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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

АЛЕК САН ДРА БА ТИ НИЋ, ро ђе на 1993. у Сме де рев ској Па лан ци. 
Ди пло ми ра ла је и ма сте ри ра ла срп ску књи жев ност на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду, где је тре нут но на док тор ским сту ди ја ма. Пи ше 
по е зи ју и есе је, а ба ви се и књи жев ном кри ти ком. Књи ге пе са ма: Ан ти
ки те ра, 2019; Ма ло при су ство, 2019.

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.

БРА НИ СЛАВ ЖИ ВА НО ВИЋ, ро ђен 1984. у Но вом Са ду. Пи ше 
по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: По гле да ло, 2010; Цр
но све тло, 2012; Си дро, 2017; Пе сма га ли о та, 2019. Је дан је од уред ни ка 
пор та ла за књи жев ност, фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју Ри зом. Жи ви 
и ра ди у Но вом Са ду.

ЧЕ ДО МИР ЈА НИ ЧИЋ, ро ђен 1967. у За дру, Хр ват ска. Исто ри чар 
умет но сти, основ ну и сред њу шко лу за вр шио у Сом бо ру, а ди пло ми рао 
исто ри ју умет но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. За по слен 
је као ку стос Га ле ри је са вре ме не умет но сти Град ског му зе ја Сом бор. 
Пи ше по е зи ју и про зу. Об ја вље на књи га при ча: Et in Ar ca dia Ego, 2018.

ЉИ ЉА НА ЛУ КИЋ, ро ђе на 1939. у За гре бу, Хр ват ска. Основ ну 
шко лу и гим на зи ју за вр ши ла у Би је љи ни, а Фи ло ло шки фа кул тет, на 
ко ме је ка сни је и ма ги стри ра ла, у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је, 
сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Књи га пе са ма: Пла во је бо ја не ба, 1999. 
Књи ге при ча: Маг но ли ја на дла ну, 1997; Јед но га да на пре се дам да на (за 
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де цу), 2000; Бал кон за ма шта ње, 2002; При че о ме две ди ћи ма (за де цу), 
2009. Књи ге есе ја, сту ди ја и кри ти ка: Из књи жев ног са зве жђа, 1998; 
Тра га ње за сми слом, 2004; Кљу чар чуд не ље по те – ра ни Ду чић (1874–
1901), 2008. Ро ма ни: Је ле на Зла то но со вић, 2011; Док тор Ни ко ло, 2015; 
Зви је зда па да ли ца, 2015; У тра га њу за оцем, 2016; У не бо за гле дан, 2017; 
Пут у не до глед, 2018; Би сер на дну мо ра, 2019. Жи ви у Би је љи ни.

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 МИ ЛЕН КО ВИЋ, ро ђе на 1989. у Ни шу. Основ не и ма стер 
сту ди је срп ске и ком па ра тив не књи жев но сти за вр ши ла на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Ни шу. Пи ше по е зи ју, про зу и књи жев ну кри ти ку, пре во ди 
с ен гле ског. Об ја вље не књи ге: Ho mun cu li, ро ман, 2010; Ма ње од дла на, 
по е зи ја, 2012; Via Mi li ta ris, Via Do lo ro sa, по е зи ја, 2013; Кри тич ка ту ма
че ња, књи жев на кри ти ка, 2016; Ис по сни це, по е зи ја, 2019. При ре ди ла 
Са бра на де ла Гор да не То до ро вић у три то ма, 2018. и 2019. и књи гу Жи ве
ти због пе сме – са бра не пе сме Гор да не То до ро вић из Књи жев них но ви на, 
2019.

ВИ О ЛЕ ТА МИ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1989. у Но вом Са ду. Основ не и 
ма стер 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. На истом фа кул те ту je тре нут но сту дент док тор ских 
сту ди ја срп ске књи жев но сти. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку, 
пре во ди с ен гле ског. Књи га есе ја и кри ти ка: Хер ме не у тич ка при ста ни
шта, 2018.

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ, ро ђен 1956. у Тр сте ни ку. Пи ше по е зи ју, 
про зу, дра ме, сту ди је 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; Из ло жба 
обла ка (из бор и но ве), 2017; Огле да ла Ока Не дре ма на, 2019. 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 и есе ји: 
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 
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иден ти тет и раз ли ке, 1996; Лир ска ау ра Јо ва на Ду чи ћа, 2009; Ис тра га 
пре да ка – ис ку ше ња ко лек тив ног и ин ди ви ду ал ног оп стан ка, 2018. Пред
сед ник је Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је, том I, књ. 1–2, 
2010–2011, том II, 2013; том III, књ. 1, 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.

МАР КО ПА О ВИ ЦА, ро ђен 1950. на Ци бри ја ну код Тре би ња, БиХ. 
Пи ше књи жев ну кри ти ку, есе је и огле де о са вре ме ној срп ској књи жев
но сти. Об ја вље не књи ге: Ра спо ни про зне ре чи – о про зним књи га ма 
са вре ме них срп ских пи са ца, 2005; Аре те јев лук, 2009; Ор феј на сто лу 
– огле ди о са вре ме ним срп ским пе сни ци ма, 2011; Ме та кри тич ки из ле ти, 
2017.

ЈО ВАН ПЕЈ ЧИЋ, ро ђен 1951. у Бо шња цу код Ле сков ца. Исто ри чар 
књи жев но сти, ан то ло ги чар, пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. 
Об ја вље не књи ге: Об лик и реч кри ти ке, 1994; Тај на и крст – пој мо ви/
по и ма ња, 1994; За сно ви Гли го ри ја Во за ро ви ћа, 1995; Кул ту ра и пам ће
ње – Бе о град у исто ри ји и ли те ра ту ри, 1998; Про сто ри књи жев ног 
ду ха, 1998; Зна ме ња и зна ци – пој мо ви/по и ма ња 2, 2000; Про фил и длан 
– пој мо ви/по и ма ња 3, 2003; Књи жев ни свет – кри тич ка свест. Об лик 
и реч кри ти ке 2, 2004; Ми лан Ра кић на Ко со ву – за вет, пе сма, чин, 2006; 
Основ, окви ри, праг. Об лик и реч кри ти ке. 3, 2008; Ти, ме ђу тим – књи
жев ни Бе о град, 2009; По че ци и вр хо ви – срп ска књи жев ност и ње на 
исто ри о гра фи ја, 2010; По е ти ка књи жев ног раз го во ра 2012; За вет и 
чин, 2013; Зр на, ра сад, же тва: срп ска књи жев на исто ри о гра фи ја / срп
ска књи жев на кри ти ка, 2015; Те ста мент без пе ча та, 2015; Кри ти ка 
као из бор и раз го вор с Цр њан ским 2016; Срп ски пе сник: Ми лан Ра кић и 
Ко со во 2016; Уза јам но сти и рас кр сни це, 2018. При ре дио ви ше ан то ло
ги ја и књи га срп ских пи са ца. Жи ви у Бе о гра ду.

ДЕ ЈАН ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен 1977. у Оси је ку, Хр ват ска. Ди пло ми рао 
фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Дво го ди шње пост
ди плом ске сту ди је из по ли тич ких на у ка за вр шио на Уни вер зи те ту у 
Бо ло њи. На тре ћем про гра му ра дио Бе о гра да му је еми то ва но око две 
сто ти не осам де сет еми си ја, углав ном из обла сти фил ма. Ау тор ви ше 
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сто ти на есе ја, ау тор ских и струч них тек сто ва, при ка за књи га, ин тер вјуа, 
пре во да и филм ских кри ти ка. Об ја вље не књи ге: Аспек ти гло ба ли за ци је, 
2009; Да ле ко је Ха дер сфилд, 2011.

СЕ ЛИ МИР РА ДУ ЛО ВИЋ, ро ђен 1953. на Це ти њу, Цр на Го ра. Пи
ше по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку. Од 2014. је управ ник Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске. Књи ге кри ти ка и есе ја: По вој и члан ци, 1987; Све тло из 
оче ве ко ли бе – o ду хов но сти и кул ту ри, 2015. Књи ге пе са ма: По след њи 
да ни, 1986; Сан о пра зни ни, 1993; У сјен ку ула зим, оче, 1995; По ли цу но ћи 
(из бор), 1996; Са ви са сун ча ног, стра шног (иза бра не и но ве пе сме), 1999; 
Књи га оче ва (из бор), 2004; О тај ни ри зни ча ра свих су за, 2005; Где Бо гу 
се на дах (из бор), 2006; Као мир ни и све тли ве сник (иза бра не и но ве пе сме), 
2008; Из ве штај из зе мље жи вих (из бор), 2009; Сно ви све тог пут ни ка, 
2009; Пе сма с остр ва си ро ча ди (иза бра не и но ве пе сме), 2010; Све тло из 
оче ве ко ли бе (из бор), 2011; Под ки шом су за с Пат мо са, 2012; О па сти ру 
и ка ме ну са се дам очи ју, 2015; Сен ка осмог ео на, 2016; Дах ма ле мо ли тве 
(иза бра не и но ве пе сме), 2017; Два на ест, 2018. Го ди не 2013. су му об ја вље
на Иза бра на де ла, I–V. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја. 

ДРА ГИ ЊА РА МА ДАН СКИ, ро ђе на 1953. у Сен ти. Пи ше сту ди је, 
про зу, есе је, члан ке и при ка зе, пре во ди с ру ског, ма ђар ског и ен гле ског. 
Ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на на ра тив ним стра те ги ја ма В. Ро за но ва, 
од но сно Ф. До сто јев ског. Ба ви се ру ском књи жев но шћу, пре во де ћи и 
ко мен та ри шу ћи њи хо ва де ла (М. Ба шкир це ва, Ф. Со ло губ, В. Шклов ски, 
М. Цве та је ва, М. Еп штејн, А. Ге нис, Ј. Брод ски, Ј. Ти ња нов итд.). Об ја
вље не сту ди је: Сне шко у тро пи ма – пре во ђе ње с ли ца на на лич је, 2011; 
Па ро ди ја у ро ма ну „Се ло Сте пан чи ко во” Ф. М. До сто јев ског, 2013. Књи га 
по ет ске про зе: Или не, 2018.

МА РИ НА СРН КА, ро ђе на 1996. у Но вом Са ду. Тре нут но је сту дент
ки ња Ком па ра тив не књи жев но сти са те о ри јом књи жев но сти на Фи ло
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну 
кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци. 

ИВА НА З. ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ, ро ђе на је 1987. го ди не у Кра гу јев цу. 
За вр ши ла је основ не и ма стер сту ди је на Ка те дри за срп ски је зик и књи
жев ност на Фи ло ло шкоумет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу. По ља ин
те ре со ва ња су јој срп ска књи жев ност мо дер ни зма и пост мо дер ни зма, 
са вре ме не књи жев не те о ри је, књи жев на кри ти ка. Пи ше сту ди је, есе је и 
књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ЏОН ТЕЈ ЛОР (JOHN TAYLOR), ро ђен 1952. у Де Мој ну у Ајо ви, 
САД. Овај аме рич ки књи жев ник, по ли гло та кри ти чар и пре во ди лац од 
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1975. го ди не жи ви у Евро пи, тач ни је од 1987. пр во у Па ри зу, а по том у 
Ан жеу у Фран цу ској. Ау тор је де сет збир ки при ча, крат ке про зе и по е
зи је. Ње го ве књи ге пре во ђе не су на фран цу ски и ита ли јан ски, а де ло ви 
на сло ве нач ки, пољ ски, укра јин ски, не мач ки, хо ланд ски, грч ки и ки не
ски је зик. Пре во ди мо дер ну грч ку, ита ли јан ску и фран цу ску књи жев ност 
за аме рич ке из да ва че. За сво је пре во де је до био пре сти жне на гра де и 
сти пен ди је. 

Као пе сник се ис та као збир ком пе са ма The Apo calypse  Ta pe stri es 
из 2004. го ди не ин спи ри са ном сред њо ве ков ном та пи се ри јом Ап ка лип се 
с кра ја 14. ве ка ко ја се на ла зи у гра ду Ан жеу. Об ја вље не књи ге: про за 
– The Pre sen ce of Things Past, 1992; The World As It Is, 1998; Myste ri es of 
the Body and the Mind, 1998; So me Sort of Joy, 2000; Now the Sum mer Ca me 
to Pass, 2012; кри ти ка – Path to Con tem po rary French Li te ra tu re, 2004, 
2007, 2011; In to the He art of Eu ro pean Po e try, 2008; A Lit tle To ur thro ugh 
Eu ro pean Po e try, 2015; по е зи ја – по е ма Hu blots/Port ho les, 2016; The Dark 
Bright ness, 2017; Grassy Sta ir ways, 2017; Re mem bran ce of Wa ter & Twenty
Fi ve Tre es, 2018; A No te bo ok of Rid ges (with A No te bo ok of Clоuds by Pi er re 
Chap pu is), 2019. Ње го ву по е му Ок на пре ве ли су на срп ски је зик Ко ља 
Ми ће вић и Са ња Зе ка но вић, а књи га је об ја вље на у Ре пу бли ци Срп ској 
у Удру же њу књи жев ни ка Ре пу бли ке Срп ске 2018. го ди 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.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




