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и књи жев на по ве за ност бал кан ских на ро да“ (1979–1997). Од 1995. 
је ре дов ни про фе сор на Фи ло ло шком фа кул те ту – бал ка но ло ги ја и 
но во грч ки је зик и књи жев ност; управ ник је Ка те дре за нео хе лен ске 
сту ди је. Пред сед ник је Друштва срп ско-грч ког при ја тељ ства и пред-
сед ник Ју го сло вен ске асо ци ја ци је нео хе ле ни ста; члан је на уч ног 
ко ми те та Ме ђу на род не ли ге про свет них рад ни ка еспе ран ти ста. 

Сво је на уч но и струч но ин те ре со ва ње усме ра вао је на област 
ан тич ких сту ди ја, на хе лен ско, ви зан тиј ско и нео хе лен ско на сле ђе 
у срп ској књи жев но сти и кул ту ри (Д. Об ра до вић, Ка ра ђор ђе, Вук 
Ка ра џић, Б. Ра ди че вић, Ст. Но ва ко вић, И. Ан дрић, Ј. Ду чић). Ком-
па ра тив не бал ка но ло шке сту ди је у обла сти упо ред не и на род не књи-
жев но сти, на по љу фол кло ри сти ке и ми то ло ги је, та ко ђе су зна чај но 

МИ О ДРАГ СТО ЈА НО ВИЋ

Ми о драг Сто ја но вић, ре дов-
ни про фе сор Уни вер зи те-

та, на уч ни са вет ник, ро ђен је 30. 
VII 1934. у Ма лим Крч ма ри ма, 
где је сте као основ но обра зо-
ва ње. Гим на зи ју је за вр шио у 
Кра гу јев цу, 1953. Сту ди рао је на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о-
гра ду – кла сич ну фи ло ло ги ју; 
ди пло ми рао је 1957. Ма ги стри-
рао је 1962. (Ан тич ко на сле ђе у 
„Со бра ни ју“ Д. Об ра до ви ћа), 
а док то ри рао је 1965. (До си-
теј и ан ти ка). Био је про фе сор 
кла сич них је зи ка у IV и V бе о-
град ској гим на зи ји од 1960. до 
1970. Од 1971. са рад ник је Бал-
ка но ло шког ин сти ту та СА НУ, а 
од 1984. на уч ни са вет ник. Ру-
ко во ди лац је про јек та „Је зич ка 
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те мат ски за сту пље не. При то ме су пре ваг ну ле књи жев но-исто риј ске 
уза јам но сти, то ко ви про све ти тељ ства, пе снич ки ути ца ји и про жи-
ма ња, срп ско и грч ко уста нич ко пе сни штво.

Пре вео је са грч ког је зи ка на род не пе сме, об ја вље не и по себ но 
у Антологијиновогрчкогнародногпесништва,као и не ко ли ко на уч-
них тек сто ва, при ло га и рас пра ва. 

Сту диј ска и ар хив ска ис тра жи ва ња вр шио је у ви ше на уч них 
цен та ра: Беч (1966 и 1967), Ду бров ник (1972), За греб (1976), Со лун 
(1973, 1975, 1979, 1983, 1989, 1992), Ати на (1976, 1979, 1983, 1989, 
1993), Но ви Сад (1974, 1979, 1985), Па риз (1986), Цав тат (1987).

Био је члан де ле га ци ја у до го во ри ма о са рад њи са грч ким ко-
ле га ма на за јед нич ком ор га ни зо ва њу се дам срп ско-грч ких сим по-
зи ју ма, ко ли ко их је одр жа но, од пр вог у Ка ва ли (1976), и на њи ма 
уче ство вао.

Уче ство вао је на Бал ка но ло шким кон гре си ма у Бу ку ре шту 
(1974), Бе о гра ду (1984) и Со лу ну (1994).

Уче ство вао је у ра ду ви ше ме ђу на род них ску по ва (Ати на 1976, 
Ар го сто ли 1986, За греб 1987, Ско пље 1989,Дел фи 1993, Ко мо ти ни 
1996, 2000, Но ви Сад 1990, Ве ле сти но 1997, Бе о град 1980, 1987, 
1988, 1989, 1998 и 2000).

Ор га ни зо вао је три на уч на ску па: АнтичкестудијекодСрба
(Бе о град–Но ви Сад, 3–4 ју ни 1987) и уре дио збор ник ра до ва под 
истим на сло вом (1989); Св.МарковићиЉубенКаравелов(Све то за-
ре во 1990); РигаВелестинацибалканскинароди(Бе о град 1998).

Члан је ре дак ци је го ди шња ка Bal ca ni ca од броја  XI (1980), а 
се кре тар ре дак ци је био је за бројеве XV–XX (1984–1989).

Се кре тар ре дак ци је ча со пи са На род но ства ра ла штво – Fol klor 
био је од бројева 39–40 до 74–76. 

Је дан је од по кре та ча про јек та КњижевностСтареиЈужне
СрбиједоДругогсветскограта у окви ру ко га је и су ор га ни за тор три 
сим по зи ју ма (Про хор Пчињ ски, 1995, 1996) и Вра ње (1997). Са ових 
су сре та об ја вље на су три збор ни ка чи ји је је дан од уред ни ка.

На гра да Удру же ња пре во ди ла ца Грч ке за нај у спе ли ји пре вод 
грч ких књи жев них де ла на стра не је зи ке у 1991–1992 (Антологија
новогрчкогнародногпесништва).
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75.„Српскепесме“КостеПасајаниса,Bal ca ni ca VII, Бе о град 

1976, 365–386.
76. Пасајанисовгрчкипревод„Косовкедевојке“, При ло зи за 

књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор XLII/1–4, Бе о град 1976, 
231–234.

77. ЈеднагрчканароднапесмаоКарађорђу,На род но ства ра-
ла штво – Fol klor XV–XVI/57–64, Бе о град 1976/77, 89–92.

78.NarodnepesmeoTituirevoluciji,На род но ства ра ла штво – 
Fol klor XV–XVI/57–64, Бе о град 1976/77, 268–279 (из бор).

79.НаучнисастанакславистауВуковедане.Рефератииса-
општења4/1–2,Београд1975,Bal ca ni ca VII, Бе о град 1976, 403–406 
(при каз).

80.ЦинцарскапородицаСпиртасуЗемуну,Bal ca ni ca VII, Бе-
о град 1976, 429 (при каз).

81.Клефтскебиографије$Iwìnoy Pe trÝf, Per¿do xov  klef toyriì  
tºv Ma ke don¿av, Qes sa lon¿kh 1975, Bal ca ni ca VII, Бе о град 1976, 
434–435 (при каз).
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82.АкадемикМиланБудимир(1891–1975), Bal ca ni ca VII, Бе о-
град 1976, 449–451 (не кро лог).

83.Македонскенароднепесме,На род но ства ра ла штво – Fol klor 
XV–XVI/57–64, Београд 1976/77, 241–242 (при каз).

1977
84. СрпскенароднепесмеугрчкомпреводуНиколеТомазеаи

СтефанаКуманидиса, Bal ca ni ca VI II, Бе о град 1977, 749–759.
85.Стеријинприлогпроучавањуславизамаурумунскомјезику,

Ra do vi sim po zi ju ma, Zre nja nin 1977, 447–449.
86.Grekajpopolajkantojenlatradukoserba,Sci en ca Re vuo 28, 

Be o grad 1977, 3–16.
87. МаркоКраљевићугрчкојинашојнароднојепици,Збор ник 

од XIX кон грес на Со ју зот на здру же ни ја та на фол кло ри сти те на Ју-
го сла ви ја, Ско пје 1977, 373–378.

88.Versions libresdespoésies choisiesdespoètes romantiques
Serbes parPasayánis,Cyril lo met ho di a num IV, Thes sa lo ni que 1977, 
197–203.

89.InfluencedelapenséilluministedeD.Obradovićsurlaculture
balkanique,Bul le tin AIES SE XV–XVI, Bucaresti 1977/78, 514–521.

1978
90. СтеријинрукописнипреводСалустија, Жи ва ан ти ка XXVI-

II/1–2, Ско пје 1978, 155–165.
91. Залакостасовпрепевпесме„ЗлатијастарцаЋеивана“,На-

род но ства ра ла штво – Fol klor XVII/66–68, Бе о град 1978, 104–108.
92. Слободасеспалитинеможе,На род но ства ра ла штво – Fol-

klor XVII/66–68, Бе о град 1978, 146–148.
93.Разговорсапроф.Св.Поповићемопроучавањудвопређ-

нихчарапа,На род но ства ра ла штво – Fol klor XVII/66–68, Београд 
1978,139 –146.

1979
94. Srpske igrčkenarodnepesmeoustancima, Sa rad nja Sr ba i 

Gr ka za vre me svo jih oslobodilaиkih po kre ta 1804–1830, I grčko-srp ski 
sim po zi jum, In sti tut for Bal kan Stu di es, Thes sa lo ni ki 1979, 161–174.

95. Грчкенароднепесмеусрпскомпреводу,Bal ca ni ca X, Be o-
grad 1979, 147–162.

96. Српскаигрчкаустаничканароднапесма, На род но ства ра-
ла штво – Fol klor XVI II/69–70, Бе о град 1979, 43 – 46.

97.НашипеснициугрчкојкњижевностиXXвека, Књи жев ност 
и је зик XXVI/2–3, Бе о град 1979, 349–356.

98.ФлангинисовашколауВенецији $Aqa nas¿oy $E. Ka ra
qanìsh, $H Flagg¿ne i ov scol² tºv Be net¿av. Qes sa lon¿kh 1975, 
Bal ca ni ca X, Бе о град 1979, 234–235 (при каз).

99.BalkanStudies.BiannualPublicationoftheInstituteforBal-
kanStudies,vol.17/1,Thessaloniki1976,Bal ca ni ca X, Бе о град 1979, 
252–254 (при каз).
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100.Фолклористички зборницималадихистраживачаШу-
мадије,На род но ства ра ла штво – Fol klor XVI II/69–70, Београд 1979, 
71–74 (при каз).

1980
101.Првагрчкарасправа„Осрпскојнароднојпоезији“,Bal-

ca ni ca XI, Бе о град 1980, 147–154.
102.АдамантиосКораисутоковимасрпскогпросветитељ-

ства, На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не 10, Бе о град 1980, 
311–318.

103. БалканолошкисимпозијумОдносиСрбијеиГрчке1830–
1908,Bal ca ni ca XI, Бе о град 1980, 227 –228 (при каз).

1981
104.ИвоАндрић у грчкој књижевности,Де ло Иве Ан дри-

ћа у кон тек сту европ ске књи жев но сти и кул ту ре, Бе о град 1981, 
901–916.

105.Легендарни и поетско–историјски ликжене ратника, 
Bal ca ni ca XII, Бе о град 1981, 89–107.

106.Доситејјеилатинскизнао,По ли ти ка, Бе о град  4. ок то-
бар 1981, 10.

107.Хајдучкаиклефтскаустаничкапесма,Rad XXI II kon gre sa 
fol klo ri sta SUFJ, Novi Sad 1981, 139–144.

108.ДрагутинМићовић,Крајишничкаепика,Балканолошки
институтСАНУ,Посебнаиздања10,Београд1980,Bal ca ni ca XII, 
198–199 (при каз).

109.Revuedesétudessud-esteuropéennes,TomeXVII/1–4,XVI-
II/1–4,Bucarest 1979–1980,Bal ca ni ca XII, Бе о град 1981, 207–209 
(при каз).

110.Грчкипреводмакедонскихнароднихпесама,На род но ства-
ра ла штво – Fol klor XX/77, Бе о град 1981, 20–21 (при каз).

1982
111.LapoésiepopulaireserbedanslalittératuregrecqueduXIXe

siècle, Gre ek – Ser bian Co o pe ra tion 1830–1908, In sti tu te for Bal kan 
Stu di es, Bel gra de 1982, 111–116 (Spe cial Edi ti ons 14).

112.Српскохрватскоусменопесништвоуновогрчкојкњижев-
ности,Упо ред на ис тра жи ва ња 2, Бе о град 1982, 99–126.

113.Јуначкеигреинадметањеклефта/хајдука,На род но ства-
ра ла штво – Fol klor XXI/82–84, Бе о град 1982, 30–36.

114.Међународно саветовање балканолога, Pre vo di lac 2, 
Београд 1982, 51–55 (при каз).

1983
115.Коренито ново имарксистички делатно сагледавање

стоицизма,Збор ник при ло га фи ло зо фи ји и на у ци по во дом осам де-
се то го ди шњи це ро ђе ња ака де ми ка Ду ша на Не дељ ко ви ћа, Бе о град 
1983, 111–120 (По себ на из да ња Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 
DLI, Оде ље ње дру штве них на у ка, књ. 91).
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116.Доситејевепросветитељскеадаптацијеантичкихтек-
стова, Коп ча 1, Но ви Сад 1983, 25–34.

117. ХарамбашаНовакДебелић – народна персонификаци-
ја византијског стратиоте,Bal ca ni ca XI II–XIV, Бе о град 1983, 
451–462.

118. Penséehistoriqueetnationaledans lesoeuvresdeDositej
Obradović,Bal kan Stu di es 24/2, Thes sa lo ni ki 1983, 631–641.

119. Фанариотско и српско грађанско песништво,Град ска 
кул ту ра на Бал ка ну (XV–XIX век), Бе о град 1983, 201–220 (По себ на 
из да ња Бал ка но ло шког ин сти ту та 20).

120.Усменопесништвоикритичкаетнологијау„Историји
српскекњижевности“М.Павића,На род но ства ра ла штво – Fol klor 
XXII/2–4, 1983, 101–105.

1984
121.Континуитетисрпскекњижевности(М.Павића),De lo 

XXX/7, Београд 1984, 133–139 (при каз).
122.КопитаревоиВуковотрагањезаБуковаломиклефти

Букувалеји,Bal ca ni ca XV, Бе о град 1984, 359–372.
123.УчениГрциуВлашкој,Bal ca ni ca XV, Бе о град 1984, 403–405 

(при каз).
124.RESEE,Bal ca ni ca XV, Бе о град 1984, 416–419 (при каз).

1985
125.Клефтска(хајдучка)породицаБукувалеја,Збор ник ра до ва 

XXXII кон гре са Са ве за удру же ња фол кло ри ста Ју го сла ви је, Сом бор 
1985, 287–290.

126.ШумадијскиданиипевањеЂуреДаничића, Ста ни шта, 
Кра гу је вац 1985, 205–211.

127.ДоситејевкрфскиучитељАндреасПетрицопулос,Ков-
че жић XXII–XXI II, Бе о град 1985–86, 138–142.

1986
128.Некиоблицисловенскеантитезе–контрастивногпоре-

ђењаугрчкојнароднојпесми,Bal ca ni ca XVI – XVII, Бе о град 1986, 
277–285.

129.Српскилатинисти.OperascriptorumLatinorumnatione
SerborumusqueadannumMDCCCXLVIII typisedita.Collegitetdi-
gressitVukosavaKaranovic,BelgradiMCMXXII,Bal ca ni ca XVI–XVII, 
Бе о град 1986, 362–364 (при каз).

130.Revuedesétudessud-esteuropéennes,TomeXXII/1–4,Buca-
rest1984,Bal ca ni ca XVI–XVII, Бе о град 1986, 371–372 (при каз).

1987
131.Вуковскиинеохеленскизаписибаладеопродатојневести,

На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не 17, Бе о град 1987, 113–120.
132.ВукиЕвропа,Про свет ни пре глед, Бе о град 22. мај 1987.
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1988
133.L’oeuvredeVukKaradžićdanslalittératureetculturegrec-

quesduXXsiecle,Bal ca ni ca XVI II–XIX, Бе о град 1988, 325–335.
134.ТематскаихронолошкастратиграфијаупесмамаоСта-

риниНовакуиНоваковићима,Ста ри на Но вак и ње го во до ба, Бал ка-
но ло шки ин сти тут, Бе о град 1988, 181–189 (По себ на из да ња 35).

135. Одломци„Горскогвијенца“улатинскомпреводу,На уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не 18/2, Бе о град 1988, 317–322.

136.ГрчкапоздравнабеседавојводиРадомируПутнику,Бил-
тен Дру штва за чу ва ње спо ме ни ка и не го ва ње тра ди ци ја 14, Бе о град 
1988, 23 (По ли ти ка, 11. фе бру ар 1989).

137. ЖивотиделоКонстантинаЈиречека,Bal ca ni ca XVI II– 
XIX, Бе о град 1988, 443–445 (при каз).

138.НародноблагоизВасојевића,На род но ства ра ла штво – 
Fol klor XXVII/1–4, Бе о град 1988, 90–91 (при каз).

1989
139.АнтичкекоординатеДоситејевепросветитељскемисли,

Bal ca ni ca XX, Бе о град 1989, 271–282.
140.DictaCatonis–КатоновеизрекеупреводуЛукијанаМу-

шицког,Ма на стир Ши ша то вац, Бал ка но ло шки ин сти тут, Бе о град 
1989, 131–134 (По себ на из да ња 38).

141.Персонификацијеусменогпредања,Срп ска фан та сти ка, 
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град 1989, 111–119 (На уч ни 
ску по ви СА НУ, књ. XLIV, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, књ. 9).

142. ДоситејиЕразмоРотердамски,На уч ни са ста нак сла ви-
ста у Ву ко ве да не 19/2, Бе о град 1989, 493–498.

143.Dositejiantika,Etnoantropološki pro ble mi 5, Be o grad 1989, 
15–20.

144.ВукашинРадишић–првисрпски(нео)хеленист,Ан тич-
ке сту ди је код Ср ба, Бал ка но ло шки ин сти тут, Бе о град 1989, 81–94 
(По себ на из да ња 37).

145. Pa ra mon² toy Dos¿θeoy Om prìnto bitv sta IÊnia nhsiì,  Prak tikì 
toy  E´Di eq noÒv Pa niÊnioy  Syne dr¿oy, Ar gostÊli  1989, 389397.

146.ДоситејевборавакнаКрфу,Би бли о те кар 3–4, Бе о град 
1989, 31–35.

147. ДоситејОбрадовићинародностваралаштво,Збор ник 
ра до ва XXXVI кон гре са СУФЈ, Зајечар 1989, 317–322.

148.Анегдотскапоглављау„Собранију“Д.Обрадовића,Гра-
ди на 9–10, Ниш 1989, 41–59.

149.ИзрецензијеМ.Стојановића,За ри ја Р. По по вић, Тамнине,
Деч је но ви не 1989, на омо ту.

150.Одјекевропскихтоковавекапросвећености,Про свет на 
реч, 6. но вем бар 1989, 8.
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151.TheRoadsofEnlightenment,За ви чај – Ho me land 340–341, 
Београд 1989, 19–21.

152.Стеријинаантика,По ли ти ка, Бе о град 15, јул 1989.
153.Флашар,СтудијеоСтерији,Bal ca ni ca XX, Бе о град 1989, 

453–457 (при каз).

1990
154.LapenséegnomiquehellènedanslesoeuvresdeDositejOb-

radovic,Bal ca ni ca XXI, Beograd 1990, 57–64.
155. Класичарски портретСтеванаПавловића,Збор ник 

Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик XXXVI II/2, Но ви Сад 1990, 
267–272.

156.ЖивотниистваралачкипутДоситејаОбрадовића,Учи-
тељ VII/31–32, Бе о град 1990, 16–22.

157.ЈанисПападријанос,ГрчкаколонијауЗемуну, Bal ca ni ca 
XXI, Be o grad 1990, 345–347 (при каз).

158. МирјанаДрндарски,НиколаТомазеоинашанароднапо-
езија,Bal ca ni ca XXI, Бе о град 1990, 347–350 (при каз).

159.ВладимирЦветановић,ВуковимтрагомнаКосову, Bal-
ca ni ca XXI, Бе о град 1990, 350–352 (при каз).

1991
160.Anacréonticadanslapoésiedespeuplesbalkaniques,Bal ca-

ni ca XXII, Бе о град, 1991, 271–279.
161.АнтичкекоординантеДоситејевепросветитељскемисли,

Жи ва ан ти ка, По себ на из да ња 9, Ско пје 1991, 150–153.
162.LeslienslitterairesentrelesSerbesetlesGrecsdanslesannées

delapremièreguerremondiale,Pro ce e dings of the fifth Gre ek–Ser bian 
Sympo si um, In sti tu te for Bal kan Stu di es, Thes sa lo ni ki 1991, 59–67.

163.Грчко-римскаантикауЈугославијиинаБалкану,Bal ca ni ca 
XXII, Бе о град 1991, 293–294 (при каз).

1992
164.ПесничкиикњижевниликРигеВелестинлисаусрпској

књижевности и култури, Срп ски књи жев ни гла сник 4, Бе о град 
1992, 146–149.

165.Доситеј–просветитељифилозоф,Збор ник исто риј ских 
му зе ја Ср би је 26, Бе о град 1992, 129–132.

1993
166. Receptionof theWorksof IvoAndrić inGreekLiterature,

Bal ca ni ca XXIV, Beograd 1993, 205–211.
167.ГрчкабеседаВладанаЂорђевићапосвећенаЛазиЛаза-

ревићу,Ме ри ди ја ни 4–6, Београд 1993, 100–103.
168.Карађорђе у грчкој књижевностии култури,Збор ник 

Ка ра ђор ђе у књи жев но сти, Ве ли ка Пла на 1993, 43–49.
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169. Гусларскамитологија или„рапсодија српских хомери-
да“,Гла сник Дру штва срп ско-грч ког при ја тељ ства 3, Београд 1993, 
17–22.

170.J.Пападрианос,Грчкадиаспораујугословенскимземља-
ма,Bal ca ni ca XXIV, Бе о град 1993,265–266 (при каз).

171.Триброја„ГласникаДруштвасрпско–грчкогпријатељ-
ства“,Ме ри ди ја ни 4–6, 1993,128–129 (при каз).

172.ФилхеленВојиславРашић,Го ро цвет 23,24 и 25, Ја го ди на 
1993/94, 13.

1994
173.Косовскибојугрчкојкњижевности,Ко сов ска спо ме ни ца 

1389–1989, Бе о град 1994, 291–304.
174.МилорадПавић–српскиписацXXIвекауГрчкој,Ме ри-

ди ја ни 3–4, Београд 1994, 6–20.
175.KaraрorрeindergriechischenLiteraturundKultur,Bal ca ni ca 

XXV/1, Beograd 1994, 225–234.
176.Карађорђевапосланицагрчкимклефтима(хајдуцима)и

стиховиоњему,Ка ра ђор ђе у епу и исто ри ји, Ве ли ка Пла на 1994, 
48–52.

177. ИсторијскаистинаизближавањенародаБалкана(VII
балканолошки конгрес уСолуну),Ме ри ди ја ни 3–4, Београд 1994, 
40–43 (хро ни ка).

178.Тритематскецелине(про мо ци ја „Ме ри ди ја на“)Ме ри-
ди ја ни 1–2, Београд 1994, 35–36.

1995
179.Хеленскаи неохеленскатрадиција у делуСтојанаНо-

ваковића,Сто јан Но ва ко вић, лич ност и де ло, СА НУ, Београд 1995, 
511–519.

180.АнтикаиВизантија,НИН, Бе о град 8.12. 1995, 35.
181.СрбииГрци–јединстводухаиподнебља,Глас Ср би је 

IV/6,7–8, Кра ље во 1995–96, 47.

1996
182.Lesdébutsdel’enseignementdelalanguegrecquechezles

Serbes, Bal ca ni ca XXVI, Beograd 1996, 263–271.
183. L’héritage linguistique et littéraire héllenique, byzantin et

neohelléniquechezlespeuplesbalkaniques,Bal ca ni ca XXVII, Beograd 
1996, 417–421.

184.ПроклоДијадох„Химнебоговима“,ИПЦИсточник,Нови
Сад1995,Bal ca ni ca XXVII, Београд 1996, 370–372 (приказ).

185.Научнискуп„ГрчкаисрпскапросветауXVIIIиXIXвеку“,
Комотини,Bal ca ni ca XXVII, Бе о град 1996, 382–384 (при каз).

186.Српскаигрчкапросвета,На род ни жи вот, Бе о град 17. јул 
1996, 8.
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187.Научнопревазилажење(Р. Јо ви ће вић,Оименимачланци
ирасправе,Београд1995,Bal ca ni ca XXVII, Београд 1996, 384–385 
(приказ).

188.ЗавичајнамонографијаоГљилану,Је дин ство, При шти на 
14. 02. 1996, (при каз)

189.Сербиа, Ска дар ли ја 8, Београд 1996, 47–49 (при каз).

1997
190. ЈованРајићиДоситејОбрадовићисторијскапоређења

икњижевнереминисценције, Жи вот и де ло Ј. Ра ји ћа, Београд 1997, 
297–303.

191.ИсторијаСлавено-СербаТријандафилаДуке,Да ни ца, 
1997, 394–399.

192.Стара ЈужнаСрбија ињена (топ)ономастика,Књи-
жев ност ста ре Ср би је до Дру гог свет ског ра та, 1997, 257–260; упор. 
По гле ди 203, Кра гу је вац 1997, 26–7.

193. Песмасачуваламитове,По ли ти ка екс прес, 3. јул 1997, 
5 (ин тер вју).

1998
194.Бранковепесмеугрчкомпреводу,Збор ник Ма ти це срп ске 

за кла сич не сту ди је 1, Нови Сад 1998, 273–281.
195.РигаодФере,Да ни ца, Бе о град 1998, 98–103.
196. СрбииГрцизавремеПрвогсветскограта,књижевне

везе,Да ни ца Бе о град 1998, 133–137.
197.ПрвиЈелинмеђуСрбима,Књи жев не но ви не, Бе о град 15, 

IV 1998, 6. 
198.ЗаготеткапрезименаФртунић,Књи жев ност ста ре Ср-

би је и Ју жне Ср би је до Дру гог свет ског ра та, књ. 2, Београд 1998, 
183–184.

199. ЕнкомијастАндроника II и посланичко словоТеодора
Метохита,Те о дор Ме то хит, На дво ру срп ског кра ља Ми лу ти на, 
Бе о град 1998, 5–15 (пред го вор).

200.Porlaesperantistaleganto (Za espe rant skog иitaoca), Srр 
Aranрelović, An to lo gio de la ser ba po e zio (1200–2000), Be o grad 1998, 
21–22 (ре цен зи ја).

201. ОдРигеВеленстинлисадоИвеАндрића,Bal ca ni ca XXIX, 
Бе о град 1998, 225–236.

202.J.Пападријанос,Грчкиустанакињеговабалканскади-
мензија, Bal ca ni ca XXIX, Бе о град 1998, 452–453 (приказ).

203. МиланРистовић, Дуг повратак кући,Деца избегла из
ГрчкеуЈугославију1948–1960,Београд1998, Bal ca ni ca XXIX, 1998, 
450–452 (приказ).

204. Античкимити„славеносербска“митологија,Ми то ло-
шки збор ник 1, Бе о град – Ра ча 1998, 23–30.



343

1999
205.КњижевнасарадњаСрбаиГрка1821–1920,Ков че жић 

32–34 (1995–1997), Бе о град 1999, 17–21.
206.Корифејибалканскереволуције,Рига од Фере и Карађорђе, 

Итака , Бе о град 1999, 6–7 (предговор).

2000
207.Митскавишезначностслова,Ми то ло шки збор ник 3, Ра ча 

2000, 21–26.
208. Poetadoctus–ученипесникЈоргосСеферис,Пред говoр 

књи зи Ј. С. Песме, Ита ка, Бе о град 2000, 7–21.
209.ΜίλοϛΟμπρένοωιτς,ΟσύμμαχοςΣέρβοϛπρίγκιπαϛ, Ελευϑε-

ροτυπία, Ιστορικά 23, Αϑήνα23.μαρτίου 2000, 18–20.
210. Σχέδια τεϛ Φιλικήϛ Εταιρείαϛ με τον Καραγεώργν Σεγβίϛ, 

Ελευθεροτυπία Ιστορικά 48, 14 σεπτεμβρίου  2000, 33–35.
211.ПтоломејевиОринеји (Орини) и нашиГоранци,Го ран-

ци, Му сли ма ни и Тур ци у шар пла нин ским жу па ма Ср би је, Бе о град 
2000, 79–81.

2001
212.ДрамаБраћаКарамазовиидругиобјављениинеобјављени

преводиДимитријаМитеФртунића,Књи жев ност Ста ре и Ју жне 
Ср би је до Дру гог свет ског ра та 3, Бе о град 2001, 53–63.

ПРЕВоДИ
С ЛА ТИН СКОГ ЈЕ ЗИ КА
Ци це рон, Онајбољојврстибеседника,Ви ди ци III–IV, Београд 

1959, VII, 42–43.
Це зар, Галскират, од лом ци на ве де ни у књи зи Vi told Gomb-

rovic,Ferdidurke,Но ви Бе о град 1981, 334 et pas sim.

С ГРЧ КОГ ЈЕ ЗИ КА
Валаоритисовеклефтскепесме:1) Димосовгроб,2)Димос

ињегова кремењача,На род но ства ра ла штво – Fol klorБеоград 
XIV/53–56, 1975, 128–132.

Ко ста Па са ја нис, Српскијезикикњижевност,Про вин ци ја 49, 
1987, 27–32. (Сер биа, 1994, 50; 1996, 63).

Сте фи Кор ти – Кон ди, Антестерије,Bal ca ni ca XX, Бе о град 
1989, 331–339.

Са ма ра кис, Бицикл,Змај 3, Бе о град 1989, 28.
Настраницама„Травничкехронике“,Пред го вор К. Л. Ме ра-

не о са Ан дри ће вом ро ма ну, За ду жби на 16, Бе о град 1991, 4.
И. Ве не зис, Убаштистарогдворца,ПоглављеоАндрићу,За-

ду жби на VI/22, Београд 1993, 11 (Сер биа, 1995, 246; 1996, 375).
Па на јо то пу лос, Нотографскисистемвизантијскецрквенему-

зике,од ло мак из књи ге Теоријаипраксавизантијскецрквенемузике,
(Ати на 1947), Ме ри ди ја ни 9, Београд 1993, 94–96.



344

Ма ри ја Ага то пу лу – Кен дру, Вечерас,Мистичнаодсутност,
Таноћнатишина(три пе сме), Срп ски књи жев ни гла сник 4, Београд  
1993, 45–46.

В. Чај ка но вић, Старасрпскарелигијаимитологија(про ве-
ре, до пу не и пре во ди у обла сти грч ког и ла тин ског је зи ка), Бе о град 
1995, стр. 12 et pas sim.

Те о дор Ве ли ја ни тис, Српскадуша,Сер биа, Београд 1996, 73.
Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац,Са бра на де ла, том 9,Етному-

зиколошкизаписи,Бе о град 1996, 294–299. Пе сме бр. 348-а, б, 351, 
352, 353, 354 и 355.

А. Х., Ма сне овДонКихот,у књи зи В. Јо ва но вић, Београдска
операуЕвропи,Но ви Сад 1996, 218–220. 

Ри га Ве ле сти нац, Поклич,По ли ти ка 27. јун 1998.
Ри га Ве ле сти нац, Поклич, Ри га од Фе ре. 200 го ди на, Ре пу-

бли ка Грч ка, Ми ни стар ство за штам пу, Би ро за штам пу у Бе о гра ду, 
Бе о град 1998, 31–32.


