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УДК: 012 Стефановић Д. Е.
378:929 Стефановић Д. Е.

Те о ло шки по гле ди / The o lo gi cal Vi ews
Го ди на / Vo lu me LII
Број / Is sue 1/2019,
стр. / pp. 229–260.

би бли о гра фи ја  
проф. др ди ми три ја е. сте фа но ви ћа

Ап стракт: Овај при лог до но си би бли о гра фи ју 
ра до ва про фе со ра Ди ми три ја Е. Сте фа но ви ћа, 
ко ја се са сто ји од мо но граф ских и уџ бе нич ких 
пу бли ка ци ја, на уч них сту ди ја и на уч но по пу
лар них тек сто ва, као и кри ти ка и по ле ми ка. 
Би бли о гра фи ја је ано ти ра на и те мат ски кла
си фи ко ва на, те об у хва та обла сти ње го ве на уч
не де лат но сти из обла сти фи ло ло ги је, тек сто
ло ги је, оно ма сти ке, исто ри о гра фи је, исто ри је 
пра во слав не цр кве на тлу Ма ђар ске, као и кул
ту ро ло шких срп скома ђар ских од но са.

Кључ не ре чи: пер со нал на би бли о гра фи ја, Ди
ми три је Е. Сте фа но вић, кул тур не ве зе.

Би бли о гра фи ју Ди ми три ја Е. Сте фа но ви ћа, ре дов ног про фе со ра 
у пен зи ји, об ја вљу је мо по во дом при бли жно шест де це ни ја ње го вог 
на уч ног ра да у ви ше на уч них и обра зов них уста но ва у зе мљи и ино-
стран ству. Про фе сор Сте фа но вић је ро ђен 20. ав гу ста 1936. го ди не у 
Бу дим пе шти. Основ ну шко лу и гим на зи ју за вр шио је у Сен тан дре ји. 
По сле ве ли ке ма ту ре, то ком 1955. го ди не, био је не ко ли ко ме се ци 
ан га жо ван у Ма ђар ској ака де ми ји на у ка као хо но рар ни са рад ник на 
ис тра жи ва њу и пре во ђе њу на ма ђар ски је зик ар хив ске гра ђе ко ја се 

Вла ди мир Жи ва но вић*
Ин сти тут за срп ски је зик 
СА НУ

Вла дан Јо ва но вић**
Ин сти тут за срп ски је зик 
СА НУ

На та ша Ву ло вић***
Ин сти тут за срп ски је зик 
СА НУ

* vla di mir.zi va no vic @isj.sa nu.ac.rs.
** vla dan.jo va no vic @isj.sa nu.ac.rs.

*** na ta sa.vu lo vic @isj.sa nu.ac.rs.
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од но си ла на срп ске умет нич ке спо ме ни ке у Сен тан дре ји. Ре фор ма-
тор ску те о ло шку ака де ми ју у Бу дим пе шти упи сао је 1956. го ди не, a 
ап сол ви рао 1961. го ди не. По сле за вр ше не Ака де ми је упи сао је сту-
ди је сла ви сти ке 1962. го ди не на Ка те дри за ис точ не и за пад не сло-
вен ске је зи ке и књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
На истом фа кул те ту је ма ги стри рао 1972, а док то ри рао 1977. го ди-
не. Школ ску 1966/1967. го ди ну про вео је на сту ди ја ма Уни вер зи те та 
у Бе чу. Од 1967. до 1969. го ди не ра дио је као про фе сор ру ског је зи ка 
у сред њој шко ли. Про фе сор Сте фа но вић се 1969. го ди не за по слио у 
Ин сти ту ту за срп ско хр ват ски је зик СА НУ на Ста ро сло ве ни стич ком 
од се ку, ко јим је та да ру ко во дио про фе сор (ка сни је ака де мик) Ди ми-
три је Бог да но вић и у ко јем је за по че та екс цер пи ја Ми ро сла вље вог 
је ван ђе ља за рад из ра де реч ни ка ста ро сло вен ског је зи ка срп ске ре-
дак ци је, на ко ме се и да ље ра ди. Про фе сор Сте фа но вић је у Ин сти-
ту ту за срп ски је зик ра дио до 2001. го ди не, сте кав ши у овој уста но ви 
сва на уч на зва ња. Из ме ђу 1971. и 1981. го ди не из во дио је на ста ву 
ру ског је зи ка на Са о бра ћај ном фа кул те ту у Бе о гра ду, а Исто ри ју ру-
ског је зи ка пре да вао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду 
од 1988. до 1991. го ди не. Цр кве но сло вен ски је зик на Бо го слов ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду пре да вао је од 1992. до 1994. го ди не и од 1996. 
до 1997. го ди не. Од 2001. до 2008. го ди не био је лек тор за срп ски 
је зик на Ка те дри за сло вен ску фи ло ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бу дим пе шти. Про фе сор Ди ми три је Е. Сте фа но вић 
до сад се нај ви ше ба вио об ја вљи ва њем спо ме ни ка, тек сто ло ги јом и 
лек си ком ста рог срп ског пи са ног на сле ђа, пре све га цр кве но сло вен-
ских апо стол ских тек сто ва, а у ве ћем бро ју ра до ва об ра ђи вао је те ме 
ко је се ти чу кул тур не исто ри је и ду хов но сти Ср ба у Ма ђар ској не ка-
да и да нас.

Би бли о гра фи ја је ор га ни зо ва на фор мал но, да кле пре ма ка рак-
те ру би бли о граф ских је ди ни ца (мо но гра фи је, члан ци, при ка зи и 
пре во ди), а у окви ру те по де ле је ди ни це су да те хро но ло шким ре-
дом. На уч ни члан ци су ано ти ра ни. 

Ау то ри овом би бли о гра фи јом же ле да пру же увид у ра до ве, ко-
ји по сво јој са др жи ни пред ста вља ју срп ско кул тур но на сле ђе, ка ко 
сред њо ве ков но, та ко и оно на ста ло у кон так ту срп ске с ма ђар ском 
кул ту ром.



231

В. Жи ва но вић, В. Јо ва но вић, Н. Ву ло вић, Би бли о гра фи ја проф. др Ди ми три ја Е. Сте фа но ви ћа

Mонографске пу бли ка ци је

1. Услов не ре че ни це у срп ским и хр ват ским цр кве но сло вен-
ским тек сто ви ма до кра ја XV ве ка : [необјављена док тор ска 
дисертација]. – Бе о град : [Димитрије Е. Стефановић], 1976. – 
[2], 174 ли ста; 29 cm.

2. Ма ти чин апо стол : (XI II век) / при ре ди ли Рад ми ла Ко ва-
че вић и Ди ми три је Е. Сте фа но вић; увод и опис ру ко пи са 
на пи сао Ди ми три је Бог да но вић. – Бе о град : Срп ска ака де-
ми ја на у ка и умет но сти, 1979. – 361 стр., [5] стр. с та бла ма 
(факс.); 28 cm.

[Матичин Апо стол – XI II век : (при ре ди ли Рад ми ла Ко ва-
че вић и Ди ми три је Е. Сте фа но вић, увод и опис ру ко пи са 
Ди ми три је Бог да но вић, Бе о град, СА НУ, 1979) / То ми слав 
Јо ва но вић // Ар хе о граф ски при ло зи. – Књ. 2 (1979), стр. 
345–355;

Ma ti čin Apo stol (XI II vek) by R. Ko va če vić, D. E. Ste fa no vić, 
D. Bog da no vić (pp. 587–588) / A. E. Pen ning ton // The Sla vo-
nic and East Eu ro pean Re vi ew. – Књ. 59, Св. 4 (10. 1981), стр. 
587–588;

Ma ti čin apo stol (XI II vek). Pri re di li Rad mi la Ko va če vić i Di-
mi tri je E. Ste fa no vić, Be o grad 1979. / Ale xan der E. Na u mov // 
Roc znik Sla wistyczn y. – Књ. 42, св. 1 (1981), стр. 89–92;

Ma ti čin apo stol (XI II vek). Pri re di li Rad mi la Ko va če vić i Di mi tri-
je E. Ste fa no vić, Be o grad 1979. / An ge li na Min če va // An ze i ger 
für sla vische Phi lo lo gie. – Књ. 13 (1982), стр. 116–118;

Ma tič ni apo stol (XI II vek) by Rad mi la Ko va če vić, Di mi tri je E. 
Ste fa no vić, Di mi tri je Bog da no vić; Ma tič ni apo stol. Fo to tip ska 
iz da nja knj. 2 by Di mi tri je Bog da no vić / Da vid Hun tley // Ca na-
dian Sla vo nic Pa pers = Re vue Ca na di en ne des Sla vi stes. – Књ. 
25, св. 4 (12. 1983), стр. 610–611;
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Ма ти чин апо стол (XI II век). При ре ди ли Р. Ко ва че вић и Д. Е. 
Сте фа но вић ... / Emi lie Blahová // Sla via. – Knj. 52, sv. 2 (1983), 
стр. 199–202]

3. Apo sto lus Ši ša to va cen sis : an ni 1324 / eden dum cu ra vit Di mi tri je 
E. Ste fa no vić. – Wi en : Österreichischen Aka de mie der wis sen-
schaf ten, 1989. – LXXV, 208, [23] str. s ta bla ma : ilu str.; 30 cm.

[Šišatovački apo stol 1324. go di ne (Pri re dio Di mi tri je E. Ste fa-
no vić), Au strij ska aka de mi ja na u ka. Srp ska aka de mi ja na u ka i 
umet no sti. In sti tut za srp sko hr vat ski je zik, Beč 1989, LXXV + 
208 + Ta fel teil. / Her ta Ku na // Slo vo: ča so pis Sta ro sla ven skog 
in sti tu ta. – Књ. 39–40 (1989–90), стр. 213–215;

Ши ша то вач ки апо стол : Спис из 1324. го ди не, при ре дио Ди-
ми три је Е. Сте фа но вић; из да вач: Ау стриј ска ака де ми ја на у ка 
у са рад њи са Срп ском ака де ми јом на у ка и умет но сти и Ин-
сти ту том за срп ско хр ват ски је зик, Беч, 1989. / Ире на Гриц-
кат-Ра ду ло вић // По ли ти ка. – Год. 87, бр. 27486 (14. 4. 1990), 
стр. 17;

Ши ша то вач ки апо стол (При ре дио Ди ми три је Е. Сте фа но вић, 
изд. Ау стриј ска ака де ми ја на у ка у са рад њи са СА НУ и Ин сти-
ту том за срп ско хр ват ски је зик, Беч, 1989. LXXVI II + 210 + 33 
фо то гра фи је) / Ва са Пав ко вић // За ду жби на. – Год. 3, бр. 10 
(5. 1990), стр. 12;

Са гле да ва ње књи жев ног на сле ђа / То ми слав Јо ва но вић // Пра-
во сла вље. – Год. 24, бр. 552 (15. 3. 1990), стр. 6.Apo sto lus Ši ša-
to va cen sis an ni 1324 : Eden dum cu ra vit Di mi tri je E. Ste fa no vić 
(=Österreich. AdW, phil-hi stor. Kl.: Schrif ten der Bal kan kom-
mis sion. Lin gu ist. Abt. Fon tes, 1). Ver lag der Österreichischen 
Aka de mie der Wis sen schaf ten, Wi en 1989, I–LXXV, 1–208 S., 
23 Ta feln / Di e trich Freydank // Ze itschrift für Sla wi stik. – Књ. 
36, св. 1 (1991), стр. 133–135;

Apo sto lus Ši ša to va cen sis an ni 1324 : Eden dum cu ra vit Di mi tri je 
E. Ste fa no vić. Wi en, Ver lag der Österreichischen Aka de mie der 
Wis sen schaf ten 1989, LXXVI II + 208 S., 23 Ta feln (=Österreich. 
AdW, phil-hi stor. Kl.: Schrif ten der Bal kan kom mis sion. Lin gu-
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ist. Abt. Fon tes, 1) / Ana to lij A. Alek se ev // Ze itschrift für sla-
vische Phi lo lo gie. – Књ. 51, св. 1 (1991), стр. 203–208;

D. E. Ste fa no vić, Apo sto lus Ši ša to va cen sis an ni 1324 ... / Emi lie 
Blahová // Pa la e o slo ve ni ca : památce Jo se fa Kur ze (1901–1972). 
– Pra ha : československá aka de mie věd, 1991, стр. 112–113.

Di mi tri je E. Ste fa no vić, Apo sto lus Ši ša to va cen sis an ni 1324, 
Österreichische Aka de mie der Wis sen schaf ten [6], + lxxv + [5] 
+ 208 + Se i ten [26] / H. Le e ming // Sla vo nic and East Eu ro pean 
Re vi ew. – Књ 69, св.1 (1991), стр. 127–128;

Apo sto lus Si sa to va cen sis an ni 1324. Vi en na: Ver lag der 
Österreichischen Aka de mie der Wis sen schaf ten, 1989. (6 +) 
LXXV (+ 5) + 208 (+ 2) pp. +23 pp. of pla tes / An drew R. Co rin 
// In ter na ti o nal jo ur nal of Sla vic lin gu i stics and po e tics. – Књ. 
41 (1997), стр. 195–201;]

4. Ес фиг мен ска по ве ља де спо та Ђур ђа / Па вле Ивић, Во ји слав Ј. 
Ђу рић, Си ма ћир ко вић [Препис по ве ље са пре во дом / Ди ми-
три је Е. Стефановић]. – Бе о град : Ју го сло вен ска ре ви ја; Сме де-
ре во : За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, 1989. – 107 стр. : 
илу стр.; 31 cm. | Пре штам па но у:

[Споменици срп ског По ду на вља иза Ко со ва / Но вак Јо цо вић, 
Вла ди слав Ка са ли ца [Есфигменска по ве ља де спо та Ђур ђа 
Бран ко ви ћа / по ве љу пре вео Ди ми три је Е. Стефановић]. – 
Сме де ре во : Ре ги о нал ни за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту-
ре, 1989. – 64 стр. : илу стр.; 24 cm.

Спо ме ни ци Сме де ре вља и Бра ни че ва. 1 / уред ник Но вак Јо-
цо вић [Есфигменска по ве ља де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа / по-
ве љу пре вео Ди ми три је Е. Стефановић]. – Сме де ре во : Ре ги-
о нал ни за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, 1997. – 296 стр. 
: илу стр.; 30 cm.]

[Есфигменска по ве ља де спо та Ђур ђа, Сме де ре во, 1989 / Ве ра 
Јер ко вић. – Збор ник Ма ти це срп ске за сла ви сти ку. – Књ. 38 
(1990), стр. 210–212. | приказ]
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5. Са бор но гро бље у Сен тан дре ји : про шлост и нат пи си / при ре ди-
ли На та ша Ву ло вић [и др.]; фо то гра фи је Иван Јак шић; уред ни-
ци Во ји слав Ста нов чић, Ди ми три је Е. Сте фа но вић. – Бе о град : 
Слу жбе ни гла сник : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти : Му-
зеј Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске : Ин сти тут за срп ски 
је зик СА НУ, 2012. – 540 стр., [2] пре са ви је на ли ста с ма па ма : 
илу стр.; 21 x 30 cm.

[Сентандрејска не кро по ла : Са бор но гро бље у Сен тан дре ји – 
Про шлост и нат пи си, Бе о град 2012. / Пре драг Сте па но вић // 
Не вен : при лог срп ских на род них но ви на. – (12. 2012), стр. 3;

Са бор но гро бље у Сен тан дре ји. Про шлост и нат пи си, при ре-
ди ли На та ша Ву ло вић, Ма ри ја Ђин ђић, Вла дан Јо ва но вић, 
Да ни је ла Ра до њић, Ди ми три је Е. Сте фа но вић, Бе о град, 2012. 
/ То ми слав Јо ва но вић // При ло зи за књи жев ност, је зик, исто-
ри ју и фол клор. – Књ. 78 (2012), стр. 231–232;

Са бор но гро бље у Сен тан дре ји. Про шлост и нат пи си, При-
ре ди ли На та ша Ву ло вић, Ма ри ја Ђин ђић, Вла дан Јо ва но-
вић, Да ни је ла Ра до њић и Ди ми три је Е. Сте фа но вић, Фо-
то гра фи је Иван Јак шић, Уред ни ци ака де мик Во ји слав 
Ста нов чић, Ди ми три је Е. Сте фа но вић, Бе о град: Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти, Оде ље ње дру штве них на у ка, 
Му зеј Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске, Ин сти тут за 
срп ски је зик СА НУ, ЈП ‘Слу жбе ни гла сник’, 2012, 546 стр. : 
илу стр. : 30 х 21 / Ма ри на Спа со је вић // Гла сник Ет но граф-
ског ин сти ту та. Књ. 61, св. 1 (2013), стр 261–268;

Са бор но гро бље у Сен тан дре ји. Про шлост и нат пи си / Ма ри-
на Спа со је вић // Са оп ште ња Ре пу блич ког за во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре. – Бр. 45 (2013), стр. 294–296;

Не ми све до ци про шло сти Сен тан дре је (Са бор но гро бље у 
Сен тан дре ји. Про шлост и нат пи си, При ре ди ли На та ша Ву ло-
вић, Ма ри ја Ђин ђић, Вла дан Јо ва но вић, Да ни је ла Ра до њић и 
Ди ми три је Е. Сте фа но вић, Фо то гра фи је Иван Јак шић, Ака-
де мик Во ји слав Ста нов чић, Ди ми три је Е. Сте фа но вић (ур.), 
Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Оде ље ње дру-
штве них на у ка, Му зеј Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим-
ске, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, ЈП ‘Слу жбе ни гла сник’, 
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2012, 546) / Иси до ра Бје ла ко вић // Збор ник Ма ти це срп ске за 
књи жев ност и је зик. Књ. 62, св. 2 (2014), стр. 590–593.]

6. Вен цло ви ћев сен тан дреј ски Бу квар : 1717 / при ре ди ли и про-
прат не сту ди је на пи са ли То ми слав Јо ва но вић и Ди ми три је Е. 
Сте фа но вић. – Бу дим пе шта : Ра ди о ни ца „Вен цло вић“; Бе о град 
: Ар те, 2013. – 347 стр. : илу стр.; 20 cm.

[Буквар за на у ку / Пре драг Сте па но вић // Не вен : при лог срп-
ских на род них но ви на. – (2013), стр. 5.;

Ко дек си са нај ста ри јим са чу ва ним ру ко пи сним бу ква ром код 
Ср ба / Је ле на С. Ђор ђе вић // Збор ник Ма ти це срп ске за књи-
жев ност и је зик. – Књ. 64, св. 2 (2016), стр. 546–548.]

Члан ци (на уч ни и по пу лар ни)

7. Ne ki ele men ti od no sa gla gol skih ime ni ca od ne pre la znih gla go la u 
sta ro slo ven skom pre ma od go va ra ju ćim re či ma u grč kom ori gi na-
lu // Cyril lo met ho di a num. – Књ. 3 (1975), стр. 106–110.

У ра ду се да је твор бе на си сте ма ти за ци ја и кла си фи ка ци ја 
гла гол ских име ни ца од не пре ла зних гла го ла на -је, -ени је, 
-ије, -ти је, -ьстви је у ста ро сло вен ском је зи ку. Основ на гра ђа 
екс цер пи ра на је из осам ве ћих ста ро сло вен ских спо ме ни ка 
(Зо граф ско је ван ђе ље, Ма ри ји но је ван ђе ље, Са ви на књи га, 
Асе ма но во је ван ђе ље, Си нај ски псал тир, Си нај ски треб ник, 
Кло чев збор ник, Су пра сал ски збор ник). Из ве де ни це су упо-
ре ђе не са од го ва ра ју ћим ре чи ма грч ких па ра ле ла, сем Си нај-
ског треб ни ка, где ни је по сто ја ла мо гућ ност за упо ре ђи ва ње.

8. Pri log pro u ča va nju jed nog sin tak sič kog bal ka ni zma // Ana le le 
Societăţii de lim ba română. – Бр. 8 (1977) 197–201.

У ра ду је ана ли зи ра на кон струк ци ја без да, ко ја је, иа ко суп-
стан дард на са ста но ви шта књи жев но је зич ке нор ме, свој стве-
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на го вор ној прак си не са мо срп ског (срп ско хр ват ског), већ и 
дру гих бал кан ских је зи ка. По ред прет по став ке о не мач ком је-
зич ком ути ца ју на по ја ву ове кон струк ци је, у ра ду се ука зу је и 
на уну тра шње ме ђу је зич ке кон так те бал кан ских је зи ка, ко ји су 
та ко ђе мо гли ути ца ти на по ја ву и упо тре бу ове кон струк ци је.

9. Је зич ке раз ли ке из ме ђу Ма ти чи ног и Енин ског апо сто ла / Ди-
ми три је Е. Сте фа но вић и Рад ми ла Ко ва че вић // Ју жно сло вен-
ски фи ло лог. – Књ. 34 (1978), стр. 149–168. | Резюме

У ра ду је спро ве де на ана ли за на ор то граф ско-фо нет ском, 
мор фо ло шком, син так сич ком и лек сич ком ни воу два ју апо-
сто ла, са ци љем да се утвр де тек сто ло шке и је зич ке раз ли ке 
два ју тек сто ва.

10. Не ки аспек ти ис пи ти ва ња сло вен ских па ра ле ла грч ке ре чи 
ἀρχιερεύς у цр кве но сло вен ским jеванђељским и апо стол ским 
тек сто ви ма у XII, XI II и XIV ве ку // Bal ca ni ca. – Књ. 10 (1979), 
стр. 51–74. | Sum mary

У ра ду се да је пре глед сло вен ских лек се ма ко је се по ја вљу ју 
као па ра ле ле пре ма грч кој ре чи ἀρχιερεύς у је ван ђељ ским и 
апо стол ским тек сто ви ма. Ме ста ја вља ња грч ке ре чи ἀρχιερεύς 
иден ти фи ко ва на су у стан дард ном из да њу но во за вет ног грч-
ког тек ста на осно ву Шмо ле ро ве но во за вет не кон кор дан це.

11. Сло вен ске па ра ле ле грч ке ре чи ὑπόστ ασις у апо стол ским тек-
сто ви ма // Ар хе о граф ски при ло зи. – Књ. 2 (1980), стр. 189–196.

Ис ти чу ћи чи ње ни цу да се грч ка реч ύπόστ ασις по ја вљу је пет 
пу та у но во за вет ном грч ком тек сту (са мо у апо стол ским по-
сла ни ца ма), као и раз ли чи те зна чењ ске ре а ли за ци је те лек се-
ме у грч ком је зи ку, ау тор упо ре ђу је тих пет ме ста у не ко ли ко 
цр кве но сло вен ских апо стол ских тек сто ва. Лек си ко ло шко- 
-тек сту ал ном ана ли зом сло вен ских па ра ле ла за на ве де ну 
грч ку реч утвр ђу ју се до след не за јед нич ке и раз ли чи те лек-
сич ке и тек сто ло шке цр те.
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12. Из да ње Ма ти чи ног апо сто ла / Ди ми три је Е. Сте фа но вић и Рад-
ми ла Ко ва че вић // Тек сто ло ги ја сред њо ве ков них ју жно сло вен-
ских књи жев но сти. – Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет-
но сти, 1981, стр. 189–193. | Zu sam men fas sung

По ла зе ћи од то га да је у окви ру про гра ма ра да на гра ђи Реч-
ни ка оп ште сло вен ског (цр кве но сло вен ског) књи жев ног је-
зи ка срп ске ре дак ци је у Ин сти ту ту за срп ски је зик Ма ти чин 
апо стол од ре ђен као но се ћи текст за екс церп ци ју апо стол-
ских спо ме ни ка, у ра ду је дат опис из да ња чи ји је увод и па-
ле о граф ски опис ру ко пи са са ста вио Ди ми три је Бог да но вић.

13. Не ки аспек ти ис пи ти ва ња са крал не терминологиjе у цр кве но-
сло вен ским апо стол ским тек сто ви ма // Slo vo: ča so pis Sta ro sla-
ven skog in sti tu ta. – Књ. 31 (1981), стр. 41–49. | Zu sam men fas sung

У ра ду се ис пи ту ју сло вен ске па ра ле ле из вор но грч ких ре чи, 
као што су пре зви тер, је реј, епи скоп итд. са пој мов ним зна че-
њем „ли ца или до сто јан ства са са крал ном или ор га ни за ци-
о но-са крал ном функ ци јом“, на ма те ри ја лу цр кве но сло вен-
ских тек сто ва 12, 13. и 14. ве ка.

14. О сло вен ским екви ва лен ти ма грч ких ве знич ких из ра за εἰ 
(καί), εἲ πως и εἲτε у цр кве но сло вен ским апо стол ским тек сто-
ви ма // Ју жно сло вен ски фи ло лог. – Књ. 38 (1982), стр. 111–
122. | Sum mary

У ра ду се на осно ву ана ли зе пре во да грч ких ве знич ких из ра за 
εἰ (καί) εἲ πως и εἲτε у цр кве но сло вен ским апо стол ским тек-
сто ви ма за кљу чу је да грч ким ве знич ким из ра зи ма углав ном 
од го ва ра ју a{e (i)? a{e ka ko и a{e (\e, li), ко ји су кал ки ра ни 
пре ма грч ком ори ги на лу. 

15. Па ле о граф ске бе ле шке о ста рим срп ским и не ким дру гим ру-
ко пи си ма у Ве ли кој Бри та ни ји // Ар хе о граф ски при ло зи. – Бр. 
6–7 (1984–1985), стр. 51–91. | Илу стр. на стр. 92–129.
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У ра ду су на осно ву ис тра жи ва ња спро ве де ног у Ве ли кој Бри-
та ни ји о срп ским ру ко пи си ма ко ји се у тој зе мљи на ла зе, 
изнета обавештења о њима, дат њи хов при бли жан број и ме-
сто где се они на ла зе.

16. Из ми кро то по ни ми је Сен тан дре је // Оно ма то ло шки при ло зи. – 
Књ. 6 (1985), стр. 185–190. | Резюме

У ра ду су да ти ми кро то по ним ски на зи ви са вре ме не Сен тан-
дре је у го во ру ма ло број ног срп ског ста нов ни штва, а та ко ђе и 
на зи ви за бе ле же ни у два ма ра до ви ма о Сен тан дре ји: П. Со-
фрић, Мо мен ти из про шло сти и са да шњо сти Сен тан дре је, 
Ниш 1903. и Л. Тер зин, Из про шло сти СентАн дре је, Ка лен-
дар Срп ске пра во слав не Епар хи је бач ке за пре ступ ну го ди ну 
1944, Уј ви дек, s. d., 177–189. Ау тор је на гла сио да су не ки 
на зи ви по твр ђе ни са мо у го во ру, не ки у го во ру и ли те ра ту ри, 
а не ки са мо у ли те ра ту ри.

17. О упо ред ном ис пи ти ва њу цр кве но сло вен ских апо стол ских тек-
сто ва // На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не. – Књ. 14, св. 1 
(1985), стр. 109–116. | Sum mary

Рад об у хва та кри тич ку је зич ку ана ли зу нај ста ри јих по зна-
тих цр кве но сло вен ских апо стол ских тек сто ва, за сно ва ну на 
по ре ђе њу пе де се так од го ва ра ју ћих апо стол ских тек сто ва 
од 12. до 15. ве ка (и је дан из 17. ве ка) са Ми ха но ви ће вим 
од лом ком апо сто ла из 12. ве ка. Ау тор опи сно на во ди не ко-
ли ко при ме ра ра зно чте ни ја, ко ји им пли ци ра ју је зич ке про-
бле ме на раз ли чи тим ни во и ма. По себ на па жња по све ће на 
је ана ли зи ути ца ја грч ке лек си ке, дијалекатској лексици, 
син так си.

18. Ау то би о гра фи ја Пе тра Рим ског 1800–1874 // Све ске Ма ти це 
срп ске : гра ђа и при ло зи за кул тур ну и дру штве ну исто ри ју : 
се ри ја дру штве них на у ка. – Књ. 2, св. 1 (1986), стр. 5–35.

У пр вом де лу ра да да ју се оп шти би о граф ски по да ци о Пе тру 
Рим ском, као и сли ка дру штве но-исто риј ског кон тек ста у ко-
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јем је он ра дио и ства рао, а по том се из но се и по је ди ни зна-
чај ни до га ђа ји о ко ји ма је Пе тар Рим ски оста вио пи са ни траг.

19. Осврт на је зик за пи са у срп ској гра фи ци XVI II ве ка // Срп ска 
гра фи ка XVI II ве ка : збор ник ра до ва. – Бе о град : Бал ка но ло-
шки ин сти тут СА НУ; [Нови Сад] : Ма ти ца срп ска, 1986, стр. 
187–191. | Zu sam men fas sung

У ра ду се ана ли зи ра ју је зич ке цр те на за пи си ма у срп ској 
гра фи ци 18. ве ка. Ана ли за по ка зу је да су у ис пи та ним за-
пи си ма у пр ве че ти ри де це ни је 18. ве ка ру ско сло вен ски је-
зич ки ути ца ји за сту пље ни у при лич ној ме ри већ пре 1726. 
го ди не, ка да је ру ски учи тељ М. Су во ров осно вао „сла вјан-
ску“ шко лу у Срем ским Кар лов ци ма. То се по себ но од но си 
на ор то гра фи ју. У пе тој де це ни ји сви за пи си су већ на ру-
ско сло вен ском, што је у скла ду са оп штим то ко ви ма срп ске 
пи сме но сти то га до ба.

20. Епи та фи у срп ским цр ква ма и пор та ма у Сен тан дре ји // Сен-
тан дреј ски збор ник 1. – Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и 
умет но сти, 1987, стр. 309–328. | Илу стр. на стр. 329–348; Zu-
sam men fas sung

У при ло гу су да ти тек сто ви и крат ки опи си епи та фа ко ји се 
да нас на ла зе у пра во слав ним цр ква ма и њи хо вим пор та ма у 
Сен тан дре ји. Реч је о епи та фи ма на ста лим из ме ђу 1731. и 
1976. го ди не, с тим што ве ћи на њих по ти че из дру ге по ло ви-
не 18. ве ка.

21. Из вод из опи са Бу дим ске епар хи је сре ди ном XVI II ве ка / Ди-
ми три је Е. Сте фа но вић и Сло бо дан Ми ле у снић // Све ске Ма ти-
це срп ске : гра ђа и при ло зи за кул тур ну и дру штве ну исто ри ју, 
се ри ја дру штве них на у ка. – Књ. 5, св. 2 (1987), стр. 5–35.

У ра ду су пред ста вље ни раш чи та ни по да ци Екс трак та Опи-
са ни ја Бо го спа са је ми ја Епар хи ји Бу дим ски ја, чи ји се ори ги-
нал на ла зи у Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве у Београду. 
Из вод (екс тракт) да је не ку вр сту ста ти стич ке об ра де Бу дим-
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ске епар хи је, тј. на во ди име на гра до ва и се ла у ко ји ма жи ве 
пра во слав ни, број њи хо вих до мо ва, цр ка ва, све ште ни ка, као 
и број ино вер них по ме сти ма.

22. При лог про у ча ва њу ме се цо сло ва XI II и XIV ве ка // Ју жно сло-
вен ски фи ло лог. – Књ. 45 (1989), стр. 137–160. | Sum mary

У ра ду су пред ста вље ни пре глед и раз вој рас по ре да сло вен-
ских пра зни ка у че тр де се так ме се цо сло ва уз цр кве но сло-
вен ске апо сто ле од кра ја XII до по чет ка XV ве ка. Да ју ћи 
нај пре књи жев но-исто ри о граф ске по дат ке о ме се цо сло ву, 
као по себ ном жан ру пра во слав не ха ги о граф ске ли те ра ту ре, 
ау тор скре ће па жњу и на ра ну сло вен ску тра ди ци ју ли тур-
гиј ских ка лен да ра. Раз вр ста ва ње ме се цо сло ва на 16 оп штих 
ти по ва, ура ђе но пре ма хро но ло ги ји на стан ка пра зни ка, као 
и ре зул та ти спро ве де не ана ли зе, упу ћу ју на то да раз вој на 
ли ни ја при су ства сло вен ских пра зни ка у ме се цо сло ви ма по-
твр ђу је да је она део оп штег раз во ја сло вен ске хе ор то ло ги је 
и ха ги о ло ги је.

23. Све ти Кнез Ла зар у ме се цо сло ву Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло-
ви ћа // Све ти Кнез Ла зар : спо ме ни ца о ше стој сто го ди шњи ци 
Ко сов ског бо ја : 1389–1989. – У Бе о гра ду : [Свети ар хи је реј ски 
си нод Срп ске пра во слав не цркве], 1989, стр. 293–301.

Рад са др жи тек сто ло шку ана ли зу илу ми ни ра ног ме се цо сло ва 
ко ји је об ја вљен у са ста ву цр кве ног збор ни ка из опу са Га ври-
ла Вен цло ви ћа Сте фа но ви ћа, ис пи са ног нај ве ро ват ни је из-
ме ђу 1730. и 1740. го ди не. На кон на во ђе ња тек ста у це ли ни, 
ау тор по ре ди текст и кон дак све том кне зу Ла за ру у Вен цло-
ви ће вом ме се цо сло ву са не ко ли ко па ра лел них тек сто ва срп-
ско сло вен ске ре дак ци је, као и са тек стом но во ру ско сло вен-
ске ре дак ци је. Утвр ђу је се да Вен цло ви ћев текст са др жи ма ли 
бр ој ма ње зна чај них соп стве них тек сто ло шких обе леж ја и да 
тек сто ло шки оста је у окви ри ма срп ске ре дак ци је.

24. Ши ша то вач ки апо стол // Ма на стир Ши ша то вац : збор ник ра-
до ва. – Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти : Дру-
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штво исто ри ча ра умет но сти Ср би је; [Нови Сад] : Ма ти ца срп-
ска, 1989, стр. 66–72. | Илу стр. на стр. 71–72.

У ра ду се пред ста вља ју исто риј ско-тек сто ло шки по да ци о 
Ши ша то вач ком апо сто лу. Ру ко пис апо сто ла је срп ском ре-
дак ци јом ста ро сло вен ског је зи ка пре пи сао цр но ри зац Да-
мјан у тре ћој де це ни ји 14. ве ка, у Пе ћи. На во ђе њем чи ње ни-
ца о на стан ку, са др жи ни и суд би ни Ши ша то вач ког апо сто
ла, ау тор на гла ша ва ве ли ку вред ност овог спо ме ни ка срп ске 
сред њо ве ков не пи сме но сти.

25. На по ме не о син так си и лек си ци у је зи ку „Житијa све тог вла ди ке 
Мак си ма“ од Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа // На уч ни са ста-
нак сла ви ста у Ву ко ве да не. – Књ. 20, св. 1 (1991), стр. 389–396.

У ра ду се ука зу је на син так сич ку по ја ву упо тре бе ре флек-
сив не мор фе ме се уз гла гол ске име ни це на -ње (ви ђе ње се, с 
опро ште њем се од оца и ма те ре, окре та ње се итд.), као ау тен-
тич не од ли ке Вен цло ви ће вог је зи ка. Ана ли зи ра ни су, та ко ђе, 
од ре ђе ни лек сич ки еле мен ти стра ног по ре кла у Мак си мо вом 
жи ти ју, ко ји су од по себ ног књи жев ног и је зич ког зна ча ја за 
текст Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа.

26. Из ми кро то по ни ми је на се ља са срп ским жи вљем у око ли ни 
Бу дим пе ште // Ју жно сло вен ски фи ло лог. – Књ. 49 (1993), стр. 
175–186. | Резюме

У ра ду се ана ли зи ра ју ми кро то по ни ми у ме сти ма у ко ји ма је 
и да нас на ста њен срп ски жи ваљ у око ли ни Бу дим пе ште – у 
Ка ла зу, По ма зу, чи пу, чо бан цу.

27. О по ме ни ма сло вен ских пра зни ка у ме се цо сло ви ма псал ти ра с 
по сле до ва њем Би бли о те ке Ма ти це срп ске // ћи рил ске ру ко пи-
сне књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске. Књ. 4, Псал ти ри. – Но ви 
Сад : Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 1993, стр. 169–196.

У ра ду се ана ли зи ра ју тек сто ви по све ће ни сло вен ским пра-
зни ци ма од но сно пра зни ци ма чи је про сла вља ње има сло-
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вен ско обе леж је и ко ји пред ста вља ју плод сло вен ског ду-
хов ног ства ра ла штва, а ко ји се на ла зе у Ма ти чи ним ру ко пи-
сним псал ти ри ма.

28. [Хиљаду де вет сто де ве де сет и трећа] 1993 – го ди на на дру гој 
оба ли // За ду жби на. – Год. 7, бр. 25 (1994), стр. 14.

29. Не што о од но су цр кве но сло вен ског тек ста апо сто ла и од го ва-
ра ју ћег грч ког тек ста // Про у ча ва ње сред њо ве ков них ју жно-
сло вен ских ру ко пи са. – Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и 
умет но сти, 1995, стр. 419–429.

У ра ду се вр ши тек сто ло шка ана ли за на осно ву по ре ђе ња 
јед ног сти ха (5, 19) из По сла ни це Ефе сци ма (не ко ли ко де-
се ти на цр кве но сло вен ских апо стол ских тек сто ва од XII до 
XVII ве ка са Ми ха но ви ће вим од лом ком апо сто ла (крај XII, 
по че так XI II ве ка). На кон кла си фи ка ци је и ана ли зе ра зно-
чте ни ја, из два ја ју се ре ле вант ни за кључ ци о од но су цр кве-
но сло вен ских чи та ња пре ма грч ком пред ло шку, би ло да се 
ра ди о ста ри јим цр кве но сло вен ским чи та њи ма (од XII до 
сре ди не XIV ве ка) или о они ма ко ја при па да ју но вој ре дак-
ци ји (од сре ди не XIV до XVII ве ка).

30. Не што о тран скрип ци ји пе ва них ру ско сло вен ских бо го слу жбе-
них тек сто ва // Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и 
му зи ку : 1994. – Год. 15 (1995), стр. 65–74.

У ра ду је па жња по све ће на ана ли зи срп ског из го во ра ру-
ско сло вен ских бо го слу жбе них тек сто ва са но та ма у два ма 
штам па ним из да њи ма. Ау тор кон ста ту је да су не до след-
но сти и не у јед на че но сти у та квом пред ста вља њу нај че шће 
због то га што се ве ћи део од го ва ра ју ћих ру ско сло вен ских 
об ли ка не тран скри бу је већ тран сли те ри ше. Зна тан део тих 
тран сли те ри са них об ли ка ни је при ме рен пра ви ли ма фо не-
ти ке са вре ме ног срп ског је зи ка и, на ро чи то при од ре ђе ном 
на чи ну по ја ња, њи хов из го вор ути че на ра зу мљи вост бо го-
слу жбе них тек сто ва.
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31. При лог про у ча ва њу од но са из ме ђу ме ста ме ло диј ског и је зич-
ког ак цен та у срп ском цр кве ном на род ном по ја њу на при ме ри-
ма Осмо гла сни ка Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца / Ди ми три је 
Е. Сте фа но вић и Ди ми три је Сте фа но вић // Сто јан Но ва ко вић 
– лич ност и де ло. – Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но-
сти, 1995, стр. 399–404. | Sum mary

Рад пред ста вља ре зул тат ин тер ди сци пли нар ног ис тра жи ва ња 
му зи ко ло га и фи ло ло га. У при ло гу је раз ма тран од нос из ме-
ђу ме ло диј ског и је зич ког ак цен та на при ме ри ма срп ског на-
род ног цр кве ног по ја ња, ка ко га је за бе ле жио Сте ван Мо кра-
њац у Осмо гла сни ку кра јем 19. ве ка.

32. Из за пи са Пе тра Рим ског // Срп ски ка лен дар за 1996. го ди ну. – 
Бу дим пе шта : Де мо крат ски са вез Ју жних Сло ве на у Ма ђар ској : 
Срп ски де мо крат ски са вез у Ма ђар ској, 1996, стр. 63–67. 

33. Ло вран ски три од – нај ста ри ја цр кве на књи га у Бу дим ској епар-
хи ји // Срп ске на род не но ви не. – Год. 6, бр. 24 (1996), стр. 6–7.

34. По ме ни сло вен ских пра зни ка у ме се цо сло ви ма ста рих штам-
па них псал ти ра с по сле до ва њем // Пет вје ко ва Ок то и ха : пр ве 
штам па не ћи ри лич ке књи ге на сло вен ском ју гу. – Под го ри ца : 
ЦА НУ; Бе о град : СА НУ, 1996, стр. 117–127. | Резюме

У ра ду је ис так нут зна чај Псал ти ра с по сле до ва њем и у 
вре ме штам па не књи ге, ко ји као сло вен ска бо го слу жбе на 
књи га не ма грч ког пред ло шка. У из да њи ма Псал ти ра (од 
1495. до 1638) за сту пље ни су ме се цо сло ви, као са др жин-
ске це ли не у ко ји ма су ко ди фи ко ва ни и по ме ни сло вен-
ских пра зни ка. По ме ни сло вен ских пра зни ка раз ли ку ју се 
ме ђу соб но по бро ју, тек сто ло шки и илу ми на циј ски. Ста ри 
штам па ни ме се цо сло ви те жи ли су да по ве ћа ју број по ме-
на срп ских и ју жно сло вен ских пра зни ка и ис так ну њи хов 
зна чај, а са др жај тих по ме на ука зу је на то да су те књи ге 
би ле на ме ње не пра во слав ним бал кан ским на ро ди ма ко ји 
су се у вре ме тур ског роп ства слу жи ли цр кве но сло вен ском 
пи сме но шћу.
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35. Neš to o gra fi ji sen tan drej skih ma tič nih knji ga do kra ja 1726. go di-
ne // Hun ga ro-Sla vi ca : stu dia in Ho no rem Step ha ni Nyomárkai. 
– Bu da pest : EL TE Szláv Tanszékcso por tja, 1997, стр. 284–291. | 
Илу стр. на стр. 290–291.

У ра ду су осве тље не осо би не гра фи је у ма тич ним цр кве ним 
књи га ма (кр ште них, вен ча них и умр лих) ћи про вач ке цр кве, 
во ђе ним до кра ја 1726. го ди не, то јест до ор га ни зо ва ног пре-
у зи ма ња ру ско сло вен ског у Срп ској цр кви. Не ке од тих осо-
би на има ју тра ди ци о нал на обе леж ја срп ских пра во пи сних 
шко ла (ра шке, ре сав ске и по стре сав ске). Дру ге су осо би не 
ре ђе по твр ђе не у срп ској, пр вен стве но ре сав ској гра фи ји 
и по ду да ра ју се са ор то граф ским цр та ма оно вре ме не пи-
сме но сти код Ру са. За пи си све ште ни ка ћи про вач ке цр кве 
упу ћу ју на то да су се у Сен тан дре ји, исто вре ме но са срп-
ско сло вен ским тек сто ви ма Ра ча на, ис пи си ва ли тек сто ви у 
чи јој су се гра фи ји ре ги стри раз ли чи тих срп ско сло вен ских 
узу са про ши ри ли број ним ру ско сло ве ни зми ма.

36. Ло вран ски три од – нај ста ри ја цр кве на књи га у Бу дим ској епар-
хи ји // Срп ски ка лен дар за 1997. го ди ну. – Бу дим пе шта : Де мо-
крат ски са вез Ју жних Сло ве на у Ма ђар ској : Срп ски де мо крат-
ски са вез у Ма ђар ској, 1997, стр. 37–40.

37. Опис Ба рањ ског ру ко пи са // За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, 
књ. 3. – Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 1997, 
стр. 83–87.

У ра ду је дат тек сто ло шки опис Ба рањ ског ру ко пи са, ко ји 
се чу ва у Бе о гра ду у Уни вер зи тет ској би бли о те ци „Све то зар 
Мар ко вић“. По ред оста лог, у ра ду су из не та за па жа ња и ми-
шље ња дру гих ис тра жи ва ча о по ре клу овог ру ко пи са.

38. Опис При зрен ског ру ко пи са // За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, 
књ. 3. – Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 1997, 
стр. 157–160.
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У ра ду је ана ли зи ран При зрен ски ру ко пис, ко ји, по ред Ду-
ша но вог за ко ни ка, са др жи прав не од но сно цр кве но прав не 
тек сто ве. Спро ве де на фи ли гра но ло шка ана ли за до во ди до за-
кључ ка да је ста ри ји део ру ко пи са на стао у пр вој че твр ти ни 
16. ве ка, а мла ђи део у сед мој и осмој де це ни ји то га ве ка.

39. Опис Со фиј ског ру ко пи са / Ди ми три је Е. Сте фа но вић и Ди ми-
три је Бог да но вић // За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, књ. 3. – Бе-
о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 1997, стр. 405–411.

У ра ду се да ју исто риј ски по да ци, да ти ра ње, опис, са др жај, 
илу ми на ци ја, ка ли граф ске ка рак те ри сти ке тек ста Ду ша но-
вог за ко ни ка, ко ји је у са ста ву ве ћег ко дек са прав не, од но сно 
цр кве но прав не са др жи не, тзв. Со фиј ског ру ко пи са. Он се чу ва 
у На род ној би бли о те ци „Ки рил и Ме то диј“ у Со фи ји. 

40. Ка зи ва ња о бо го сло ви ји у Бу ди му из тре ће де це ни је XIX ве ка // 
Срп ски ка лен дар за 1998. го ди ну. – Бу дим пе шта : Де мо крат ски 
са вез Ју жних Сло ве на у Ма ђар ској : Срп ски де мо крат ски са вез 
у Ма ђар ској, 1998, стр. 125–130.

У ра ду су из не та оба ве ште ња о ра ду бу дим ске бо го сло ви је 
из тре ће де це ни је 19. ве ка на осно ву два ју спи са: у би о гра-
фи ји Ди о ни си ја По по ви ћа од Пе тра Рим ског (Жи во пи са ни је 
Ди о ни си ја от По по ви ћа, Срп ски ле то пис, год. ХХХI, књ. 93, 
Пе шта 1857, 65–84) и у ау то би о граф ском тек сту истог Пе тра 
Рим ског (Ау то би о гра фи ја Пе тра Рим ског 1800–1874, Све ске 
Ма ти це срп ске, Се ри ја дру штве них на у ка, св. 1, Но ви Сад 
1986, 5–35).

41. От кри вен ру ко пис не ка да шње цр кве у Ти то шу // Срп ске на род-
не но ви не. – Год. 8, бр. 44 (1998), стр. 5.

42. Три ћи рил ска ру ко пи са Уни вер зи тет ске би бли о те ке у Бу дим-
пе шти // Stu dia Sla vi ca. – Год. 43, св. 3–4 (1998), стр. 203–250. | 
Илу стр. на стр. 226–250.
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Ау тор се у ра ду ба ви опи сом, са др жа јем и је зич ком ана ли зом 
тек сто ва три ћи рил ска ру ко пи са ко ја се (из ме ђу оста лих) чу-
ва ју у Уни вер зи тет ској би бли о те ци у Бу дим пе шти. Пр ви од 
њих је сте Апо стол ди ја ка Пе тра из 1572. го ди не, дру ги је Слу
жаб ни ми неј за ок то бар из сед ме или осме де це ни је 14. ве ка, 
док је тре ћи Сти хов ни про лог за ја ну ар, фе бру ар, март, април 
и за јул, ав густ, с кра ја 14. или по чет ка 15. ве ка и сед ма или 
осма де це ни ја 16. ве ка.

43. Два ста ра ру ко пи са у Ме ди ни // Епар хи ја бу дим ска. – Св. 3–4 
(1999), стр. 11–12.

44. Ру ко пис слу жаб ног ми не ја из Ти то ша // Срп ски ка лен дар за 
1999. го ди ну. – Бу дим пе шта : Де мо крат ски са вез Ју жних Сло-
ве на у Ма ђар ској : Срп ски де мо крат ски са вез у Ма ђар ској, 
1999, стр. 56–61.

Рад са др жи тек сто ло шко-је зич ку ана ли за ру ко пи са бо го слу-
жбе не књи ге Слу жаб ни ми неј, ко ја је про на ђе на 1998. го ди не, 
а по ти че из пра во слав не цр кве ба рањ ског Ти то ша, ко ји се на-
ла зи за пад но од гра да Мо ха ча. Због то га се и на зи ва ти то
шком књи гом. Текст је са чи ни ло не ко ли ко пи са ра, а чу ва се у 
Цр кве но у мет нич кој збир ци у Сен тан дре ји. 

45. На по ме не о је зи ку нај ста ри јег срп ског че тво ро је ван ђе ља // 
Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку. – Књ. 43 
(2000), стр. 565–571.

У ра ду су из не те од ре ђе не ор то граф ско-је зич ке и лек сич ке 
осо би не Ра шко хи лан дар ског че тво ро је ван ђе ља из дру ге че-
твр ти не XI II ве ка, ко ји се чу ва у ру ко пи сној збир ци Ма на сти-
ра Хи лан да ра под бро јем 22 (Рх).

46. О ад ми ни стра тив ном је зи ку Сен тан дре ја ца у дру гој по ло ви-
ни XVI II ве ка // Ју жно сло вен ски фи ло лог. – Књ. 56, бр. 3–4 
(2000), стр. 1113–1120.
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У ра ду је ана ли зи ра на спе ци јал на лек си ка у зе мљи шним књи-
га ма Сен тан дре је (Ма ђар ска), ко је су ис пи са не на кра ју тре ће 
че твр ти не 18. ве ка на сла ве но срп ском је зи ку.

47. Пу бли ка ци је ду хов не са др жи не из штам па ри је Пе штан-
ског уни вер зи те та кра јем ХVIII и у пр вој по ло ви ни ХIХ ве-
ка // Цр ква : Ка лен дар Срп ске пра во слав не па три јар ши је. – 
(2000), стр. 71–75.

Рад об у хва та пред ста вља ње са др жа ја не ко ли ко сто ти на 
срп ских пу бли ка ци ја ко је су штам па не у ти по гра фи ји Пе-
штан ског уни вер зи те та, и то у пе ри о ду од 1795. го ди не до 
кра ја сед ме де це ни је XIX ве ка. Ка ко су од пу бли ка ци ја, на-
кон ла тин ских и ма ђар ских, по бро ју, срп ске пу бли ка ци је 
за у зи ма ле тре ће ме сто у раз ма тра ном пе ри о ду на тој те ри-
то ри ји, а срп ским ћи рил ским из да њи ма ду хов не са др жи не 
су се слу жи ли и пра во слав ни Ру му ни, Гр ци и дру ги, ја сно 
се очи ту је ва жност ова квог пре глед ног ра да за на ше на уч не 
кру го ве. Уз исто ри о граф ске по дат ке о пе штан ској ти по гра-
фи ји и суд би ни Курц бе ко ве ћи рил ске штам пар ске опре ме, 
ау тор осли ка ва и та да шњи кул тур ни жи вот Ср ба, на во де ћи 
из да ња бо го слу жбе них књи га, збор ни ка цр кве них пе са ма и 
мо ли та ва, опи са жи во та, про по ве ди и сл., ко ја су ви ше пу та 
штам па на, а уз то и из да ва ње це ле Би бли је на цр кве но сло-
вен ском је зи ку 1804. го ди не. 

48. Епи скоп бу дим ски Ми ха и ло Ми ло ше вић и ње го во до ба // Епар-
хи ја бу дим ска. – Св. 7–8 (2001), стр. 12–15.

49. Је дан спис о срп ској цр кви у Ко мо ра ну кра јем XIX ве ка // Спо-
ме ни ца епи ско пу шу ма диј ском Са ви. – Но ви Сад : Бу дућ ност, 
2001, стр. 291–306. | Zu sam men fas sung

Уз осврт на исто ри ју срп ског пра во слав ног жи вља у Ко мо ра-
ну (Сло вач ка), ау тор из но си са др жај спи са, ко ји у пре во ду са 
ма ђар ског на срп ски гла си: „Из ве штај и ин вен тар све те пра-
во слав не цр кве у Ко мо ра ну 1887 го ди не“.
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50. Три ћи рил ска ру ко пи са не ка да шње пра во слав не цр кве у Адо њу 
// Stu dia sla vi ca. – Књ. 46, бр. 3–4 (2001), стр. [219]–269. | Илу-
стр. на стр. 227–238; 244–249; 254–259; 263–266.

Рад са др жи опис, исто риј ске, тек сто ло шке, је зич ко-ор то-
граф ске по дат ке ко ји се ти чу три ста ра ћи рил ска ру ко пи са 
ко ји се чу ва ју у кул тур ним уста но ва ма Сто ног Бе о гра да. Уз 
на во ђе ње исто ри о граф ских по да та ка о пра во слав ној цр кви 
и тек сто ви ма у Адо њу, ау тор пру жа увид у ре зул та те је зич ке 
ана ли зе пра во пи са и са др жи не тек сто ва спо ме ни ка, мор фо-
ло шких и син так сич ких цр та, као и ка ли граф ских ка рак те ри-
сти ка тих ру ко пи са.

51. О не ким је зич ко-стил ским осо би на ма Вен цло ви ће вих спи са о 
Све тој Пет ки // Ра чан ски збор ник. – Књ. 7 (2002), стр. 49–60.

Упо ре ђу ју ћи ма њи сег мент Вен цло ви ће вих тек сто ва по све ће-
них Све тој Пет ки, у ра ду се ука зу је на не ке је зич ко-стил ске 
(нпр. упо тре ба гла гол ских вре ме на), у ма њој ме ри и са др жај-
не (упо тре ба си но ни ма), цр те ко је упу ћу ју на за кљу чак да је 
пи сац по ка зао са мо стал ност у гра ђе њу соп стве ног је зич ког 
из ра за, не пре но се ћи и не пре ра ђу ју ћи цр кве не тек сто ве са 
цр кве но сло вен ског (срп ско сло вен ског) је зи ка.

52. Сти хов но жи ти је Све тог Са ве у ми не ју из Ти то ша // Сло вен ско 
сред њо ве ков но на сле ђе. – Бе о град : чи го ја штам па, 2002, стр. 
593–604. | Илу стр. на стр. 602–604; Sum mary

Ау тор се у ра ду ба ви тек сто ло шко-фи ло ло шком ана ли зом 
ста рог ру ко пи са са тек стом ми не ја за ја ну ар и март, ко ји је 
про на ђен сре ди ном 1998. го ди не у срп ској пра во слав ној цр-
кви ме ста Ли по ве. По сле да ти ра ња ру ко пи са, на во де се ка-
рак те ри сти ке ре дак ци ја крат ког тек ста жи ти ја св. Са ве, док 
ва ри ја ци је у пре пи си ма ука зу ју на ар ха ич ност ти то шког спо-
ме ни ка, као и на то да су ре дак циј ски по ступ ци нај ши ре за-
хва та ли тек сто ве ти па Пра знич ног ми не ја Бо жи да ра Ву ко ви ћа 
из 1536‒1538. го ди не. 
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53. Епи скоп Са ва (Ву ко вић) и Бу дим ска епар хи ја // Епар хи ја бу-
дим ска. – Св. 13 (2003), стр. 20.

54. Из ми кро то по ни ми је чи па // Ет но гра фи ја Ср ба у Ма ђар ској 
4. – Бу дим пе шта : Ма ђар ско ет но граф ско дру штво, 2003, 
стр. 79–84.

У ра ду се ана ли зи ра ју ми кро то по ни ми у ме сту у ко ме је и да-
нас на ста њен срп ски жи ваљ у око ли ни Бу дим пе ште.

55. О ста рим срп ским за пи си ма и нат пи си ма // Дру штве не на у-
ке о Ср би ма у Ма ђар ској. – Бу дим пе шта : Са мо у пра ва Ср ба 
у Ма ђар ској; Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 
2003, стр. 25–32.

У ра ду је дат фи ло ло шки пре глед нај ва жни јих осо би на за-
пи са и нат пи са на те ри то ри ји да на шње Ма ђар ске, од сре-
ди не 16. до кра ја 18. ве ка. Та ко ђе, ау тор се за ла же за из ра-
ду збир ке ста рих срп ских за пи са и нат пи са у Ма ђар ској, уз 
прет ход но утвр ђи ва ње ја сних кри те ри ју ма ко ји би тек сто-
ви ушли у збир ку, као и од ре ђе ње гор ње вре мен ске гра ни це 
тих тек сто ва.

56. Ри га Ве ле сти нац и ње го во до ба у све тлу ма ђар ске ли те ра ту ре 
// Ри га Ве ле сти нац и бал кан ски на ро ди. – Бе о град : Фи ло ло шки 
фа кул тет, 2003, стр. 183–194. | Περιληψη

У ра ду се ана ли зи ра ју спи си из ма ђар ске ли те ра ту ре ко ји се 
ти чу ли ка и де ла Ри ге Ве ле стин ца, као и грч ко-ма ђар ских 
од но са у од ре ђе ном исто риј ском тре нут ку. Та кви спи си 
углав ном по ти чу с кра ја XIX ве ка, а за све њих је за јед нич ко 
из ра жа ва ње сим па ти ја и со ли дар но сти са грч ким на ро дом. 
Кроз ана ли зу тек сто ва, пред ста вља се и ор га ни зо ва ње и де-
ло ва ње грч ке ди ја спо ре у XIX ве ку, као по др шке осло бо ди-
лач ком по кре ту у Грч кој. По себ но је за ни мљи во и зна чај но 
от кри ће пе сме По клич у за о став шти ни јед не грч ке по ро ди це 
ко ја је жи ве ла на се ве ро и сто ку Ма ђар ске. 
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57. Вре дан спо ме ник сло вен ске и срп ске ду хов но сти у Зе маљ ској 
би бли о те ци Се че њи // Срп ски ка лен дар за 2004. го ди ну. – Бу-
дим пе шта : Де мо крат ски са вез Ју жних Сло ве на у Ма ђар ској : 
Срп ски де мо крат ски са вез у Ма ђар ској, 2003, стр. 214–216.

58. Из ри зни це ста рих цр кве них ру ко пи са : Пет сто пе де сет го ди на 
од ис пи си ва ња Ва ра ждин ског апо сто ла // Не вен : при лог срп-
ских на род них но ви на. – (2004), str. 11.

59. Nyelvhasználat a szerb or to dox egyház liturgiájában és 
énekében [Коришћење је зи ка у ли тур ги ји и по ја њу Срп ске 
пра во слав не цркве] // Magyar Egyházzene Folyóirat [часопис 
Ма ђар ска цр кве на музика]. – Год. 12, св. 2–3 (2004–2005), 
стр. 281–285. | Илу стр.

У ра ду се пра ти упо тре ба је зи ка и је зич ких ти по ва у Срп ској 
пра во слав ној цр кви од по че та ка до да нас.

60. Не што о жи во ту и спи си ма је ро мо на ха Иси до ра Да мја но ви ћа 
(1696–1764) / Ди ми три је Е. Сте фа но вић и Ђор ђе Пе рић // Ра-
чан ски збор ник. – Књ. 8–9 (2004), стр. 13–20.

У пр вом де лу ра да из не ти су по да ци о жи во ту је ро мо на ха 
Иси до ра Да мја но ви ћа, а у дру гом де лу спро ве де на је фи ло-
ло шка ана ли за ње го вих спи са. Ис так ну то је, по ред оста лог, 
да је дан од по зна тих, али до да нас не про у че них и не из да тих 
спи са са др жи опис Је ру са ли ма, ње го ву исто ри ју, као и опис 
не ких ме ста у ње му.

61. Ва ра ждин ски апо стол из 1454. го ди не // Ва ра ждин ски апо стол : 
по во дом 550 го ди на од на стан ка. – Бе о град : Му зеј Срп ске пра-
во слав не цр кве; За греб : Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве Епар-
хи је за гре бач ко-љу бљан ске, 2005 стр. 61–90. | Илу стр.; Резюме; 
Sum mary; Zu sam men fas sung; Som ma rio.

У ра ду се ана ли зи ра срп ско сло вен ски текст ва ра ждин ског ко-
дек са ко ји је увр шћен у исто ри ју сло вен ског тек ста Апо сто ла, 
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а пред ста вља и нај ста ри ји срп ски ру ко пис у Хр ват ској. На кон 
хро но ло шког освр та на ра зно род не опи се овог ру ко пи са, ау-
тор пред ста вља исто ри јат ру ко пи са, ко ди ко ло шки опис, вр-
сте пи сма и об ли ке сло ва, не ке пра во пи сне и је зич ке осо би не 
(скра ћи ва ње ре чи, ин тер пунк ци ја, гра ма тич ке, лек сич ке ка-
рак те ри сти ке), илу ми на ци ју, по вез, са др жај, за пи се.

[Фото типско из да ње ру ко пи сне књи ге Ва ра ждин ски Апо стол 
(1454) / Бор ка Ко каш. – Ар хе о граф ски при ло зи. – Бр. 26–27 
(2004–2005), стр. 567–568.

Ва ра ждин ски апо стол 1454. Бе о град –За греб, 2005. / Искра 
Хри сто ва-Шо мо ва // Pa la e o bul ga ri ca – Ста робълга ри сти ка. – 
Бр. 3 (2007), стр. 90–97.

Ва ра ждин ски апо стол / На та ша Дра гин. – Збор ник Ма ти це 
срп ске за књи жев ност и је зик. – Књ. 56, св. 1 (2008), стр. 
205–207.]

62. „До пра ти ше Ар сен па три јар ха“ : три ста го ди на од упо ко је ња 
па три јар ха Ар се ни ја III чар но је ви ћа // Не вен : при лог срп ских 
на род них но ви на. – (12. 2006.), стр. 10–11. 

63. Је дан спис о срп ској цр кви у Ко мо ра ну кра јем XIX ве ка // Ет-
но гра фи ја Ср ба у Ма ђар ској 5. – Бу дим пе шта : Ма ђар ско ет но-
граф ско дру штво, 2006, стр. 113–126. | Rezümé; Sum mary

Уз осврт на исто ри ју срп ског пра во слав ног жи вља у Ко мо ра-
ну (Сло вач ка), ау тор из но си са др жај спи са, ко ји у пре во ду са 
ма ђар ског на срп ски гла си: „Из ве штај и ин вен тар све те пра-
во слав не цр кве у Ко мо ра ну 1887 го ди не“.

64. Епи скоп бу дим ски Ди о ни си је По по вић (1791–1828) // Епар хи-
ја бу дим ска. – Св. 15 (2007), стр. 12–15.

65. Не што о лин гви стич кој ср би сти ци на Уни вер зи те ту у Бу дим-
пе шти у про шло сти и да нас // Ше зде сет го ди на Ин сти ту та за 
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срп ски је зик СА НУ : збор ник ра до ва. 1. – Бе о град : Ин сти тут за 
срп ски је зик СА НУ, 2007, стр. 445–461. | Резюме

У ра ду је дат пре глед на став нич ке де лат но сти и ње ног до при-
но са у раз во ју лин гви стич ке ср би сти ке на Ка те дри за сла ви-
сти ку Уни вер зи те та у Бу дим пе шти то ком јед ног и по ве ка. 

66. При лог про у ча ва њу Те о до си је вог Жи ти ја Све тог Са ве // Збор-
ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку. – Књ. 50, бр. 
1–2 (2007), стр. 863–874.

У раду се пореде текстови два де та ља из Те о до си је вог Жи ти ја 
Све тог Са ве, са др жа ног у срп ско сло вен ском ру ко пи су па на-
ги ри ка (16. век), а смештеном у Зе маљ ској би бли о те ци Се че
њи у Бу дим пе шти и од го ва ра ју ћих де ло ва тек ста у Да ни чи-
ће вом штам па ном из да њу Те о до си је вог Жи во та Све тог Са ве 
(вре ме ис пи си ва ња из вор ни ка ва ри ра из ме ђу 15. и 16. ве ка). 
Ука зу је се на раз ли ке у обиму и садржају двају текстова. На 
осно ву ана ли зом утвр ђе них тек сту ал них и лек сич ких ра зно-
ли ко сти, за кљу чу је се да је нео спор но реч о два при лич но 
раз ли чи та ре дак циј ска за хва та.

67. За пис о па три јар ху Ар се ни ју IV Ша ка бен ти // Не вен : при лог 
срп ских на род них но ви на. – (2008), стр. 10.

68. Не што о је зи ку би блиј ских ци та та у ау то би о гра фи ји све ште-
ни ка Пе тра Рим ског (1800–1874) // Збор ник Ин сти ту та за срп-
ски је зик СА НУ : по све ће но др Дра гу ћу пи ћу по во дом 75–го ди-
шњи це жи во та. 1. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 
2008, стр. 571–578. | Резюме

У ра ду се ана ли зи ра је зик би блиј ских ци та та у ау то би о граф-
ском спи су Пе тра Рим ског, ко ји је овај ау тор по чео пи са ти 
1860. го ди не. Ве ћи на би блиј ских ци та та да та је на осно ву Ву-
ко вог пре во да Но вог за ве та, с тим што су по не ки об ли ци то га 
пре во да сла ве ни зи ра ни.



253

В. Жи ва но вић, В. Јо ва но вић, Н. Ву ло вић, Би бли о гра фи ја проф. др Ди ми три ја Е. Сте фа но ви ћа

69. Спи сак при ло жни ка за по ди за ње Цр кве све тог Ди ми три ја из 
1740. го ди не / Ди ми три је Е. Сте фа но вић и Ђор ђе Пе рић / Епар-
хи ја бу дим ска. – Св. 16 (2008), стр. 23–31.

70. О је зи ку бо го слу же ња Срп ске цр кве // Епар хи ја бу дим ска. – Св. 
17 (2009), стр. 16–21.

71. Ло вран ски име но слов лич них име на то ком XVI II ве ка // Срп-
ске не дељ не но ви не. – Бр. 2 (14. 1. 2010), стр. 8; бр. 3 (14. 1. 
2010), стр. 8. 

72. Пи смо Ата на си ја Стој ко ви ћа по во дом осни ва ња Зе маљ ске би-
бли о те ке „Се че њи“ 1802. го ди не // Не вен : при лог срп ских на-
род них но ви на. – (12. 2011), стр. 11.

73. Ин вен тар срп ских ћи рил ских ру ко пи са у Ма ђар ској (ХIII – 
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тим про сто ри ма. На ве де ни су по да ци о на стан ку и суд би ни 
мно гих бо го мо ља: пр во бит не – по све ће не све том Лу ки, на-
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лин гви стич ком ана ли зом нат пи са, а ти чу се срп ских је зич-
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oF pro Fes sor di Mi Tri je sTe FA no vić

Vla di mir Ži va no vić
In sti tu te for the Ser bian Lan gu a ge of Ser bian Aca demy of Sci en ces and Arts

Vla dan Jo va no vić
In sti tu te for the Ser bian Lan gu a ge of Ser bian Aca demy of Sci en ces and Arts

Na ta ša Vu lo vić
In sti tu te for the Ser bian Lan gu a ge of Ser bian Aca demy of Sci en ces and Arts

Sum mary: We pre sent a per so nal bi bli o graphy of works by Pro fes
sor Di mi tri je E. Ste fa no vić, which con sists of mo no grap hic, tex tbo ok 
pu bli ca ti ons, sci en ti fic stu di es and po pu lar texts, as well as cri ti cisms 
and po le mics. The bi bli o graphy is an no ta ted and clas si fied by su bjects 
of re se arch, and en com pas ses the fi elds of his sci en ti fic ac ti vi ti es con
cer ning phi lo logy, tex to logy, ono ma stics, hi sto ri o graphy, the hi story of 
the Ser bian Ort ho dox Church in Hun gary, in clu ding the fin dings from 
his in te rest in Ser bianHun ga rian cul tu ral re la ti ons.
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