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историјско дело у стиху које

је 1807. написао велики грчки

трговац у Земуну Тријандафил

Дука; дело описује догађаје на

почетку Првог српског устанка

(1804—1807). Даље се аутор у

овом поглавл>у задржава на де-

таљнијим истраживањима број-

них српских и немачких издања

која су се јавила тада у штам-

паријама грчких породица Кара-

мата и Пулю.

Закључна разматрања Ј. Па-

падрианоса утврђују следеће:

грчка колонија у Земуну има

значаја не само по бројности

њених чланова него и за њено

одлучно и многоструко делова-

ње. Бавећи се углавном тргови-

ном, грчки насел>еници су успе

ли да се брзо економски уздиг-

ну. Управо то економско благо-

стање њихово помогло им је да

буду бирани, да уђу у друштве-

ни живот града. Значајан је та-

кође и њихов допринос политич-

ком, друштвеном и културном

животу не само у Земуну него

и у другим областима североза-

падног Балкана.

Књига Ј. Пападрианоса, за-

мишљена и урађена као доктор-

ска дисертација, није само при-

лог познавању једног трговач-

ког станишта у грчкој дијаспо-

ри; она је, штавише, значајан

научни обол проучавању једног

сегмента српске и грчке симби

озе и прожимања култура.

Миодраг Стојановић

ТОМАЗЕОВА ПОЕТИКА

\Нгјапа ОпкЈагзкј, ЫИ<о1а Тотагео I паза пагойпа роегЦа, 1п$1Јги1 га

кпЈ1геупо5( 1 шпеИюзС, Вео$»гас1, 1989; 356 стр.

Настала као докторска ди-

сертација с ци.ъсм да превасход-

но проучи Томазеове записе на

ших народних песама, монограф-

ска студија М. Дрндарски став-

л>а српско и хрватско (српско-

хрватско) усмено народно ства-

ралаштво у шири контекст ро-

мантичарске поетике. „У Тома-

зеовом сакупл>ачком раду и при

ступу народно] поезији стекли

су се сви политички и есте-

тички елементи романтичарске

поетике народне књижевности,"

примећује аутор, додајући да је

Томазеов приступ народној пе-

сми разноврснији, заснован на

његовом широком и разнород

ном образовању. „Укратко би се

могло рећи да он народној пое

ли) и приступа пре свега као

песник, док се у појединим ту-

мачењима ослања и инспирише

Бнблијом, Дантеом и Хомером."

Романтичарски култ народне

поезије привукао је, дакле, и То-

мазеа. Оттуда народ и народно

песништво, према неким крити-

рима, представљају кл>учни део

његове поетике. У том смислу

аутор примећује: „Његов при

ступ народној поезији садржи

све видове у којима сс ова вр-

ста књижевног стварања јавља

у оквиру тадашње књижевне

критике и књижевних полемика.

У Томазеовим расправама и члан-

цима народна књижевност по-

сматра се у контексту и оквиру

његовог иародњаштва у ширем

смислу речи; у оквиру русоов-

ске антитезе природа — циви-

лизација као израз патријархал-

ног и неисквареног друштва; у

оквиру естетике истинитог, као

поезија која свој предмет нала-

зи у истини, која се, опет, на

ходи у природи; у оквиру есте

тике „примитивног" . . .; у окви

ру тежње ка истнцању нацио-

налног карактера књижевности.

као поезије која чува у себн

националне одлике и историјске

традиције народа у коме је по

никла; у оквиру антитезе изме-

Ьу уметничке и народне кн>и-

жевностп, као лингвистичко

штиво које пружа драгоцени ма
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терщал чистог народног ]езика

и ко.)и треба да послужи као

узор за стваран>е новог, живот-

нигёг К1ьижевног ]езика", закл»у-

чу]е аутор.

У велико] четворотомно] ан

толошко] збирци тосканских,

корзиканских, грчких и илир-

ских (српскохрватских) народ-

них песама (1841—42), пратимо

све видове Томазеовог приступа

народном песништву. Н>егов нз-

бор и преводи засновани су на

^асним естетичким, етичким и

политичким мотивима, испунл-

ва]упн тако начела сво]е кн»и-

жевне и политичке концегпице.

Са политичког становишта, све

песме — грчке и илирске посеб-

но — показу]у да ]е реч о пое-

зищ народа ко]и се ослобаЬа]у

и ствара^у сво] политички и на-

цоинални идентитет.

На]важни]И елементи Томае-

зове поетнке су: легово опреде-

л>е1ье за епску песму, уверен* да

^е однос измеЬу историке и пое

зде у епопе,щ заснован на од-

носу измеЬу по]едннца и за^ед-

нице, да ^е лепо оно што ]е

истинито, а истина нще само

историйка, веЬ ^е и уметничка;

да лепо и истинито може бити

само оно што ^е добро, и на^зад,

карактер епопе]е ]е националан,

^ер представка исторщу нащце

кроз н>ену народну поезщу.

Кн>ижсвно и духовно уобли-

чаван>е Н. Томазеа гранало се на

координатама више култура:

словенске, итал^анске и (нео)хе-

ленске. Шибенчанин словенског

порекла, Италидан по културно]

припадности, Томазео ]е два

пута по пет година провео ван

Италике, на]пре у Паризу, а по

том и на Крфу. Била ]е то при

лика да упозна историйку суд-

бину ових кра^ева, н>ихову кул-

Ггурну и кн>ижевну традици]У,

посебно усмено стваралаштво.

О томе ]е писао у обимно^ сту

дии Италща, Грчка, Илирик,

Корзика, Гонска острей и Алл-

мацща. Посебно сс дивио (нео)-

хеленском духу и култури. При

казав 1е Модерну историку Грч

ке 1. Ризоса Нерулоса, написао

]е студи]у О стиху грчког, ита-

лщанског и илирског народа и

уотите о стиху.

На Крфу се уюьучио у кн>н-

жевни и културни живот преко

песничког круга око Дионисща

Соломоса, ко}и }е неговао култ

народ!юг зезика и поезде. У

грчко] ]езичюэ) реформи ставио

се на страну народног дезика.

Занимл>иво ]е да ]е Томазео на

Крфу написао дело О мудрости

ко/а се находи у коренима сло

венског \езика.

Томазео прати културни пре-

пород Грчке и сакупл>а н>ене на-

родне песме, подстакнут збир-

ком Народне песме модерне

Грчке (1824—25) Клода Фори)е-

ла, француског филолога и ком-

паратисте. О томе и о другим

сводим изворима Томазео у пред-

говору за Грчке песме сам на

води: „Искористио сам збирку

ученог Форщела, ко}и ]е први

и уз на]танани)у разборитост

одабрао и илустровао грчке пе

сме, затим Киндову и Цосову,

као и ону из Науплиона. Нове

песме (само н>ихове текстове до

носим), ко]их има таман толи-

ко да мо^ кн>изи да]у свежи

ну новине, л>убазно су ми усту

пили Андреас Мустоксидис, еле-

гантни ерудита ко]и }е први на

такве збирке помишл>ао; Дио-

низос Соломос, песннк ко.)и ]е

у народни ]език унео истанча-

ност уметности; ... Марко Ре-

ниери . . ., Антимос Мазаракис . . ."

Посебно су овде значащи и

поетички занимл>иви Томазеови

"историкко-естетички коментари

ко)Н су убрзо послужили као

извор за прву грчку расправу О

српско! народно} поезщи (1861)

5. Перваноглуа. „Основни пое

тички мотив коментара у Грч-

ким песмама, закл>учу]е аутор,

„)е контрапункт народне и умет-

ничке поези)е", затим покуша]

синтезе античке традшдце и но

ве хришпанске цивилизаци]е, као

и честа пореЬен>а са класичном

уметничком поездом. Уз то се

V напоменама да]у вари)антни

текстови песама, н>ихов извор

или теренско порекло, односно

сарадник од кога ]е песма до-

бн^ена. У жел>и да сачува израэ

оригинала, Томазео у свом пре-

воду песама применив прин

цип дословног превоЬен>а, као у

г.реводу Вукових записа Злати]а

http://www.balcanica.rs



Критике, прикази, извешта]и 349

старца Беивана, Зидагье Скадра,

Предраг и Ненад. Овоме посеб-

ио треба додати Томазеове пре-

воде четрнаест лирских народ-

пих песама узетих из треЬег Ву-

ковог издатьа, о чему су писали

Г. Теца, М. Ласкарис и аутор

овога приказа.

Проучава]упи основне мотиве

Тсмазеовог антологичарског и

преводилачког рада, М. Дрндар-

ски анализира песме и прати

коментаре уз ньих са компара-

тистичког становишта. Тиме се

Томазео критичком свестрано-

шйу и психолошком анализом

нашег усменог песништва увр-

стио меЬу на]бол>е критичаре

свога доба.

У токовима сазреватьа Тома-

зеовог народгьаштва, н>егових

критичких и политичких иде^а,

посебно када му предмет кн>и-

жевних и научних интересован>а

поста]е наше народно певан>е,

вал>а се ради континуитета под-

сетити да су томе много допри-

нели Фортисово Путовагье по

Далмацщи, Ловрипев коментар

овога путописа и Хомерово Мор-

лаштво 1. Ба^амонт1^а, ко.|и

знатно пре Мицкевича запажа

низ сличности измеЬу Хомерове

поезще и морлачких песама.

Сакупл>ачи и сарадници на

бележенл' граЬе за Томазеову

рукописну збирку Щесме пука

далматинскога лако се прате

преко ььегове преписке са Спи-

ридоном Поповипем из Шибе-

ника. Велико заниманэе привукао

^е Томазеов предговор ово] збир-

ци, поред осталога и због 1ьего-

вог критичког става према пан

славизму, према српско] патри-

]архалжг) породици (гостоприм-

ство, побратимство) и улози же

не у ню.]'.

У покупку реконструкщце

како ]е некада у целини изгле-

дала ова Томазеова збирка, ау

тор полази од три рукописна

свежнл коуп се чувашу у Одбору

за народни живот и обича^е

1АЗУ, под сигнатурой МН 34,

МН 172 и МН 183. Ове песме се

одлику]у богатством мотива ве-

заних углавном за познате ку

наке из ускочко-ха.|Дучке тради-

щце (женидба отмицом, двобо)

за девочку, женидба са препре-

кама, витешко надметаае, дели-

}& лсво]'ка, ослобаЬале из там-

нице, укидан>е свадбарине; поро-

дични односи — неверна жена,

жена свети мужа, односи из

меЬу брайе, брата и сестре, ма'у

ке и сина; митолошке теме —

вилинско порекло ] упака, борба

Зунака с натприродним бипем)

и друге теме и мотиви.

У народно] поезщи Томазео

види обиде лексичке граЬе ста

рее структуре, драгоцене за изу-

чаван>е историке ^езика. Отуда

у п.еговпм збиркама и записи

различии IX вари ]' а ната песама,

„као различите лингвистичке и

стилистичке формашце". У томе

де имао и претходнике од ко-

^их ^е прихватао гледиште да

народна песма у свом „архаич

ном и затвореном эмбиенту" чу-

ва |език од страних \тица1а.

У свим овако замашним ис-

траживан>има, успешним и дра-

гоценим, наЬе се парамио и по

ко]и пропуст. Найме, ако зане-

маримо неке штампарске греш

ке у грчком слогу, ко]е често

промакну и класичарско] корек-

торско] пажн>и, иста |с нам да

по стручно] савести забележимо

да се у напомени 170 (стр. 135)

као аутор Енеиде наводи Хомер

уместо Вергили]а.

Ако 1Ш)зад сво]е впЬаьс ове

изузетно садржаяге и промиш-

л>ено нисане студне схватимо

као осврт на на|важни|а питатьа

Томазеове поетнке и све то упо-

редн.мо са ауторовим закл>уч-

ком, застанемо код уверен>а да

се закл>учци у кн>изи односе

превасходно ако не и искл>учиво

на Томазеово проучаватье наше

народне поезде. Изостао ]е, на

йме, осврт на све оно драгоцено

разматран>е у уводном делу што

се односи на корзиканскс, ита-

ли]анске и грчке народне песме

у контексту европске науке о

кн>ижевности. То ]с само разлог

више да читаоцу, пре свега оно-

ме коме народна муза лежи на

срцу, препоручимо деловито про-

читававъе и проучаванье ове са-

лржа]не студите, како би уочио

1ьен изузетан знача] и драгоцен
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прилог компаративном познава-

1ьу нашег усменог песништва.

Допринос ]е приб.\ижно исти,

иако ман>ег тематског захвата,

какав су дали Во)ислав товано-

вий Марамбо у сводим проучава-

н.пма Мернмеових мистификаци-

]а наших народиих песама и М.

Ибровац у студищ о Клоду Фо-

ри)"елу и европско) судбини срп-

ског и грчког усменог песни

штва.

Миодраг Стощновип

ВУКОВИМ ТРАГОМ НА КОСОВО

/

Владимир Цветановип, Вуковим трагом на Косово, Библиотека Вуков

сабор, „Рад", Београд 1989.

Усмено народно стваралаштво

и народно благо Косовског по-

моравл>а у записима и интерпре

тации В. ЦветановиНа знача|ан

]е пресек у сло]евитости наше

народне културе изложене неу

митном и разорном зубу време

на. Отргнуто од заборава, ово

драгоцено и специфично наслеБ»*

]едне колико архаичне толико и

нове народне мудрости показу]е

да ]е народно памЬеше и данаг

свеже, да му вал>а посветити све-

колику сво]у л>убав и радозна-

лост на путу континуитета и ре-

конструкщце српске историке

културе и кн>ижевности, на раз

меЬу утица]а и прожиман>а сэ

наслеЬем других балканских на

рода.

Из поговора Уз ову кн>игу са-

зна]емо да ]е наш аутор }отп

пре тридесет година, краЗем 1960,

као професор гимназще у Гн>и-

лану, почео да прикупл>а народив

пословице у Косовском помора-

вл>у. Десет година касюце, на

подстица] проф. В. НедиБа, при

ступив ^е проучаван»у и система-

тизован»у граБе, као и н>ено] це-

лотти'уо} социолошко-юьижевноз

анализи. Созвучна усмене наро

дне поруке (1965) први ]е н>егов

рад из ове области, да би затем

об^авио ;)ош неколико прилога

сродне садржине у часописима

„Стремлтенл" и „Обележза", као

и кн>игу Есе'щ и чланци из кгьи-

жевности (1977). Капитално изда

на Народна кн,ижевност Срба на

Косову, у оквиру седме кн.иге,

донело н>егове записе народиих

пословица и изрека, док |е В.

Бован у сво]'оз студщи Вук Кара-

ииН и н>егови следбеници на Ко

сову и Метохищ скренуо пажн>у

на Цветановипева бележеаа и

проучавагьа народиих умотворина

на овом поднебл>у.

По речима самога аутора —

„ова квьита синтетизу^е све оно

што (]е) у периоду дугом бли-

зу тридесет година истраживао,

проучавао, тумачио и ^едан део

тога об^авио по разним часопи

сима и листовима и ... юьига-

ма, али ]е то све сада добило

другу димснзизу и нашло прр^о

место у оквиру целине. Отуда ^'е

юна и по сводо физиономики

тако конципирана да гацвеЬи

део заузима]у тумачеаа и об]а-

шн>ен>а порука и поука народиих

пословица и изрека, ^ер 1е то

и био наз'дуже предмет [н>его-

вих] теори]ских, посебно социо-

лошко-културолошких, па често и

лингвистичких истраживавьа и

вреднованл."

У тако замишл>ено] и уобли-

чежч кн>изи, В. Цветановий изво-

рну граБу распореБу)е и проми-

шл>а у три веБе тематске целине:

Лирске народне песме, Анегдоте

и шале, и Народне пословице и

изреке.

Лирске народне песме, ко^их

^е у овом кра]у много више него

епских, су песмотворни производи

српског староседелачког, углавном

градског становништва и аегове

патризархалне средине. Песме из
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