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А У Т О Р И  Л Е Т О П И С А

МИ ЛЕН АЛЕМ ПИ ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1965. у Чач ку. Пи ше по е зи ју, про
зу и есе је, као и тек сто ве о филм ској умет но сти, џе зу и ани ми ра ном фил му. 
Књи ге пе са ма: Склуп ча ни гла со ви, 1995; Сла ни чо век, 1997; На тим ру ка
ма, 2000; О вр ста ма сме ха, 2001; Ал ге бра; уз дах, 2002; Жа бљи мед, 2005; 
Уто пи ји це, 2007. Књи ге при по ве да ка: Ха љи на са цве то ви ма, 1999; Из
ми шља ње љу ба ви, 2001; Сре ћа оку па ног чо ве ка, 2005. Ро ман: Шлу стрик, 
2012. Есе ји: Умет ност пре те ри ва ња – бе ле шке јед ног гле да о ца, 2014.

ДО БРИ ЛО АРА НИ ТО ВИЋ, ро ђен 1946. у Ма лим Кр ћа ма код Пље
ва ља, Цр на Го ра. Фи ло зоф, књи жев ни исто ри чар, есе ји ста, би бли о граф 
и пре во ди лац с ру ског. Об ја вио пре ко 300 пер со нал них и те мат ских би
бли о гра фи ја, пре вео ви ше књи га, чла на ка и есе ја с ру ског је зи ка. При
ре дио Ер лан ген ски ру ко пис ста рих срп ско хр ват ских на род них пе са ма 
(по пу лар но из да ње, ко а у тор Р. Ме де ни ца), 1987, Пје ва ни ју цр но гор ску и 
хер це го вач ку С. М. Са рај ли је, 1990. и две књи ге Иза бра них де ла Ри ста 
Рат ко ви ћа: Про за и Есе ји сти ка и књи жев на кри ти ка, 1991.

МОМ ЧИ ЛО БА КРАЧ, ро ђен 1962. у Вр ба су. Пи ше по е зи ју, про зу, 
књи жев ну и ли ков ну кри ти ку, пре во ди по е зи ју с ен гле ског је зи ка. Ба ви 
се скулп ту ром и при ме ње ном умет но шћу. Књи ге пе са ма: Са мо о гле да ло, 
2006; Жа мор у ка та ком би, 2006; Над ни ца за бе ке то ва ње, 2007; Бив ша 
це ли на, 2008; Са спи сци ума, 2011; Гре шне илу ми на ци је, 2014.

РАЈ КО БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1990. у Зе ни ци, БиХ. Сту дент је ма
стер сту ди ја на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду на Од се ку за срп
ску књи жев ност. Пи ше есе је и књи жев ну кри ти ку, ба ви се срп ском књи
жев но шћу XX ве ка.

ДРА ГА НА БО ШКО ВИЋ, ро ђе на 1980. у Но вом Са ду. Ди пло ми ра ла 
на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду. Пи ше есе је, сту ди је, крат ке при че и кри ти ку. Књи га при по ве да ка: 
Фа у но ме но ло ги ја, 2008.
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СТЕ ВАН БРА ДИЋ, ро ђен 1982. у Но вом Са ду. Ба ви се ком па ра
тив ном књи жев но шћу и фи ло зо фи јом, пи ше по е зи ју, сту ди је, при ка зе и 
кри ти ку, пре во ди с ен гле ског. Књи ге пе са ма: Из сен ке сти ха (гру па ау то
ра), 2012; У ко тлар ни ци, 2013. Сту ди ја: Си му ла ци ја и га стро но ми ја – 
ре жи ми чул но сти и аспек ти иден ти те та у пе сни штву Во ји сла ва Де спо
то ва, 2012.

СО ЊА ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ, ро ђе на 1981. у Но вом Са ду. Те о ре ти чар ка 
књи жев но сти, пи ше по е зи ју, про зу, сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку, 
пре во ди са фран цу ског. Књи га по ет ске про зе: По е ма пре ко, 2008. Ро ман: 
Крос фејд, 2013. Сту ди ја: Пре во ди лач ка по е ти ка Ива на В. Ла ли ћа, 2012.

ИВАН ВУ КО ВИЋ, ро ђен 1970. у Бе о гра ду. Фи ло зоф, док то ри рао 
је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, где је до цент од 2007. го ди не. 
Пи ше на уч не ра до ве из обла сти Кан то ве фи ло зо фи је, исто ри је фи ло зо
фи је, исто ри је фи ло зоф ских иде ја, фи ло зо фи је пра ва, фи ло зо фи је кул ту ре 
и ети ке, пре во ди са фран цу ског и ен гле ског. Об ја вље на књи га: Опо на
ша ње Бо га – ин тим на исто ри ја Кан то ве фи ло зо фи је, 2006.

НЕ БОЈ ША ВУ КО ВИЋ, ро ђен 1973. у Ср бо бра ну. Фи ло зоф, по ли
ти ко лог, пу бли ци ста, ди пло ми рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду (фи ло зо фи ја), ма ги стри рао у Бе о гра ду на ФПН (ме ђу на род ни од
но си) и док то ри рао у Бе о гра ду на Ге о граф ском фа кул те ту (по ли тич ка 
ге о гра фи ја – ге о по ли ти ка). Пи ше на уч не ра до ве из обла сти ме ђу на род не 
по ли ти ке и ме ђу на род них од но са, ге о по ли ти ке и ге о стра те ги је. Об ја вље
на књи га: Ло ги ка им пе ри је – Ни ко лас Спајк ман и са вре ме на аме рич ка 
ге о по ли ти ка, 2007.

ВЛА ДИ МИР ГВО ЗДЕН, ро ђен 1972. у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је, 
огле де, есе је и књи жев ну кри ти ку, пре во ди с ен гле ског. Об ја вље не књи ге: 
Јо ван Ду чић, пу то пи сац – огле ди из има го ло ги је, 2003; Чи но ви при сва
ја ња – од те о ри је ка праг ма ти ци тек ста, 2005; Књи жев ност, кул ту ра, 
уто пи ја, 2011; Срп ска пу то пи сна кул ту ра 1914–1940 – сту ди ја о хро но
то пич но сти су сре та, 2011. При ре дио ви ше књи га.

РАД МИ ЛА ГИ КИЋ ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1951. у Вр ба су. Пи ше про
зу и есе је. Об ја вље не књи ге: Отво ри те Је ле ни не про зо ре, 1978; На ма сте, 
Ин ди јо, 1984; У Фру шкој го ри 1854, 1985; Ми ли ца –Вук –Ми на, 1987; Раз
го во ри о Ин ди ји, 1989; Пре пи ска Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње са са
вре ме ни ци ма, 1991; Ис ку ства про зе – раз го во ри са про зним пи сци ма, 
1993; То ко ви са вре ме не про зе – раз го во ри са про зним пи сци ма, 2002; У 
по тра зи за глав ним ју на ком, 2003; Срп ки њин круг кре дом, 2006; Би блио
гра фи ја ра до ва о Ми ли ци Сто ја ди но вић Срп ки њи, 2007; Ли ко ви у Днев ни ку 
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Ан ке Обре но вић, 2007; Днев ник Ан ке Обре но вић, 2007; Жи вот и књи жев но 
де ло Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, 2010; Ста ра при ча, 2013. При ре
ди ла ви ше књи га.

ФИ ЛИП ДА ВИД, ро ђен 1940. у Кра гу јев цу. Срп ски књи жев ник, есе
ји ста, дра ма тург и сце на ри ста, ду го го ди шњи уред ник Драм ског про гра
ма Те ле ви зи је Бе о гра да и про фе сор дра ма тур ги је на Фа кул те ту драм ских 
умет но сти у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је ју го сло вен ску и свет ску књи жев
ност на Фи ло ло шком фа кул те ту и дра ма тур ги ју на Ака де ми ји за по зо
ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју у Бе о гра ду. Књи ге при по ве да ка: Бу нар 
у там ној шу ми, 1964; За пи си о ствар ном и не ствар ном, 1969; Принц 
ва тре – при че о окулт ном, 1987; Нај леп ше при че Фи ли па Да ви да, 2001; 
Принц ва тре – са бра не и но ве при че, 2013. Ро ма ни: Хо до ча сни ци не ба и 
зе мље 1995; Сан о љу ба ви и смр ти, 2007; Књи га се ћа ња и за бо ра ва 2014. 
Књи ге есе ја: Фраг мен ти из мрач них вре ме на, 1994; Је смо ли чу до ви шта, 
1997; Све то ви у ха о су – је вреј ске и дру ге те ме, 2004. За јед но са Мир ком 
Ко ва чем об ја вио Књи гу пи са ма 1992–1995, 1998.

АЛЕК САН ДРА ЂУ РИ ЧИЋ, ро ђе на 1963. у Бе о гра ду. За вр ши ла је 
1984. пр ви сте пен Ака де ми је за му зи ку и при ме ње ну умет ност „Мо цар
те ум” у Салц бур гу, а 1988. је ди пло ми ра ла на Фа кул те ту драм ских умет
но сти у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је, сту ди је и по зо ри шну и 
му зич ку кри ти ку. Об ја вље не сту ди је: Исто ри ја игре, 1998; Ин декс опер
ских и ба лет ских ли бре та, 1999, 2006; Срп ско по зо ри ште у ак ту ел ним 
усло ви ма дру штве не тран зи ци је, 2010; Гра ци је пе ра и дру ги есе ји, 2014.

НИ КО ЛА ЖИ ВА НО ВИЋ, ро ђен 1979. у Кра гу јев цу. Пи ше по е зи ју, 
есе је и књи жев ну кри ти ку, пре во ди с ен гле ског. Књи ге пе са ма: Але ја ча
сов ни ка (ко а у тор А. Ша ра нац), 1998; Нар ци со ве љу бав не пе сме, 1999; Аста
по во, 2009; Car mi na Gal li, 2014. При ре дио Ан то ло ги ју љу бав не пое зи је, 2003.

АЛЕК САН ДАР Б. ЛА КО ВИЋ, ро ђен 1955. у Пе ћи. Пи ше по е зи ју, 
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. 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 да р 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.
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ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ, ро ђе на 1988. го ди не у Кла до ву. Фи ло лог 
ср би ста, ба ви се срп ском књи жев но шћу, пи ше по е зи ју, про зу, есе је и кри
ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

СТЕ ФАН ПА ЈО ВИЋ, ро ђен 1989. у Чач ку. Ан гли ста, тре нут но је 
док то ранд на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду где из ра ђу је док тор
ску ди сер та ци ју ко ја за те му има пе сни штво Шеј му са Хи ни ја. Ба ви се 
на уч ним, про свет ним и умет нич ким ра дом, пи ше књи жев ну кри ти ку и 
пре во ди с ен гле ског, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

РА ДО МИР Ј. ПО ПО ВИЋ, ро ђен 1969. у Бо га ти ћу. Сту ди је исто ри је 
је за вр шио на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, где је ма ги стри рао и 
док то ри рао. Ра дио је у Ар хи ву СА НУ, а од 2001. је у Исто риј ском ин сти
ту ту у Бе о гра ду. Про у ча ва по ли тич ку, дру штве ну и кул тур ну исто ри ју 
срп ског на ро да у ХIХ ве ку. Об ја вље не књи ге: Основ на шко ла у Ба до вин
ци ма 1843–1998, 1998; Toма Ву чић Пе ри шић, 2003; Аврам Пе тр о ни је вић 
1791–1852, 2012. При ре дио: Ла зар Ар се ни је вић Ба та ла ка, Жи вот и при
кљу че ни ја Ка ра ђор ђа – о ро ђе њу, жи во ту, свој стви ма ду шев ним и тје
ле сним и при кљу че ни ји ма Ђор ђа Пе тр о ви ћа, Цр ног Ђор ђа (Ка ра Ђор ђа), 
2004; Про то кол и ре ги стар Ша бач ког ма ги стра та од 1808. до 1812. го
ди не, 2010. 

ЖАК РАН СИ ЈЕР (JAC QU ES RAN CIÈ RE), ро ђен 1940. го ди не, је дан 
је од нај зна чај ни јих са вре ме них фран цу ских фи ло зо фа са зна чај ном гло
бал ном ре цеп ци јом. Јед на ко као и ње гов ко ле га Ален Ба дју, био је уче
ник Лу ја Ал ти се ра, са ко јим је то ком дру ге по ло ви не ре во лу ци о на р них 
ше зде се тих уче ство вао у пи са њу чу ве ног де ла Ка ко чи та ти ка пи тал? 
(у пи са њу је са Ал ти се ром уче ство ва ло не ко ли ко мла дих фи ло зо фа: Етјен 
Ба ли бар, Ро жер Еста бле, Пјер Ма ше ре и Жак Ран си јер). То ком сво је ду го
го ди шње ка ри је ре ба вио се ар хив ским ис тра жи ва њем исто ри је рад ни ка 
(Но ћи про ле те ра, 1981), пи та њи ма од но са мо ћи и зна ња, по себ но у кон
тек сту пе да го ги је де вет на е стог ве ка (Учи тељ не зна ли ца, 1987), да би по
чет ком де ве де се тих го ди на по чео да про ду бљу је схва та ње од но са из ме ђу 
есте ти ке и по ли ти ке, у ка те го ри ја ма по де ле чул ног. Код нас је у про те
клих не ко ли ко го ди на до жи вео зна чај ну ре цеп ци ју, о че му, по ред број
них есе ја, све до че и пре во ди ње го вих књи га: По ли ти ка књи жев но сти, 
2008; Филм ска фа бу ла, 2010; На ру бо ви ма по ли тич ког, 2012; Суд би на 
сли ка / По де ла чул ног, 2013; Мр жња пре ма де мо кра ти ји, 2013; Не са гла
сност: по ли ти ка и фи ло зо фи ја, 2014; Есте зис: сце не естет ског ре жи ма 
умет но сти, 2014. (С. Б.)

ПЕ ТАР СА РИЋ, ро ђен 1937. у Ба ња ни ма код Ник ши ћа, Цр на Го ра. 
Пи ше по е зи ју и про зу. Књи ге пе са ма: Бе ле кле тве, 1970; Не бе ски дом, 
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1972; Врх по ља, 1973; Ко нак ре ке, 1975; Па кле но по ље, 1990. Ро ма ни: Ве
ли ки ахав ски трг, 1972; Су тра сти же го спо дар 1, 2, 1979, 1981; Де чак из 
Ла стве, 1986; Пе тру ша и Ми лу ша, 1990; Страх од све тло сти, 2005; Са ра, 
2008; Ми тр о ва Аме ри ка, 2012.

ГЕР МАН ФИ ЛИ ПО ВИЧ СУН ЈА ГИН, ро ђен 1937. у Санкт Пе тер бур
гу, Ру си ја. Док тор фи ло зоф ских на у ка, про фе сор Санкт Пе тер бур шког 
др жав ног уни вер зи те та. Нај зна чај ни је књи ге: Ин ду стриј ски рад и кул
ту ра Ре не сан се, 1987; Мо но ло зи ту жног ро до љу ба, 2008; Со ци јал на фи
ло зо фи ја као фи ло зо фи ја исто ри је, 2008. (Д. А.)

ДРА ГА НА В. ТО ДО РЕ СКОВ, ро ђе на 1975. у Но вом Са ду. Пи ше 
кри тич ке и књи жев но и сто риј ске тек сто ве. Ба ви се ис тра жи ва њем срп ске 
књи жев но сти ХIХ и ХХ ве ка. Об ја вље не књи ге: Сте ри ји не па ро ди је – 
ис ку ше ња (пост)мо дер ног чи та ња, 2009; Дан, кон текст, бр зи на ве тра, 
2010; Пи са ти да ље – иза бра не кри ти ке, 2012; Те ло пе сме – есе ји и кри
ти ке о срп ском пе сни штву, 2013; Тра гом ко че ња – при сва ја ње, пре о де
ва ње и ра сло ја ва ње ствар но сти у по е ти ци Ју ди те Шал го, 2014. При
ре ди ла: Та ња Кра гу је вић, Ру жа, оди ста, иза бра не пе сме, 2010; Не над 
Ми тр ов, По зно би ље, са бра не пе сме, 2013.

МАР КО ТО ШО ВИЋ, ро ђен 1989. у Са ра је ву, БиХ. Ба ви се мо дер ном, 
ме ђу рат ном и са вре ме ном срп ском књи жев но шћу, по себ но Пе ки ћем и 
Ан дри ћем, пи ше кри тич ке при ка зе, есе је и ху мо ри стич ну про зу и по е
зи ју, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ШЕЈ МУС ХИ НИ (SE A MUS HE A NEY, 1939–2013), ир ски пе сник, 
пре во ди лац и про фе сор ен гле ске књи жев но сти. Ро ђен је у Се вер ној Ир
ској, а ве ћи део жи во та је про вео у Да бли ну. Об ја вио је два на ест зби р ки 
по е зи је: При род ња ко ва смрт, 1966; Вра та пре ма мра ку, 1969; Пре зи мља
ва ње, 1972; Се вер, 1975; Пољ ски ра до ви, 1979; Остр во Стејшн, 1984; Гло
го ва све тиљ ка, 1987; При ви ђа ња, 1991; Ли бе ла, 1996; Елек трич но све тло, 
2001; Окру жна и кру жна, 2006; Жи ви ла нац, 2010. Пре пе вао је ста ро ен
гле ски еп Бе о вулф као и ир ску ле ген ду о кра љу Сви ни ју. На пи сао је две 
дра ме по угле ду на Со фо кла и мно штво есе ја о књи жев но сти. Сма тран је 
за нај бо љег ир ског пе сни ка на кон Јеј тса. До био је 1995. го ди не Но бе ло ву 
на гра ду за књи жев ност. Умро је у Да бли ну 2013. го ди не. (С. П.)

ЏЕЈМС ЏОЈС (JA MES AU GU STI NE ALOYSI US JOYCE, 1882–1941). 
Ир ски књи жев ник, ро ђен у Да бли ну. Вас пи та ван у стро гом ка то лич ком 
ду ху, ума ло ни је иза брао све ште нич ки по зив, али се као мла дић отр гао и 
од ре ли ги је и од по ро ди це, па је 1902. на пу стио је Ир ску и жи вео у Тр сту, 
Па ри зу и Ци ри ху, где је и умро. Пр ва зби р ка пе са ма Ка мер на му зи ка 
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из и шла му је 1907, а пред сам Пр ви свет ски рат об ја вио је је ди ну књи гу 
при по ве да ка Да блин ци. Ро ман Пор трет умет ни ка у мла до сти по ја вио 
се 1916, дра ма Из гна ни ци 1918, а 1922. го ди не свет ска књи жев ност је до
би ла ње го во ре мекде ло – ро ман Уликс, на ко ме је ра дио још од 1914. То 
де ло сма тра се би бли јом европ ског про зног мо дер ни зма и упр кос вр ло 
оштр ој по ле ми ци око Џој со вог књи жев ног де ла, из ван сва ке сум ње је 
ње гов огро ман ути цај на раз вој књи жев не про зе XX ве ка. По сле Улик са, 
Џојс је на пи сао још са мо је дан ро ман, Фи не га но во бде ње (1939), де ло на 
ко ме је ра дио ви ше од пет на ест го ди на.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ

П Р Е Т П Л АТ И Т Е  С Е  Н А

Л Е ТО П И С
М АТ И Ц Е  С Р П С К Е

најсtарији на{ књижевни часоpис

Леtоpис Маtице срpске излази 12 пута годишње у месечним 
свескама – шест свезака чини једну књигу.

Годишња претплата износи 2.000 динара, за чланове Матице 
српске 1.000 динара, а за иностранство 100 €.

Наручујем _______ примерака Леtоpиса Маtице срpске.

Име и презиме, назив установе или предузећа

  ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________

Адреса:   _____________________________________________________

Телефон:   ______________________

Претплата се може уплатити у свакој пошти на жиро ра-
чуне 205-204373-09 (Комерцијална банка) или 355-1056656-23 
(Војвођанска банка), са назнаком „за Летопис”. Оваквом уплатом 
обезбедићете да, чим нам доставите ову наруџбеницу и потвр-
ду о уплати, читаве године добијате Летопис на адресу коју нам 
пошаљете.

Информације на телефоне: (021) 6613-864; 420-199/лок. 112, 
или на адресу: Летопис матице српске, 21000 Нови Сад, ул. Ма-
тице српске 1, e-mail: letopis@maticasrpska.org.rs




