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А У Т О Р И  Л Е Т О П И С А

МИ ХА ЕЛ АН ТО ЛО ВИЋ, ро ђен 1975. у Ауг сбур гу код Мин хе на, 
СР Не мач ка. Шко ло вао се у Сом бо ру и Но вом Са ду. Исто ри чар („Исто
ри о граф ско де ло Фри дри ха Мај не кеа” – док то рат од бра нио 2012. го ди не), 
ба ви се срп ском и ју го сло вен ском исто ри јом ХIХ и ХХ ве ка, исто ри јом 
Не ма ца у Ју го и сточ ној Евр о пи, исто ри јом Не мач ке, исто ри јом исто рио
гра фи је и ме то до ло ги јом, пре во ди с не мач ког (Ге о рг Г. Иге рс, Исто риј-
ска на у ка у 20. ве ку – кри тич ки по глед у ме ђу на род ном кон тек сту, 2014). 
На уч не и струч не ра до ве, као и пре во де, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

РА ДО ВАН БЕ ЛИ МАР КО ВИЋ, ро ђен 1947. у Ће ли ја ма код Ла за рев
ца. Пи ше при че и ро ма не. Об ја вље не књи ге: Па ли ку ћа и Те ре за ми ло сти 
пу на, 1976; Цр ни ко лач, 1983; Швап ска ко са, 1989; Го ди не рас пле та, 1992; 
Жив ча на ја пи ја, 1994; Ста ре при че, 1996; Се тем бри ни у Ко лу ба ри, 1996; 
Лај ко вач ка пру га, 1997; Ма ле при че, 1999; Ли му на ци ја у Ће ли ја ма, 2000; 
По след ња ру жа Ко лу ба ре, 2001; Кнез Ми шкин у Бе лом Ва ље ву, 2002; 
Де вет бе лих обла ка, 2003; Ор ке стар на пе да ле, 2004; Ка ва ле ри ста рог 
пре ме ра, 2006, 2011; Аша – под жи во том, 2007; Ћо ра ва стра на, 2007; 
Ко лу бар ска три ло ги ја, 2008; Го спо ђа Ол га – ду ше и при кљу че ни ја, 2010; 
При че, 2010; О све му ће при ча ти Га ври ло, 2011; Би бли о те ка у бе лом Ва-
ље ву, 2012. Го ди не 2013. су му об ја вље на Са бра на де ла у 13 књи га.

СР ЂАН ВИ ДРИЋ, ро ђен 1987. у Зре ња ни ну. Пи ше есе је и књи жев ну 
кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ПА ВЕЛ ВИ ЛИ КОВ СКИ (PA VEL VI LI KOVSKÝ), ро ђен 1941. у Сло
вач кој. Сту ди рао је сло вач ки и ен гле ски је зик на Фи ло зоф ском фа кул
те ту у Бра ти сла ви и ра дио као уред ник у књи жев ним ча со пи си ма и у 
из да ва штву. Је дан је од нај зна чај ни јих са вре ме них сло вач ких про зних 
пи са ца, а ба ви се и пре во ђе њем с ен гле ског. Књи ге при по ве да ка: Citová 
výcho va v mar ci (Сен ти мен тал но вас пи та ње у ма р ту), 1965; Eskalácia 
ci tu (Еска ла ци ја осе ћа ња), 1989; Kôň na poschodí, sle pec vo Vrábľoch (Коњ 
на спра ту, сле пац у Вра бљи ма), 1989; Slo venský Ca sa no va (Сло вач ки Ка-
за но ва), 1991; Krutý stroj vod ca (Су ро ви ма ши но во ђа), 1996; Ča rovný papagáj 
a iné gýče (Ча роб ни па па гај и пре о ста ли кич), 2005. Ро ма ни: Prvá ve ta 
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spánku (Пр ва ре че ни ца сна), 1983; Več ne je ze lený... (Веч но је зе лен...), 1989; 
Peší príbeh (Пе шач ки до га ђај), 1992; Po sledný kôň Pompejí (По след њи коњ 
Пом пе ја), 2001; Vlastný ži vo to pis zla (Вла сти та би о гра фи ја зла), 2009; 
Pes na ce ste (Пас на пу ту), 2010.

АЛЕК САН ДАР ГА ЈИЋ, ро ђен 1973. у Но вом Са ду. По ли тич ки је 
ана ли ти чар, ба ви се дру штве ном те о ри јом, ме ђу на род ним од но си ма, 
по ли тич ком фи ло зо фи јом, фи ло зо фи јом исто ри је и сту ди ја ма кул ту ре, 
пи ше огле де, сту ди је и при ка зе. Об ја вље не књи ге: Но ва ве ли ка игра, 
2009; Кор по ра тив на но стал ги ја, 2011; Ду хов не осно ве кри зе, 2011; Огле-
да ло вла да ра – Кон стан тин Ми ха и ло вић и Ма ки ја ве ли, 2014.

СЛАВ КО ГО Р 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 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. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.

ЧА СЛАВ ЂОР ЂЕ ВИЋ, ро ђен 1942. у Бра то сел цу код Бу ја нов ца. 
Пи ше по е зи ју, про зу, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку, као и уџ бе ни ке 
и при руч ни ке за на ста ву књи жев но сти и је зи ка. Књи ге пе са ма: У гра ду 
на Ду на ју, 2002; Ле де но до ба, 2005; На ка пи ји Ка мен гра да – ви ше град ски 
амал га ми, 2013; Ту где је сам, 2014. Књи ге при по ве да ка: Тај ни за пи си 
књи жев ни ка Б. Стан ко ви ћа, 2005; Же на на ме се чи ни – не по зна те ерот-
ске при че књи жев ни ка Б. Стан ко ви ћа, 2013. Књи ге есе ја и сту ди ја: Пе-
снич ки ви ди ци Љу бо ми ра Си мо ви ћа, 1982; Ми о драг Па вло вић – пе сник 
ху ма ни стич ке ети ке, 1984; Пе сни ко во све ви де ће око – есе ји о пе сни ку 
Ми о дра гу Па вло ви ћу, 1997; У мре жи сим бо ла – ка фе но ме но ло ги ји по-
је ди нач ног у де лу, 2003; Отва ра ње по ет ског про сто ра, 2011. При ре дио 
ви ше књи га и ан то ло ги ја.

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.

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 



746

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.

ГО РАН ИБРАЈ ТЕР, ро ђен 1962. у Мо кри ну. Ди пло ми рао је 1988. 
фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, про зу 
и дра ме, пре во ди. Дра ма: Кар да нус, 2008. Књи ге пе са ма: Пе сме Еле а за-
ро ве, 2009; Сти хи је, 2012; Ја(је), 2014.

ТАМАРАЈОВАНОВИЋ, ро ђе на 1987. у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је, 
есе је и књи жев не при ка зе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ЈЕ ЛЕ НА КА ЛАЈ ЏИ ЈА, ро ђе на 1986. у Па кра цу, Хр ват ска. Ба ви се 
про у ча ва њем књи жев но сти, пи ше есе је, огле де и при ка зе, об ја вљу је у 
пе ри о ди ци.

БИ ЉА НА МИ ЧИЋ, ро ђе на 1978. у Па ра ћи ну. Пи ше сту ди је, есе је 
и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Под је зи ком, над го во ром – огле-
ди о На ста си је ви ћу и Џу ни ћу, 2010; Пе сник око ва них ви зи ја – по е зи ја и 
по е ти ка Ми ла на Де дин ца, 2014.

БРАН КО МОМ ЧИ ЛО ВИЋ, ро ђен 1937. у При шти ни. Ан гли ста, 
пре во ди с ен гле ског. Об ја вље не књи ге: Срп ско хр ват ско-ен гле ски реч ник 
(ко а у тор С. Бр кић, од 1993. го ди не Срп ско-ен гле ски реч ник), 1980; Из 
исто ри је ју го сло вен ско-бри тан ских ве за од 1650. го ди не до II свет ског 
ра та, 1990; Евро па и срп ска ре во лу ци ја 1804–1815 (гру па ау то ра, по гла
вље: Ве ли ка Бри та ни ја и Срп ска на ци о нал на ре во лу ци ја 1804–1815), 2004. 
При ре дио и пре вео ви ше књи га.

СИЛ ВИ ЈА НО ВАК БАЈ ЦАР (SYLWIA NO WAK BAJ CAR), ро ђе на 
1971. у Кра ко ву, Пољ ска. Пи ше сту ди је, есе је, на уч не ра до ве и пре во ди. 
Пре да је на Ја ге лон ском уни вер зи те ту у Кра ко ву. Обла сти ин те ре со ва ња 
су јој књи жев ност ХХ и XXI ве ка, тра го ви исто ри је у књи жев но сти и 
кул ту ри. Об ја вље не књи ге на пољ ском: Mo no log ja ko świ a to pogląd. Pro za 
Slo bo da na Se le ni cia (Мо но лог као по глед на свет. Про за Сло бо да на Се ле-
ни ћа), 2001; Mapy cza su. Serb ska pro za post mo der nistyczna wo bec wyzwań 
epo ki (Ма пе вре ме на. Срп ска пост мо дер ни стич ка про за пред иза зо ви ма 
епо хе), 2010; He le na, ko bi e ta, której nie ma i która jest. Kra kow ska bi o gra fia 
Ivo An dri cia (Је ле на, же на ко је не ма и ко је има. Кра ков ска би о гра фи ја 
Иве Ан дри ћа), 2013.

МИ РО СЛАВ РА ДО ЊИЋ, ро ђен 1936. у Ужи цу. Те а тро лог, пи ше 
есе је, огле де, сту ди је и по зо ри шну и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не 
књи ге: Сва ко ноћ ја – у по зо ри шном кру гу но во сад ском, 1977; „Тра е до ко-
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ме ди ја” 1734 (ко а у то ри Б. Ко ва чек, В. Ер чић), 1984; Опред ме ће ни звук, 
1988; Пор тре ти глу ма ца Срп ског на род ног по зо ри шта (1861–1914), 1990; 
Мил ка Гр гу ро ва (1840–1924), 1990; Триф ко вић на сце ни, 1993; Не ви дљи-
во по зо ри ште, 1996; По зо ри шна про ми шља ња, 2003; Са вре ме на до ма ћа 
дра ма на сце ни Срп ског на род ног по зо ри шта (1945–1965), 2006. При ре
дио ви ше књи га и збор ни ка.

ДА ВОР СТРИ КА, ро ђен 1989. у Си ску, Хр ват ска. Ди пло ми рао по
ли ти ко ло ги ју 2012. на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Ба ња лу ци, а 2014. 
за вр шио ма стер сту ди је на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду 
(по ли ти ко ло шки смер). Пи ше сту ди је, есе је и на уч не ра до ве из обла сти 
по ли ти ко ло ги је. Обла сти ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња су му по ли тич
ка те о ри ја, по ли тич ка кул ту ра, ет нич ки од но си, по ли тич ки кон флик ти, 
по ли тич ко на си ље, кон со ли да ци ја де мо кра ти је у пост ко му ни стич ким 
дру штви ма итд., жи ви у Ба ња лу ци. Об ја вље на књи га: Де мо кра ти за ци ја 
и ет нич ки су ко би у Бо сни и Хер це го ви ни, 2015.

МИ ЛАН ТО ДО РОВ, ро ђен 1951. у Ба нат ском Аран ђе ло ву. Пи ше 
са ти рич не при че, по е зи ју, афо ри зме и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не 
књи ге: Ухом за кру хом, 1976; Бо ца под при ти ском, 1981; Цр ве ни и пла ви, 
1987; Ку пин ско ле то, 1987; Си ро тињ ска за ба ва, 1990; Остр во без бла га, 
2003; Пре та ка ни Ср би, 2009; Без број на ших жи во та, 2011; По ко ри се и 
поч ни, 2013; Не мо гу ов де да до че кам ју тро, 2014.

ТА ЊА ТО МА ЗИН, ро ђе на 1987. у Кра њу, Сло ве ни ја. Ди пло ми ра
ла 2010. го ди не из об ра ђи ва ња це ло куп не ре цеп ци је До бри це Ћо си ћа у 
Сло ве ни ји, а док то ри ра ла („Pri mer jal na li te rar na zgo do vi na slo ven ske ga 
in srb ske ga ro ma na med le to ma 1980 in 1995”) 2014. на Уни вер зи те ту у Љу
бља ни. Ба ви се књи жев ном исто ри јом срп ског и сло ве нач ког ро ма на дру
ге по ло ви не 20. ве ка, по себ но са пост мо дер ни змом и пре во ди са срп ског 
на сло ве нач ки и са сло ве нач ког на срп ски. Пи ше на уч не ра до ве, есе је и 
крат ке при че, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

БО ШКО ТО МА ШЕ ВИЋ, ро ђен 1947. у Бе че ју. Књи жев ни те о ре ти
чар, про за и ста, пе сник и кри ти чар, члан је Европ ске Ака де ми је на у ка, 
умет но сти и књи жев но сти (Па риз), члан фран цу ског и ау стриј ског ПЕНа, 
као и Фран цу ског дру штва пи са ца (Па риз), те Ау стриј ског са ве за пи са ца 
(Беч). Ва жни ји те о риј ски ра до ви: Бит но пе сни штво, 1988; Кар те зи јан-
ски ро ман, 1989; Из ис ку ства бит ка и пе ва ња. На црт за јед ну он то ло-
ги ју пе сни штва, 1990; Са мо ра зор не те о ри је, 1994; Бес ко нач на за ме на. 
Фун да мен тал на он то ло ги ја као те о ри ја по е зи је, 1997; Ко нач на те о ри-
ја књи жев но сти, 2000; По е зи ја и ми шље ње би ћа. Књи жев но кри тич ки 
при ступ по е зи ји са ста но ви шта фун да мен тал не он то ло ги је, 2001; Пе-
сни штво, књи жев на те о ри ја, ег зи стен ци ја, 2003; Бит но пе сни штво, 
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2004; Га ли ле јев ска по е ти ка – огле ди о пи са њу и ње го вим ме та фо ра ма, 
2004; Хер ме не у ти ка не пр о зи р ног – пе сни штво, он то ло ги ја, хер ме не у ти-
ка, 2006; Че кић без го спо да ра, 2009; Огле ди о књи жев ној те о ри ји – књи-
жев на те о ри ја и де ри ди јан ска ре во лу ци ја, 2011; Про тив књи жев не тео-
ри је, 2011; Ми шље ње пи са ња, 2012. Ро ма ни: За ка сне ли из ве штај јед ној 
ака де ми ји, 2000; Ни ко, ниг де – при по вест ар хе о ло ги ја, 2012. Књи ге пе
са ма: Кар те зи јан ски про лаз, 1989; Чу вар вре ме на, 1990; Це лан-сту ди је 
и дру ге пе сме, 1991; Ви де ло жи шка, 1992; Све тлост за ис коп, 1992; По-
на вља ње и раз ли ка, 1992; Cool me mo ri es, 1994; Уга р ци, 1994; Пре део с 
Вит ген штај ном и дру ге ру ше ви не, 1995; Пре и спи ти ва ње из во ра, 1995; 
План по врат ка, 1996; Дру га исто ри ја књи жев но сти, 1997; Раз го вор у 
Хај дел бер гу, 1998; Се зо на без Го спо да, 1998; Сту ди ја те ста мен та, 1999; 
Чи сти на и при сут ност, 2000; Пу сти ње је зи ка, 2001; Ниг де, 2002; Ле то 
мо га је зи ка, 2002; „Paul Ce lan”, 2002; Ку ре лук мо га не за до вољ ства, 2004; 
Но ва уза луд ност, 2005; Ар хе о ло ги ја пра га. Фу ко о ва за о став шти на – пое-
ма ар хе о ло ги ја, 2008; Пло до ви по хо да, 2008; Ар хив (из бор), 2009; Пе сме од 
ли по вог и ба гре мо вог др ве та, 2009; Но ва уза луд ност / Er ne u te Ver ge blich-
ke it, 2009; Űbun gen im Zwe i fel, 2010; Ни куд, 2011; Früchte der He im suc hung, 
2011; Al ler ne u e ste Ver ge blic hke it, 2011; Иза бра на по е зи ја (1977–2001), том 1, 
2012; Иза бра на по е зи ја (1976–2011), том 2, 2013.

ВЕ СНА ТРИ ЈИЋ, ро ђе на 1975. у Кра ље ву. Пи ше есе је и књи жев ну 
кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

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; Teória 
li te ratúry, 1986, 1994, 2004; Pre meny rozprávania – kri tiky, 1990; O Paĺovi 
Bo hu šo vi, 1999; 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; Národ a je ho ume nie – pohĺad na duc hovnú tvor bu dol no zemských 
Slovákov, 2006; Pred slovy a do slovy, 2009; Scrip ta ma nent, 2014.

ФОР ТИ ЈЕР ЏО УНС (FO R TI ER JO NES, Тек сас, 1893 – Њу јорк, 1940). 
Аме рич ки но ви нар, ка сни је и ди пло ма та, ко ји 1915. го ди не из ве шта вао 
из Ср би је и са срп ском вој ском пре шао пре ко Ал ба ни је. О сво јим рат ним 
да ни ма у Ср би ји об ја вио је у Њу јор ку 1916. го ди не књи гу With Ser bia in to 
Exi le. An Ame ri can’s Adven tu res with the Army that Can not Die (Са Ср би јом 
у из гнан ство. До жи вља ји јед ног Аме ри кан ца са бе смрт ном ар ми јом).

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




