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Димитрије Стефановић
(Панчево, 25. новембар 1929 – Београд, 1. август 2020)

Љубав све превасходи.
Деспот Стефан Лазаревић

Мисао о богонадахнутој љубави, какву је у песничкој посланици Слово љубве 
описао деспот Стефан Лазаревић, требало би да буде уткана у сваки сегмент 
живота, као основ и мерило свих наших стремљења. Тако је свом окружењу, 
нарочито младима, у многим приликама поручивао академик Димитрије 
Стефановић. О сили те дубоке, снажне емоције, надахнућа, али и опредељења, 
сведочи читав живот ове изузетне личности. 

Праву просветитељску мисију Димитрије Стефановић вршио је као 
музиколог, истраживач, педагог, црквени музичар, појац и хорски диригент. 
Његов препознатљиви ентузијазам и полет, богато знање и искуство, ширина 
погледа и безусловно добра воља представљали су јединствен подстицај 
појединцима и spiritus movens сваког колектива с којим је био у професионалној 
или неформалној комуникацији. Његова музичка и духовна искуства била су 
нераскидивно повезана. Музиколошка трагања за историјским чињеницама и 
звуком старих времена, неговање црквенопојачке праксе у редовном, преданом 
учешћу у литургијском животу, имали су утемељење у љубави према сопственом 
културном и духовно-уметничком наслеђу. 

Димитрије Стефановић је рођен у Панчеву 25. новембра 1929. године. 
Његов отац, Иван Стефановић, богати гвожђарски трговац, сурово је страдао 
након ослобођења Београда (1944). Мајка Милеса, рођена Ћурчин, у породици 
је подстицала усмерење ка сфери духовности. Прва, дечачка искуства у 
богослужбеном животу Цркве везују га за Храм Успења Пресвете Богородице 
у Панчеву. 

Основну школу и гимназију завршио је у Панчеву, а дипломирао на 
Филозофском факултету у Београду, на Групи за енглески језик и књижевност 
Одсека за германистику (1955) и на Музичкој академији у Београду, на Одсеку за 
историју музике (1956). Већ 1958. постао је асистент Музиколошког института 
САНУ. Жеља за истраживањем византијске, старе словенске и, посебно, српске 
црквене музике, подстакла га је да пронађе могућност за упис на постдипломске 
студије. После непуне деценије, резултати његовог научноистраживачког рада 
постаће основа за даља проучавања српске црквене музичке прошлости. 

Стручно усавршавање на Универзитету у Оксфорду и вишегодишњи 
боравак у Енглеској кључно су утицали на његов живот и рад. Први боравак, 
као стипендиста колеџа Линколн (1958–1960), провео је учећи од угледних 
професора, композитора и музиколога Егона Велеса (Egon Wellesz) и 
класичног филолога Хенрија Џ. В. Тилијарда (Henry Julius Wetenhall Tyl-
liard), уз које је овладао техникама транскрипције средњовековних неумских 
рукописа у савремено нотно писмо и одбранио магистарски рад. Током 
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другог боравка у Оксфорду (1964–1967) радио је на докторскoj дисертацији 
Традиција стихирарских рукописа. У том раду су спроведене упоредне анализе 
византијских музичких рукописа из периода XI–XIV века и најстаријих 
словенских, руских музичких рукописа из XIII века. Већ тада је на Универзитету 
држао и предавања о византијској и старој словенској музици. Током академске 
1970/1971. у Оксфорду је поново боравио као предавач и млађи научни 
сарадник колеџа Линколн. У тој, вишеструко подстицајној средини, окружен 
врхунским стручњацима сродних научних области, људима различитих 
професионалних, као и верских, конфесионалних опредељења, кроз разноврсне 
токове свакодневице упијао је свест о значају и лепоти прихватања и разумевања 
различитости, отворености према другима, упознавања страних култура и 
традиција. 

Транскрибовањем старих неумских рукописа, непосредна сазнања о 
почецима српске музичке историје померио је из деветнаестог у петнаести век. 
Од кључног значаја била је његова истраживачка радозналост и интересовање 
за снимке које је Коста Манојловић готово пророчки сачинио 1937. године 
у Народној библиотеци у Београду. Тада је од пропадања спасен драгоцени 
историјски извор, који је изгорео у бомбардовању Београда 6. априла 1941. 
године. С новим, стручним знањима, из тог ћирилског рукописа с почетка 
XV века Димитрије Стефановић је ишчитао касновизантијске неумске 
записе, праћене текстовима на старословенском и грчком језику. У савремено 
нотно писмо преведено је „твореније“ кир Стефана, до тада непознатог 
средњовековног „доместика“, који у историју српске музике бива уписан као 
један од првих српских композитора. Из рукописа писаних крајем XIV и у XV 
веку растумачени су потом и записи још двојице црквених музичара српског 
порекла – јеромонаха Исаије и Николе Србина. Све сачињене транскрипције 
објављене су у књизи Стара српска музика (1975).

Древне музичке рукописе проучавао је у Бодлејанској библиотеци у 
Оксфорду, библиотеци Британског музеја у Лондону, Националној библиотеци 
у Паризу, Краљевској библиотеци у Хагу, у Институту Monumenta Musicae 
Byzantine у Копенхагену, универзитетским библиотекама у Минхену, Берлину, 
Гетингену и Болфенбителу, у Ватикану, Атини, Москви. Посебно се посветио 
проучавању хиландарских неумских рукописа из XVIII и XIX века – током пуне 
три деценије приликом одлазака у манастир Хиландар, као и током студијског 
боравка у Хиландарској библиотеци у Охају (САД) 1986. године. Из редовних 
одлазака на Свету Гору и многобројних разговора с хиландарским монахом 
Митрофаном произашла је и књига Духовни разговори са хиландарским монасима. 
Успомена на оца Митрофана (2004). 

Као истраживач и као активни извођач, појац и диригент, старао се о 
очувању традиционалног српског народног црквеног појања. Студије и 
предавања о карловачком појању заснивао је на увиду у архивску грађу и изворе, 
као и на богатом искуству из живе појачке праксе. Гајио је велику љубав према 
химнографији и црквенословенском, језику богослужења, као нераскидивом 
делу наше културноисторијске црквене традиције. Имао је привилегију да 
појање учи и од врсног појца и мелографа Лазара Лере, карловачког и сомборског 
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ђака, ученика Душана Котура и Радивоја Бикара, који је после Другог светског 
рата био хонорарни сарадник Музиколошког института. Приредио је и објавио 
фототипска издања Србљак (1970), Триод (1973) и Пентикостар (1973), 
из богате рукописне заоставштине Бранка Цвејића, једног од најплоднијих 
мелографа српског појања у XX веку. 

Низ песама традиционалног српског појања снимио је у оквиру теренских 
истраживања, у великом броју цркава и манастира у Србији, Далмацији, међу 
Србима у Мађарској и Румунији, као и у Хиландару. Јединствен фонд звучних 
докумената, данас похрањен у Фоноархиву Музиколошког института САНУ, 
остаје као значајно сведочанство о том сегменту нашег духовног, нематеријалног 
културног наслеђа. 

Студије на српском, енглеском, немачком, француском и руском језику 
(више од две стотине текстова) објављивао је у зборницима и часописима из 
области музикологије, византологије, историје уметности, црквене историје и 
богословља. Био је рецензент и приређивач низа музиколошких монографија и 
зборника радова с националних и међународних научних скупова. 

Учествовао је на многобројним домаћим и међународним музиколошким 
и византолошким конгресима, научним скуповима и семинарима у Оксфорду, 
Салцбургу, Грацу, Гротаферати, Братислави, Букурешту, Софији, Венецији, 
Охриду, Бидгошћу, Марктобердорфу, Хановеру, Турку, Москви, Кијеву.

Циклусе предавања и семинаре о различитим видовима византијске и старе 
словенске, посебно српске музике, одржао је у многим градовима некадашње 
Југославије, на Катедри за музикологију Универзитета у Љубљани, у Немачкој, 
у музиколошким институтима у Цириху и Копенхагену, на Музичкој академији 
у Будимпешти, на универзитетима у Принстону и Вирџинији (САД).  Као 
представник Српске православне цркве, учествовао је на међународним 
семинарима у Букурешту, Берлину, одржао многобројна предавања у црквама и 
на универзитетима у САД (Чикаго, Либертивил, Милвоки). 

Неговању музичког наслеђа којим се бавио у оквиру научноистраживачког 
рада био је посвећен и као хорски диригент. Дириговао је Панчевачким српским 
црквеним певачким друштвом (од 1950. године), хором Првог београдског 
певачког друштва (1969) и хором Богословије „Свети Сава“ у Београду. Био 
је активан као асистент диригента београдског Академског хора „Бранко 
Крсмановић“ (1951–1958), с којим је био на турнеји у Кини (1957). Водио је 
хор „Београдски мадригалисти“ (1961–1964). 

По повратку из Оксфорда 1967. године, са жељом да озвучи новооткривени 
свет српске средњовековне црквене музике, окупио је групу студената 
различитих профила, којој је у неформалним окупљањима преносио своја 
искуства о истраживањима ране византијске музике, о основама богословља 
и литургике. Из те групе убрзо је израстао женски ансамбл са солистом, 
протођаконом Владом Микићем, а крајем седамдесетих година и мешовити 
Студијски хор Музиколошког института САНУ. У доба неповољно за јавно 
представљање црквене, посебно православне музике, Хор је од оснивања 
неговао специфичан репертоар литургијских песама различитих традиција. 
Извођени су древни црквени напеви на основу транскрипција из грчких, 
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српских и руских, али и латинских средњовековних музичких рукописа, као и 
дела раног руског црквеног вишегласја. Мешовити хор је изводио и репертоар 
новије српске, руске и бугарске хорске црквене музике XIX и XX века, па и 
примере глагољашког певања с далматинских острва. На репертоару Хора била 
су и дела српске световне музике. Међу важним сведочанствима о раду ансамбла 
остала су драгоцена звучна издања Старо српско појање. Транскрипције неумских 
записа од XV до XIX века (1971), Стара духовна музика (1980), Српско појање 
(1998), као и два телевизијска снимка.

Хор је наступао на концертима, често у оквиру музиколошких конференција 
и фестивала, у градовима Југославије и на европским турнејама, а деведесетих 
година прошлог века на црквеним свечаностима и богослужењима у земљи и 
у дијаспори. Међу земљама у којима се ансамбл представио биле су Енглеска, 
Немачка, Италија, Грчка, Швајцарска, Француска, Аустрија, Пољска, Хрватска, 
Црна Гора, Македонија. Током последње две деценије, поред редовних проба, 
Хор је, према већ устаљеној традицији, повремено учествовао у празничним 
богослужењима у Богословији „Свети Сава“ и у Руској цркви у Београду, у 
фрушкогорским манастирима Велика Ремета и Беочин. 

Посебно везан за живот манастира Великa Реметa, Димитрије Стефановић 
је с кругом сарадника подстакао обнову манастирске цркве и организовао 
поставку изложбе Стара српска музика и фрушкогорски манастири. С великом 
посвећеношћу и радошћу, приредио је и објавио Службу Пресветој Богородици, 
у част и спомен чудотворне јој Иконе Великореметске (2010), коју је, према 
химнографском тексту хиландарског јеромонаха оца Хризостома (Столића), 
потоњег жичког епископа, а по традиционалном српском појању „искројио” и у 
ноте ставио Светозар Милуровић (†1985), врсни појац и сатрудник манастира 
Велика Ремета.

Као предавач и црквени диригент, др Стефановић је током двадесет 
година учествовао у раду Југословенско-немачке хорске недеље (1971–1991). Од 
деведесетих година XX века, пуне две деценије дириговао је на богослужењима 
и држао предавања на Летњим духовним академијама у Студеници (од 1992). 
Првих година припремао је хор полазника и током низа година био редовни 
предавач на више од тридесет Летњих школа црквеног појања Корнелију у спомен 
(1993–2018) у Сремским Карловцима, Сентандреји, Тополи, Аранђеловцу, у 
манастиру Јошаница, у Нишу, Котору, Деспотовцу, Панчеву, Крагујевцу.

У Музиколошком институту САНУ био је сарадник пуне четрдесет две 
године, прошавши кроз сва звања, од асистента до научног саветника, а током 
две деценије и директор (1979–2000).  Године 1976. изабран је за дописног, 
а 1985. за редовног члана Српске академије наука и уметности, у Одељењу 
друштвених наука. У два мандата је обављао дужност генералног секретара 
САНУ (2007–2015). Секретар Одељења друштвених наука Академије био је од 
2017. године. За дописног члана Југославенске академије знаности и умјетности 
у Загребу изабран је 1986. године, а за дописног члана Словеначке академије 
знаности и уметности у Љубљани наредне, 1987. године. 

Био је стални члан-сарадник Матице српске у Новом Саду од 1987. године, 
и то: члан и секретар (1991–2004) Одбора Одељења за сценске уметности и 
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музику, члан уредништва Зборника истог Одељења (1987–2012), члан Извршног 
и Управног одбора (1991) и потпредседник Матице српске (2004–2012). 
Водио је Међуодељенски одбор САНУ за историју српске музике. Био је члан 
и председник (2009) Стручног савета Архива САНУ и члан Стручног савета 
Архива САНУ у Сремским Карловцима. Био је дугогодишњи члан управних 
одбора Етнографског института САНУ и Музиколошког института САНУ. 
Увек заинтересован за активности и интересовања млађих генерација, пружао је 
моралну подршку, али и свесрдну логистичку помоћ за остварење низа новијих 
научних пројеката. 

Носилац је Ордена Светог Саве I степена Српске православне цркве 
(1990), одликовања руског и румунског патријарха, више грамата и признања 
епархијских архијереја, ордена Савезне Републике Немачке Крст са лентом за 
заслуге, поводом ангажовања на Југословенско-немачким хорским недељама (1991) 
и Златне значке Музичке омладине Југославије.

Захваљујући његовом открићу, свет средњовековне музике, забележен 
пером српског доместика кир Стефана, постао је инспирација за настанак низа 
дела наших композитора у другој половини XX века – Душана Радића, Рудолфа 
Бручија, Југослава Бошњака, Љубице Марић, Василија Мокрањца, Рајка 
Максимовића, Ивана Јевтића. Особити вид захвалности и почасти просијава 
из дела којa су Димитрију Стефановићу и Студијском хору Музиколошког 
института САНУ посветили Властимир Перичић (Кто Бог велиј), Владо 
Милошевић (Хиландар) и Душан Максимовић Думакс (Оче наш).

Препознавши доситејевски пут у његовом животу и раду, Задужбина „Доситеј 
Обрадовић“ доделила му је награду за животно дело (2018).

Пуних пола века, с јединственим еланом и радошћу, Димитрије Стефановић 
био је посвећен мисији музичког и духовног просвећивања. На његовим хорским 
пробама и предавањима стасавао је велики број диригената и музиколога, 
хорских певача, црквених појаца, али и људи различитих, не само музичких 
струка. Ван школских институција и катедара, био је наш уважени, омиљени, 
вољени Професор. У увек упечатљивим сусретима, заједничком појању и 
причама, уз њега је, чини се, свако на свој начин проналазио јединствен простор 
за усавршавање, за музичко, културно и духовно узрастање, које је за Професора 
било conditio sine qua non.  

Преминуо је у дубокој старости, изненада, у Београду, 1. августа 2020. 
године, на дан Светог Деспота Стефана Лазаревића. Сахрањен је у породичној 
гробници на старом православном гробљу у Панчеву. Поред историјских 
чињеница и извора драгоцених за даља сагледавања наше културне и музичке 
историје, у аманет нам је оставио прецизне путоказе – ка осећању захвалности, 
благодарности, радости и бесмртне Љубави – која све превасходи. 

Наташа Марјановић
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