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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ДЕ ЈАНАЈ ДА ЧИЋ, ро ђен 1959. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао, ма ги стри
рао и док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Уни вер зи тет
ски про фе сор, пи ше сту ди је, струч не ра до ве, есе је, по е зи ју, про зу, књи
жев ну кри ти ку и пре во ди с ру ског, укра јин ског, бу гар ског, пољ ског и 
ита ли јан ског. Ва жни је књи ге: Иза бра на де ла (ко а у тор Иван Ср да но вић), 
1988; Но вак Ки ли бар да. На уч ник и књи жев ник, 2000; При ло зи про у ча ва њу 
фол кло ра бал кан ских Сло ве на, 2004; Ко рот кий українськосербський 
слов ник спо лу чу ва ності слів (ко а у тор ка Юлія Біло ног), 2005; Сла ви стич
ка ис тра жи ва ња, 2007; Фу ту ро сла ви ја. Сту ди је о сло вен ској на уч ној 
фан та сти ци, 2008; Де мо ни і бо ги у слов’янських літе ра ту рах. Літе ра
ту ро знавчі огляди, 2011; Еро то сла ви ја: пре о бра же ња Еро са у сло вен ским 
књи жев но сти ма, 2013; По ред бе на срп скоукра јин ска фра зе о ло ги ја (ко
а у тор ка Ли ди ја Не поп Ај да чић), 2015; Пе ру но сла ви ја. О па ган ским бо
го ви ма у не па ган ска вре ме на, 2016; По ло ни стич ки мо за ик, 2016; Сло во
Сла ви ја: ет но лин гви сти ка и по ред бе на фра зе о ло ги ја, 2017; Ср би стич ки 
мо за ик: књи жев ност, 2017; Од бле сци сло вен ске фан та сти ке, 2020; 
Se re nis si ma сло вен ска: Ве не ци ја у књи жев но сти, 2021. При ре дио ви ше 
књи га и збор ни ка.

ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Основ не и ма стер сту
ди је за вр ши ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
на сту диј ском про гра му Срп ска књи жев ност и је зик са оп штом књи жев
но шћу. Док тор ску ди сер та ци ју „Ми лан Ка ша нин као ту мач но ве срп ске 
књи жев но сти” од бра ни ла је 2016. го ди не на истом фа кул те ту. За по сле
на је на Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду као на уч ни 
са рад ник. Пи ше по е зи ју, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе
са ма: То пао ка мен, 2014; Упи ја ње, 2017; Ари јел Ано ним, 2018; На сре ди ни 
/ го до ви ма, 2020. Сту ди је: 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; Кул тур на иде о ло
ги ја Ми ла на Ка ша ни на, 2019; Књи жев на ми сао Ми ла на Ка ша ни на, 2020; 
Ме та по е тич но сти – при ло зи про у ча ва њу пе снич ке са мо све сти, 2021. 
При ре ди ла ви ше књи га.
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АН ЂЕЛ КО АНУ ШИЋ, ро ђен 1953. у Гра ди ни код Ве ли ке Кла ду
ше, БиХ. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: 
Чо вјек пје ва на рад ном мје сту, 1980; Пре ди кат но ста ње, 1987; Ме ђу пад, 
1989; Зим зе лен и оло во, 1992; Не кр ште ни да ни, 1994; Штап од пи сме на, 
1996; Крст од ле да, 2000; Ли тур ги ја за по ра же не, 2003; Ми слиш у зла ту, 
чи ниш у сре бру, 2003; Сре бро и та мјан (из бор), 2004; Ова ча ша, 2007; 
Па ху ља / Snow fla ke, 2007; Сла ва и по ру га, 2008; Чу ди ли ца – пе сме за 
ма лу и ве ли ку де цу, 2011; Епи та фи за не зна не, 2015; Жив си, ка жеш, 2016; 
Зим но ме сто, 2017. Књи ге при ча: Христ са Дри не, 1996; При че са мар
ги не, 1997; Од бле сци, 1998; Успо ме не из па кла, 1999; Пре ко дрин че ви запи
си о Ко со ву, 2004; Пре бле ска, а по сле олу је, 2012; Пи смо Пе тру Ко чи ћу 
и још по не ко ме, 2015; Ле ген да о в(ј)етром ви ја ни ма, 2019. Ро ма ни: Сила
зак си на у сан, 2001; Адре сар из гу бље них ду ша, 2006; Про зор отво рен на 
ви си ба бу и ку ку рек, 2010; Гла со ви са Гра ни це – срп ска кра ји шка те тра
ло ги ја I, 2016; С Хо ме ром у олу ји – срп ска кра ји шка те тра ло ги ја II –IV, 
2018; Жи вот из за сје де, 2021. Књи га пу бли ци стич ких и но ви нар ских 
тек сто ва: Да мр тви и жи ви бу ду на бро ју, 2002. Књи га есе ја: Мр ка љев 
ла мент, 2002. Књи га ме мо ар скоднев нич ких за пи са: За гре бач ке ефе ме
ри де, 2003. Мо но дра ма: Ко ло на, 2018. При ре дио ви ше пе снич ких ан то
ло ги ја.

ЈО АН БА БА, ро ђен 1951. у Се ле у шу код Али бу на ра. Пе сник, но
ви нар, пу бли ци ста, лек си ко гаф, исто ри чар књи жев но сти и пре во ди лац, 
за вр шио Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду. Об ја вио је пе де се так књи га 
по е зи је, исто ри је књи жев но сти и лек си ко гра фи је, мо но гра фи ја, ан то ло
ги ја и ви ше пре во да са срп ског на ру мун ски и обрат но. Члан је Удру же ња 
но ви на ра Вој во ди не, Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не, Са ве за пи са ца 
Ру му ни је, Дру штва по ду нав ских пи са ца (Ру му ни ја) и Дру штва но во
сад ских књи жев ни ка. До бит ник ви ше на гра да. Књи ге пе са ма: Po pas în 
timp: ver su ri, 1984; Pe şeva le tul ori zon tu lui, 1986; Pre lu diu ima gi nar, 1988; 
U gne zdu oka / În cu i bul oc hi u lui (дво је зич но, пре вео Ни ку Чо ба ну), 1989; 
Oglin da triunghiulară: ver su ri ha i ku, 1990; Po e me in ci si ve, 1991; Năzbâtii 
can di de: şi al te fan te zii între două sol stiţii, 1994; In scripţie  pe aer, 1997; 
Mărturisiri con fluenţe, ин тер вјуи, 1997; Cămaşa de ri go a re, 1998; Re ver s
A vers, 1999; Po e me le D, 2002; Ce le mai fru mo a se po e zii, 2002; În urec hea 
tim pu lui, 2003; Icoană din Bal ca nia, 2004; Mostră de artă tra diţională, 2004; 
Apro a pe le di le ma tic. Mic dicţio nar de di sti hu ri pa ro xi sti ce, 2005; Sta re de 
ţăndări, 2008; În urec hea tim pu lui / Ea ve sdrop ping ti me (дво је зич но, пре
ве ла на ен гле ски Ga bri e la Pac hia), 2009; Sen za tii cu amprentă, 2011; Mu zeul 
di o ram, 2011; Adevăruri ban da ja te / Об ло же не исти не (дво је зич но, пре
ве ли Иво Мун ћан, Бог дан ка Пе тро вић и ау тор), 2013. При ре дио ви ше 
књи га. Жи ви у Но вом Са ду.
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ВЕ СНА БЕ РИЋ ЂУ КИЋ, ро ђе на 1935. у Бе о гра ду. Гер ма ни ста, 
ба ви се про бле ми ма исто риј ске гра ма ти ке не мач ког је зи ка, кон тра стив
ним ис тра жи ва њи ма не мач ког и срп ског је зи ка, као и про бле ми ма по
зајм ље ни ца из не мач ког је зи ка. Основ ну шко лу и Кла сич ну гим на зи ју 
за вр ши ла у Бе о гра ду. Сту ди ра ла у Лон до ну (Pit tman’s Col le ge), Бе о гра
ду, Ки лу, Хај дел бер гу, Сток хол му (швед ски је зик) и ди пло ми ра ла 1961. 
у Са ра је ву на гру пи Не мач ки је зик и књи жев ност. На по сле ди плом ским 
сту ди ја ма би ла је у Ки лу (ста ро нор диј ски је зик). Док то ри ра ла је у Загре
бу 1973. са те зом „Ред ре чи у де лу Ј. Ви кра ма”. Свој рад ни век за по че ла 
је као аси стент за пред мет Исто ри ја не мач ког је зи ка и про шав ши кроз 
сва фа кул тет ска сте кла је и зва ње ре дов ног про фе со ра за исту област. 
До би ла је ви ше на гра да. Ау тор је де се так пу бли ка ци ја, шест уџ бе ни ка 
и ко а у тор у јед ној гра ма ти ци не мач ког је зи ка, об ја ви ла пре ко сто струч
них и на уч них ра до ва.

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, 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 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; Иза бра на де ла, 1–5, 2017–2018; Да но ноћ ник 2, 2019; Број
ча ник, путoписни днев ни ци, 2021. 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 (прир. М. Јев тић), 2000; 
Се мољ Ми ра Вук са но ви ћа (прир. М. Јев тић), 2011; На са мо с Ми ла ном 
Ко њо ви ћем, раз го во ри, ли ко ви, освр ти, 2018; Раз го вор с Не ма њом, био
граф ска и ау то по е тич ка са би ра ња (прир. Не ма ња Пе ић), 2020. При ре дио 
ви ше књи га срп ских пи са ца.



986

СЛА ВО МИР ГВО ЗДЕ НО ВИЋ, ро ђен 1953. у Бе ло бре шки, Ру му
ни ја. Пе сник, уред ник, пре во ди лац, ан то ло ги чар, уни вер зи тет ски пре
да вач. Док то ри рао 2000. на по е зи ји Вас ка По пе. Члан је Са ве за пи са ца 
Ру му ни је, Удру же ња књи жев ни ка Срп ске, Књи жев ног дру штва Ко со ва 
и Ме то хи је, Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и по ча сни члан Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је и до бит ник ви ше зна чај них на гра да. Об ја вио је 40 
књи га по е зи је, од че га 5 у Ср би ји и 4 на ру мун ском (пре вео Лу чи јан 
Алек сиу) и две на не мач ком и јед ну на ен гле ском. Ва жни је збир ке: Кри ла 
и по ма ло ва тре, 1975; Пе сме пред зо ру, 1977; Од бра на кри ла, 1978; Лири
ка, 1981; Ве дро отва ра ње ка ме на, 1985; Ју на че ње ре чи ма, 1986; Уџ бе ник 
о ви да ре вој ку ћи, 1988; По вла че ње цр те, 1988; Бе ли сун ча ни круг, 1989; 
Ка мен за пла ка ње, 1990; Срп ска мо ли тва у Те ми шва ру, 1991; Реч и све
тлост, 1994; У ку ћи са ог њем и ле дом, 1995; Ра ђа ње пре тка, 1997; И., 
1999; Цр њан ски у Те ми шва ру, 2002; Страх у клоп ци, 2003; Крст и крик 
1–2, 2003; Ве чер ња шко ла, 2003; Стра шна при ча из Кли су ре, 2005; Алек
сан дриј ске шко ле, 2005; Од ло мак о опи сним при де ви ма, 2007; Ко ли ко 
Ко со ва у ме ни, 2007; Ја вља ње на Не ри, 2010; Кор ња ча си ла зи на Ду нав, 
2013; Ко ли ко Ко со ва у ме ни, 2013; Обра ћа ње Бе о гра ду, 2015; Го спо де 
раз ве се ли, 2017; Гро зни ца Се ве ра, 2019; У Те ми шва ру. Ту ма че ње пе сме, 
2021. При ре дио ви ше ан то ло ги ја и збор ни ка. Жи ви у Те ми шва ру.

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; Вир ту ел на књи жев ност, 2004; Књи жев ност и сва ко дне
ви ца, 2007; Вир ту ел на књи жев ност II, 2007; На жен ском кон ти нен ту, 
2007; Фор ма ти ра ње, 2009; Ми сти ка и ме ха ни ка, 2010; Увод у род не тео
ри је (уџ бе ник, гру па ау то ра), 2011; Књи жев ност с пра га ве ка – огле ди и 
из ан гло фо не књи жев но сти (екњи га, ко а у тор ка И. Ђу рић Па у но вић), 
2019. При ре ди ла ви ше књи га.

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; По сле ру ба, 2020. 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 
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Пе тро ви ћа, 1998; Огле ди о Вељ ку Пе тро 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; Ме ђу сво ји ма, 2020. При ре дио 
ви ше књи га срп ских пи са ца.

ДРА ГО МИР ДУЈ МОВ, ро ђен 1963. у Сен те шу у Ма ђар ској. Пи ше 
по е зи ју, про зу и есе је, пре во ди с ма ђар ског. Књи ге пе са ма: Сун це се не бом 
бо ри, 1992; Не мир бо ја, 1997; Ме ри ди ја ни, 2000. Ро ма ни: Бе ли пу те ви, 
2000; Воз са ве сти, 2005; Рас кр шће, 2006; Вре ме ме се ча ре ња, 2014; Огле
да ло од зе ле ног ја спи са, 2015; Са бља у је зи ку, 2016; Је се је во ста бло, 2017; 
Под не бом бо је пур пу ра, 2018; Кад на не бу за ца ри уштап, 2020. Књи ге 
при по ве да ка: Згу жва но до ба, 2001; Пре во зник тај ни, 2005; Бу дим ске 
при че, 2007. Књи га есе ја: Чу вар пе штан ског кан ди ла (о Сто ја ну Бер бе ру), 
2005. Мо но гра фи је: За бо ра вље ни срп ски ли сто ви у Бу дим пе шти (1866–
1914), 2007; Сан то вач ки ле то пис са до пу ном, 2010; Храм Све тог Ве ли
ко му че ни ка Ге ор ги ја у Бу дим пе шти (ко а у тор З. Осто јић), 2011; Бу дим пе
штом срп ски зна мен, 2012; „Ба рањ ски гла сник”, 2018. При ре дио ви ше 
књи га и ан то ло ги ја.

ЗО РАН КО СТИЋ, ро ђен 1948. на Це ти њу, Цр на Го ра. За вр шио Фи
ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и дра ме, пре
во ди по е зи ју с ру ског и пољ ског. Књи ге пе са ма: Пр ви не, 1984; Дел та оца, 
1986; Со ње ти, 1987; Ко смо, 1988; За ду шни ре по ви, 1990; Ка зан, 1992; 
Ог ње ни тро зу бац (из бор), 1997; Кућ ни пла мен (из бор и но ве), 2002; Ви
је нац за Тре пе то ву (збир ка со не та на срп ском и ру ском је зи ку), 2003; 
Од ра стаљ ка, 2006; Је зи кр вље, 2008. Дра ме: Дра ме, 2003; Пут за Ца ри град 
и дру ге дра ме, 2005; Звје рид ба у стра шу ми – драм ска сти хи ја за све уз
ра сте у При ро ди, 2007; Тре бје шки ље то пис, 2011; Срп (из бор), 2011; Сто 
је да на ест ста рих и но вих пје са ма (1972–2012), 2013; Та че пе чат, 2015; 
Бе зан ђе ље (из бор по е ма), 2016; Из гу би не (из бор пе са ма), 2016; Пул сквам
пер фек та, 2018; Из да ја је зи ка, 2021.

ЛЕ О ПОЛД ЛА ХО ЛА (Пре шов, 1918 – Бра ти сла ва, 1968). Сло вач ки 
пи сац, дра ма тург, сце на ри ста, пре во ди лац и филм ски и по зо ри шни ре
ди тељ. Ро ђен је у је вреј ској по ро ди ци као Ле о полд Ар је Фрид ман. Дру
ги свет ски рат је про вео у ло го ру и као вој ник у бор би про тив на ци ста. 
Јед но вре ме жи вео у као еми грант Изра е лу, за тим у За пад ној Не мач кој, 
а у дру гој по ло ви ни ше зде се тих го ди на ХХ ве ка се вра тио у Че хо сло
вач ку, где је пре ми нуо.
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СЛО БО ДАН МАН ДИЋ, ро ђен 1947. у Су тје сци код Зре ња ни на. 
Пи ше про зу, књи жев ну кри ти ку и есе је. Књи ге при по ве да ка: За вре ме ном 
ки ша, 1977; Пе то љет ка, 1985; Ко ло ни сти (до ку мен тар не при че), 1996; 
Ста ни ца по ље (ста ре и но ве при по вет ке), 2003. Књи га есе ја: Сен тан дреј
ске ба ште, 1999. Ро ма ни: Вре ме оче ва, 1988; Хро ни ка на пу ште них ку ћа, 
1994; Ка и рос, 1998; Не кр ште ни да ни, 2008; Из гу бље ни едем, 2011; Очев 
но ви ман дат, 2016; Кру жок на злат ни по гон, 2018; Па нон ски па лимп се
сти, 2019; Дух при че и дру га име на, 2020.

ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ, ро ђе на 1988. 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 сту ди је: 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. Књи га пе са ма: 
Без дла ке на ср цу, 2020. При ре ди ла ви ше књи га.

РАД МИ ЛО МА РО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1949. у Мо ра ко ву код Ник ши ћа, 
Цр на Го ра. У Бе о гра ду за вр шио Фи ло ло шки фа кул тет (ру ски је зик и 
књи жев ност) 1972. и Фа кул тет по ли тич ких на у ка (ме ђу на род нопо ли тич
ки смер) 1973. На фи ло ло шким на у ка ма ма ги стри рао 1974, а док то ри рао 
1980. го ди не. Фи ло логсла ви ста, пре во ди лац, про фе сореме ри тус Пан
европ ског уни вер зи те та Апeирон у Ба њој Лу ци. Пре да вао је на Фа кул
те ту по ли тич ких на у ка и на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, био 
го сту ју ћи пре да вач на фа кул те ти ма у Ник ши ћу, Ис точ ном Са ра је ву, 
Ба њој Лу ци и Ни шу, и био лек тор срп ског је зи ка на Мо сков ском уни вер
зи те ту (1988–1991). За ака де ми ка МСА (Ме ђу на род не Сло вен ске ака деми
је на у ка и умет но сти) иза бран је 1992. го ди не. Ба ви се ру си сти ком, ср би
сти ком и па ле о сла ви сти ком (исто ри ја је зи ка, твор ба ре чи, оно ма сти ка, 
ком па ра тив ноисто риј ска и кон фрон та тив на лин гви сти ка, ста ро сло вен
ски и ста ро ру ски је зик, гра ма ти ка, те о ри ја пре во ђе ња). Об ја вље не књи ге: 
Ру ски је зик за по ли ти ко ло ге. Збир ка тек сто ва са лек сич ким ко мен та ром, 
1976; По се сив не ка те го ри је у ру ском је зи ку (у сво ме исто риј ском раз вит
ку и да нас), 1983; Гра ма ти ка ру ског је зи ка, 1983; Рус скосерб ско хор ват
ский учебный сло варь, 1985; По се сив не из ве де ни це у ста ро ру ском је зи ку. 
Ан тро по ним ски си стем. То по ни ми ја. „Сло во о пол ку Иго ре ве”, 1985; „Серб
ские пе сни” Алек сан дра Во сто ко ва, 1987; Лин гви сти ка и по е ти ка пре
во ђе ња (ме ђу сло вен ски пре вод), 1989; Ћи ри ли ца на рас кр шћу ве ко ва. 
Огле ди о срп ској ет нич кој и кул тур ној са мо све сти, 1991; Гор ски ви је нац: 
из вор но чи та ње, 1999; Срп ски је зик да нас, 2000; Ста ро сла вен ске сту ди је, 
2000; Рус ская грам ма ти ка: со по ста ви тельна я грам ма ти ка рус ско го и 
серб ско го языков с исто ри че ски ми ком мен та риями, I–II, 2001; Но ви Рат 
за срп ски је зик и пра во пис: лин гви стич ки огле ди из фо но ло ги је и ор то гра
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фи је, 2001; Срп ска по ли ти ка о ет но су, је зи ку, књи жев ном стан дар ду и 
пи сму, 2011; По ли то лин гви сти ка и срп ски је зик, 2019. При ре дио ви ше 
књи га.

ЈА ДРАН КА МИ ЛЕН КО ВИЋ, ро ђе на 1969. у Пу ли, Хр ват ска. Ра ди 
у Апе ла ци о ном су ду у Ни шу. Осно ва ла је Клуб „Пре ја ка реч” 2004. годи
не, ко ји оку пља мла де љу де, за ин те ре со ва не за књи жев ност, фи ло зо фи ју 
и умет ност. Пи ше про зу и по е зи ју. Ро ма ни: Хе те рос, 2019; Со ба 427, 2019. 
Књи га пе са ма: Пре ко ко ле на, 2020.

МИ ЛУ НИ КА МИ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1950. у Се чој Ре ци код Ко сје
ри ћа. Ди пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду (гру па за 
ју го сло вен ску књи жев ност и срп ско хр ват ски је зик). Пи ше по е зи ју, про зу 
и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Би о гра фи ја ду ше, 1996; Ста ро хри
шћан ки на љу бав, 1997; До дир тај не, 1999; Не са вла да но, 2004; Пољ ско 
цве ће у бе лом бо ка лу, дра ма о жи во ту и сли кар ству Ли зе Ма рић Кри жа
нић, 2004; От пис, 2007; Ли сто пад не и дру ге, 2010; Ус пут ни це, сен тен це 
и ха и ку, 2015; Зим ско пи смо, 2015; Да ни сам (иза бра не и но ве пе сме), 2019; 
При вре ме на уто чи шта, 2019. Књи ге при по ве да ка: За пи си на ве тру, 2012; 
Цр те жи на во ди – при че из де тињ ства, 2021.

ЗО РИ ЦА МЛА ДЕ НО ВИЋ, ро ђе на 1971. у Пе тров цу на Мла ви. Док
то ранд ки ња је Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, гру па за Оп шту књи
жев ност и те о ри ју књи жев но сти. Пи ше крат ке при че, на уч не ра до ве, 
књи жев не и филм ске при ка зе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

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 Ма ти це срп ске, а од апри ла 
2012. је пред сед ник Ма ти це срп ске. Ре дов ни је про фе сор на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 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 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; Ње го шев ски по крет от по ра, 2020. 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.



990

ДУ ШАН ПА ЈИН, ро ђен 1942. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао фи ло зо фи ју 
1968. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, а док то ри рао 1978. на Фи
ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву. Исто ри чар кул ту ре, фи ло зоф, по себ но 
се ба ви исто ри јом ис точ них кул ту ра и њи хо вим ути ца јем на За пад, пише 
мо но гра фи је, сту ди је и есе је, пре во ди с ен гле ског. Об ја вље не књи ге: 
Дру га зна ња: есе ји о ин диј ској ме ди та тив ној тра ди ци ји, 1975; Ис хо ди шта 
Ис то ка и За па да, 1979; Фи ло зо фи ја упа ни ша да, 1980; Тан три зам и јо га, 
1986; Вред ност нео пи пљи вог: су срет Ис то ка и За па да, 1990; Оке ан ско 
осе ћа ње, 1990; Оте ло вље ње и ис ку пље ње, 1994; Уну тра шња све тлост: 
фи ло зо фи ја ин диј ске умет но сти, 1997; Фи ло зо фи ја умет но сти Ки не и 
Ја па на, 1998; Пут зма ја: реч ник та о и зма (ко а у тор А. Ма рин ко вић), 
2004; Ле по и уз ви ше но: фи ло зо фи ја умет но сти и есте ти ка – од ре не
сан се до ро ман ти зма, 2005; Ства ра ње и иси ја ва ње: фи ло зо фи ја умет
но сти у ан ти ци, хе ле ни зму и сред њем ве ку, 2006; Зен: уче ње, прак са, тра
ди ци ја, са вре ме ни ути ца ји, 2012; За бо љи свет: де ла ве ли ка на кул ту ре 
у 20. ве ку, 2013; Јо га – дух и те ло: тра ди ци ја и прак се у 21. ве ку, 2014; За 
све чо ве чан ску за јед ни цу – Ди ми три је Ми три но вић (1887–1953), 2016. 
При ре дио ви ше књи га и збор ни ка.

ВЛА ДИ МИР ПЕ РИЋ, ро ђен 1976. у Шап цу. Док то ри рао је 2013. 
го ди не на Фи ло ло шкоумет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу са те мом 
„Ау то би о граф ска, со ци јал на и по е тич ка мар ги на да да и зма Дра га на Алек
си ћа”. 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: Елип се, 2015. Књи жев на кри ти ка: Ег зе ге зе I, 2018. Ме то ди ка 
срп ског је зи ка и књи жев но сти: Клил ‒ Ам би јент и про је кат у на ста ви 
срп ског/ен гле ског је зи ка и књи жев но сти, 2020. Ра ди као про фе сор срп
ског је зи ка и књи жев но сти у Му зич кој шко ли „др Ми ло је Ми ло је вић” 
у Кра гу јев цу.

НЕ НАД СТА НО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1982. у Срем ској Ми тро ви ци. Ба ви 
се срп ском књи жев но шћу ХХ ве ка, пи ше огле де, есе је и књи жев ну кри
ти ку. Књи га есе ја и кри ти ка: У огле да лу ли те ра ту ре, 2017.

МИ ХАЛ ХАР ПАЊ (MIC HAL HARPÁŇ), ро ђен 1944. у Ки са чу. Ба ви 
се про у ча ва њем сло вач ке књи жев но сти, сло вач косрп ских књи жев них 
ве за, као и те о ри јом књи жев но сти, пре во ди са сло вач ког и на сло вач ки. 
Об ја вље не књи ге: Из ме ђу две ва тре, 1972; Pri e story ima gi na cie, 1974; 
Kri tické komentáre, 1978; Poézia a po e ti ka Mic ha la Ba bin ku, 1980; Пе сме 
Ми ха ла Ба бин ке, 1985; Teória li te ratúry, 1986, 1994, 2004; Pre meny 
rozprávania – kri tiky, 1990; O Paĺovi Bo hu šo vi, 1999; Zápas o iden ti tu – o 
slo ven skej dol no zem skej li te ratúre , 2000; Texty a kon texty – slovenská li te
ratúra  a li te ratúra  dol no zemských Slovákov, 2004; Literárne pa ra digmy, 2004; 
S literárnou ve dou a kri ti kou, 2005; Pred slovy a do slovy, 2009; Scrip ta ma nent, 
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2014; Ars po e ti ca pan no ni ca, 2014; По гла вља из сло вач ке књи жев но сти и 
на у ке о књи жев но сти, 2019; Súrad ni ce li te ratúry, 2020.

ПРЕ ДРАГ ША ПО ЊА, ро ђен 1972. у Но вом Са ду. Књи жев ни пре во
ди лац, ди пло ми рао је 2002. ен гле ски је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Пре то га је 1997. ди пло ми рао и на Ме ди цин ском 
фа кул те ту. У пе ри о ди ци об ја вљу је пре во де књи жев не те о ри је, фи ло зо
фи је и со ци о ло ги је: Ви лар да Спи гел ма на, Деј ви да Си дор ског, Ери ка 
Хоб сба у ма, То ма са Фран ка, До рит Кон, Едвар да Са и да, Бер нар да Ви ли
јам са, То ма По ли на, Мар ти на По сте ра, као и пре во де по е зи је: Т. С. Ели о та, 
Ху га Ви ли јам са, То ма По ли на, Ха рол да Пин те ра, Пе не ло пе Фиц џе ралд 
и Чар лса Си ми ћа. Пре ве де не књи ге: Алис Ман ро, Бек ство, 2006; Пре ви
ше сре ће, 2010; Го ли жи вот, 2013; Мр жња, при ја тељ ство, удва ра ње, 
љу бав, брак, 2014; По глед са един бур шске сте не, 2015; До рис Ле синг, Бен, 
у све ту, 2007; Ме мо а ри пре жи ве ле, 2008; Злат на бе ле жни ца, 2010; Ај рис 
Мер док, Пе шча ни за мак, 2004; Цр ни принц, 2005; Флен О’Б ра јен, На 
ре ци „Код две пти це”, 2009; Ми шел Феј бер, Ис под ко же, 2003; Ки ша 
мо ра па сти, 2004; Лизa Ско то лајн, По след ња жал ба, 2004; Лу из Велш, 
Та мер лан мо ра умре ти, 2005; Мрач на ко мо ра, 2005; Трик са мет ком, 
2010; То мас Франк, Осва ја ње ку ла: би знис кул ту ра, кон тра кул ту ра, 
успон хип кон зу ме ри зма, 2003; Ралф Ели сон, Не ви дљи ви чо век, 2014. 

БО ГО ЉУБ ШИ ЈА КО ВИЋ, ро ђен 1955. у Ник ши ћу, Цр на Го ра. Фи
ло зоф, пра во слав ни те о лог, по ли ти чар, про фе сор уни вер зи те та, ба ви се 
ан тич ком фи ло зо фи јом, пра во слав ном те о ло ги јом, пре во ђе њем, при ре
ђи ва њем. Об ја вље не књи ге: Mythos, physis, psyche – огле да ње у пред со кра
тов ској „он то ло ги ји” и „пси хо ло ги ји”, 1991; Зо он по ли ти кон – при мје ри 
из лич не ле ги ти ма ци је, 1994; Хер ме со ва кри ла, 1994; Ami cus Her mes – 
Aufsätze zur Her me ne u tik der gri ec hischen Phi lo sop hie, 1996; Исто ри ја, 
од го вор ност, све тост, 1997; Кри ти ка бал ка ни стич ког дис кур са, 2000; 
Bet we en God and man – es says in Gre ek and Chri stian tho ught, 2002; Пред 
ли цем дру гог – фу га у огле ди ма, 2002; A Cri ti que of Bal ka ni stic Di sco ur se 
– Con tri bu tion to the Phe no me no logy of Bal kan „Ot her ness”, 2004; Огле да ње 
у кон тек сту – о зна њу и вје ри, пре да њу и иден ти те ту, цр кви и др жа ви, 
2009; La cri ti que du di sco urs bal ka ni sti que – Con tri bu tion à la phénoméno
lo gie de l’„altérité” des Bal kans, 2010; Уни вер зи тет и срп ска те о ло ги ја 
– исто риј ски и про свет ни кон текст осни ва ња Пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та у Бе о гра ду: (ис тра жи ва ња, до ку мен та ци ја, би бли о гра фи ја), 
ко а у тор А. Ра ко вић, 2010; Бри га за жр тву – пам ће ње име на и спо мен 
срп ске жр тве, 2011; Би бли о гра фи ја ча со пи са „Лу ча” (1984–2005), 2011; 
Мит и фи ло со фи ја – он то ло шки по тен ци јал ми та и по че так хе лен ске 
фи ло со фи је • Те о ри ја ми та и хе лен ско ми то твор ство – би бли о гра фи ја, 
2012; Исто ри ја – на си ље – те о ри ја: иза бра ни „исто ри о соф ски” есе ји, 2012; 
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О пат њи и пам ће њу: иза бра ни „ан тро по ло шки” есе ји, 2012; The Pre sen ce 
of Tran scen den ce: Es says on Fa cing the Ot her thro ugh Ho li ness, Hi story, 
and Text, 2013; При сут ност тран сцен ден ци је: хе лен ство, хри шћан ство, 
фи ло со фи ја исто ри је, 2013; The Uni ver sity and ser bian the o logy – the hi
sto ri cal and edu ca ti o nal con text of the esta blis hment of the fa culty of Ort ho
dox the o logy in Bel gra de (re se arch, do cu men ta tion, bi bli o graphy), ко а у тор 
А. Ра ко вић, 2014; Би о би бли о гра фи је ис тра жи ва ча на про јек ту Срп ска 
те о ло ги ја у два де се том ве ку, 2015; Ве ли ки рат, ви дов дан ска ети ка, пам
ће ње – о исто ри ји иде ја и Спо ме ну Жр тве, 2015; От пор за бо ра ву – не ко
ли ко (п)огле да, 2016; Све то са вље и фи ло со фи ја жи во та – ски ца за акту
е ли за ци ју ме ђу рат не рас пра ве о иде ји све то са вља, 2019; Цр ква, пра во, 
иден ти тет, 2019; Фи ло со фи ја жи во та и хе лен ска аго ни сти ка – о ра ним 
ра до ви ма Ми ло ша Ђу ри ћа (ко а у тор ка Ђур ђи на Ши ја ко вић), 2021.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




