп ском пе сни штву, 2005; По ре кло пе сме 
– по тен ци јал ин тер тек сту ал но сти у по е зи ји Ми о дра га Па вло ви ћа, 
2008; Пре жи ве ти у тек сту, 2011. При ре дио: Вељ ко Пе тро вић, 2014.

ЈЕ ЛЕ НА ЈО НИЋ, ро ђе на 1986. у Пи ро ту. Сту ди је срп ске књи жев
но сти за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је, 
есе је и огле де, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ЗЛА ТА КО ЦИЋ, ро ђе на 1950. у Же ље ву код Свр љи га. Пи ше по е
зи ју, есе је и огле де, пре во ди с ру ског. Књи га огле да: Ртањ ска све ти ла 
– о по е зи ји Ми о дра га Па вло ви ћа, 1996. Књи ге пе са ма: Клоп ка за сен ку, 
1982; Оро око гро тла, 1990; Ре бро, 1993; Гне здо и ку по ла, 1995; По лог, 
1999; Ва зду шне фре ске, 1999; Ла за ре ве ле стве, 2003; Ме лод на во ди, 2008; 
Бе ло пу ле, 2014; Би бер че, 2014; Le piéton au lar ge / Пе шак на пу чи ни 
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(фран цу скосрп ско из да ње), 2014; Си ри но ва ска ла / Ска ла Си ри на (срп
скору ско из да ње), 2014. Књи га по ет ских за пи са: Ча у раау раур а, 2016. 
При ре ди ла ви ше књи га.

ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ, 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. Док то ранд је на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, про зу, сту ди је, есе је и кри ти ку. Об ја вље на 
књи га: Ле ги ти ма ци ја за сиг на ли зам – пул си ра ње сиг на ли зма, 2016.

СА ЊА МИ ЛИЋ, ро ђе на 1967. у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла на Гру пи 
за ју го сло вен ске и оп шту књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра
ду. Но ви нар, пра ти књи жев ност и умет ност. Ра ди ла је „По ет ски те а тар” 
Бе о гра да 202, ау тор је еми си је „У пр вих пет” Ра дио Бе о гра да 2, об ја вљу
је ин тер вјуе и при ка зе књи га и по зо ри шних пред ста ва у пе ри о ди ци. 

ДА ЈА НА МИ ЛО ВА НОВ, ро ђе на 1993. у Бе че ју. Тре нут но по ха ђа 
ма стер 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 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 ВЛА ДИ МИ РО ВИЧ НА БО КОВ (Санкт Пе тер бург, 
Ру си ја, 1899 – Мон тре, Швај цар ска, 1977), аме рич ки пи сац ру ског по ре кла. 
На кон Ок то бар ске ре во лу ци је на пу шта Ру си ју и две го ди не сту ди ра у 
Лон до ну, а од 1922. жи ви у Бер ли ну. Го ди не 1937. бе жи од на ци ста у Па
риз. У том пе ри о ду је, још увек на ру ском, на пи сао не ко ли ко ро ма на и 
крат ких при ча. По до ла ску у Њу јорк 1940. го ди не, по чео је да пи ше на 
ен гле ском. Гл. де ла: ро ма ни Ло ли та, Про зир ност ства ри, Пнин, Дар, Очај; 
есе ји Бле да ва тра; зби р ка при по ве да ка Ру ска ле по ти ца и дру ге при че.

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ, ро ђен 1956. у Тр сте ни ку. Пи ше по е зи ју, 
про зу, дра ме 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, а од апри ла 2012. је пред сед ник Ма ти
це срп ске. 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. Ро ман: Ан ђе ли уми ру, 
1998. Дра ме: Фре ди уми ре, 1987; Куцкуц, 1989; Ис тра га је у то ку, зар не?, 
2000; Ви диш ли сви це на не бу?, 2006. Сту ди је: 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. Пред сед ник је Уре ђи вач ког од
бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је, том 1, књ. 1–2, 2010–2011, том 2, 2013.
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ЖИ ВО РАД НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, ро ђен 1959. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју. 
Књи ге пе са ма: По гре шна прог но за, 1991; Мај ка, 1994; Ту тин и још 50 
пе са ма, 1998; Је зик уве ли ко, 2000; Тач ни сти хо ви, 2001; Су шти по сло ви 
(иза бра не и но ве пе сме), 2002; Не где бли зу, 2003; Дру ги не ко, 2005; Овај 
свет, 2009; Не у ме ре ни рад го ди на (из бор), 2011; Та лас, 2012; Над моћ 
ме та фо ре / Su préma tie de la métap ho re (дво је зич но), 2012; Ула зак, 2014; 
Зве зда но по ље / Sвездено по ле (иза бра не и но ве пе сме, дво је зич но), 2014.

АЛЕК САН ДАР ПЕ ТР ОВ, ро ђен 1938. у Ни шу. Пи ше по е зи ју, про
зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Са зда нац, 1971; Брус, 1978; 
Сло вен ска шко ла, 1985; По след ње Ко со во, 1988; Ис точ ни длан, 1992; 
Ка мен и зво но / The Sto ne and the Bell, 2001; Ва трар, 2003; Pri vi rea de aur 
/ Злат ни по глед, 2004; Ах! Ах!, 2006; Пе та стра на све та, 2013. Ро ма ни: 
Као зла то у ва три, 1998; Тур ски Беч, 2000; Ла вља пе ћи на, 2004. Књи ге 
есе ја, сту ди ја и кри ти ка: Раз го во ри с по е зи јом, 1963; У про сто ру про зе, 
1968; По е зи ја Цр њан ског и срп ско пе сни штво, 1971; По е зи ја да нас, 1980; 
Кри ла и ва здух – огле ди о мо дер ној по е зи ји, 1983; Ма ње по зна ти Ду чић 
/ A Less Known Du čić, 1994; The po et’s spa ce and ti me / Вре ме и про стор 
пе сни ка, 1994; Срп ски мо дер ни зам, 1997; Ли Ћин гов пе снич ки ко смос / 
Li Qing’s Po e try Uni ver se, 2004; Ка нон – срп ски пе сни ци XX ве ка, 2008; 
Пре про шло сти 1 – срп ска књи жев ност и књи жев ни жи вот (1959–2011), 
2011; Пре про шло сти 2 – књи жев на те о ри ја, кри ти ка и књи жев ност 
све та (1959–2011), 2011. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

ПРЕ ДРАГ ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен 1975. у Ужи цу. Ба ви се исто ри јом 
но ви је срп ске књи жев но сти и књи жев ном кри ти ком, пи ше сту ди је, огле де 
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