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ГРЧКА ШКОЛА Y 3EMYHY И СРБИ
(XVIII И XIX ВЕК)
Апстракт — По свом геополитичком положа]у, српски град Земун
био je значаша грчка колониja северозападног Балкана. Земунски
Грци су 1794. основали CBOjy школу — Ellinomuseion. Трошкове
рада школе и н>ене библиотеке покривао je фонд основан прилознма самих Грка. МеЬу грчким учител>има истицали су се ДиMHTpnje Дарвар, Тоанис Турунца и Feopraje Захари]адис. Поред
педагошког рада Дарвар и Захари]адис су се бавили и ниешьем
школских приручника и превоЬен>ем грчких класика.

Везе измеЬу Грка и Срба одувек су биле тесне и блиске.
Joui од времена свога доласка на Балканско полуострво, Срби
и друга jyjKKH Словени су били под многостраним утица]ем.
Византи]е Roja je била наставл>ач старогрчке културе. Штавише, не треба да заборавимо да се манастир Хиландар, та)
расадник целокупног српског среднювековног образованна,
налази на грчком тлу, у CBCTOJ Гори.1 Ови при|ател>ски односи
измеЬу Грка и Срба наставиКе се и nocrahe jom тешши после
турског ocBajaiba Цариграда. Укратко, тешки услови живота
KOJH влада]у у грчким земл^ама после слома Византще приMopasajy многе становнике грчких icpajcna да пребегну у
суседну CpÖHJy, где су их истоверни Срби прихватали са при]ателлким осеЬан,ем. Ови грчки досел,еници управо и nocrajy
главки чиниоци у области грчко-српске привредне, друштвене
и културне сараднэв Koja CBOJ Hajenmn ниво достиже у XVIII
и XIX веку.2
1 В. Byjnh, Срби и Грци, Аетопис Матице Српске, 190, 2 (1897),
1—23; 191, 3 (1897), 46—73; 192, 4 (1897), 100—127.
1 Д. J. Поповип, О Цинцарима. Прилози питагьу постанка нашег
граЬанског друштва, Београд 1937s, 110 и дал>е: I. A. Papandrainos,
"Ëvoç цсуаХос MoxeSóvac uánóSri/uoc: Eúcpóvioc Paq>«Y¡X Патгаусамуоиотг)!; IIonoßiT;,
rivevtwrnxot ¿vSpeç T^Ç MaxeSovtaç хата TÍ¡V ToupxoxpaTÍocv, Thessaloniki 1972,
109—111.
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Српски, град Земун, по знача] у свог геополитичког положа]а, веома рано je привукао пажшу жител>а грчких области
под турском влашЬу, посебно оних из Тесали|е, Македони]е
и Епира, KOJH су овамо долазили поступно и основали ,]'едну
од цветящих грчких колони|а северозападног Балкана. ВеКина
грчких досел>еника у Земуну били су влахофони, говорили су
найме ]едан латинизирани идиом KOJH je био сличай другим
латиноидним ¡езицима западне Европе и румунском. Срби
су их звали Цинцарима, Грци — Куцовласима, а Германи —
Аромунима.3
Земунски Грци су основали CBojy школу тек 1794. године.
До тада су н>ихову децу поучавали приватни учители или су
их слали у школу Kojy je издржавала православна општина
и Koja je била за^елничка како за Грке тако и за Србе и остале
православце. Пажн>е je досто]на и чнаеница да су ови при
ватни учител>и грчку децу учили поред грчког и српски |език,
jep им je OBaj ]език био неопходан за н>ихово будуЬе заниман>е. За што бол>е и брже савлаЬиван>е српског |езика, грчка
колошца у Земуну je Beh 1770. године финансирала и у ВенеUHJH штампала ¿сдан приручник грчкословенским писмом.4
МеЬу грчким приватним учител>има у Земуну се истицао
свозим образованием, CBOJHM обимним списател^ским делом и
3Ha4aJHHM доприносом cpncKoj историщ юьижевности — ДиMurpuje Дарвар, меЬу Србима познат као Димитри]е НиколаjeBHh Дарвар. Он je роЬен 24. августа 1757. године у Клисури,
градиЬу у западно^ Македонии, KOJH данас припада Грчко!.
После првих слова научених у OCHOBHOJ школи у родном месту,
1769. године, кад je имао тек дванаест година, дошао je y
Земун, где je н>егов отац Никола отворио трговачку радн>у.
Y овом граду je почео да учи српски и друге словенске |езике,
као и немачки. Нэегов учител> словенских |езика у Земуну
je био THMOTCJ JoBanoBHh. Од 1773. до 1784, дакле нешто више
од ]едне децени|е, Димитри]е Дарвар he наставити cBoje стуflHJe y Новом Саду, Букурешту, Халеу и Ла]пцигу, где he
код познатих учителка слушати часове старогрчког |езика,
филологи^е и филозофи)е. KpajeM 1784. године he се вратигги у
Земун и почеЬе да поучава као приватни учител..5
Димитров Дарвар се свим CBOJHM биЬем посветио образован>у грчке деце у Земуну; отуда je н,егов учительски позив
3 I. A. Papadrianos, Oí EX/qvtc itapoixoi той SE¡A).ÍVOU (XVIII—XIX),
Солун 1988, 11— 12, 31. где je и односна библиографи]а.
4 Вид. Ст. Новаковип, Српска библиографией за Hoeujy кнгшкевност,
1741—1867, Београд 1869, 11, бр. 42; Г. Михаилови!!, Српска библиографией
XVIII века, Београд 1964, 93, бр. 91; Д. ПанковиЬ, Српске библиографов,
1766—1850, Београд 1982, 208, бр. 120.
5 Despina Loukidou-Mavridou, loannis Papadrianos, Dimitrios Darvaris,
sa contribution à l'évolution littéraire bulgare, A'. Thessaloniki 1980, 211—213.
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имао вид«ог успеха, што показухе читав низ н>егових ученика
KOJH he се доцнще истицати у разним друштвеним областима.
Штавише, неки Дарварови ученици he наставити дело свога
учител>а, прихвата]уЬи се образованна грчке деце у ди|аспори.
Y исто време, Димитри]е Дарвар je показао живо интересован>е и за образование српске деце од Koje су многа била
н>егови ученици. Зато je за н>их превео са грчког на славеносербски извесна дела Koja су била пуна моралних поука.6
Конкретно, 1786. године преводи он са старогрчког на
славеносербски Христотщу Антонина Византи]ског. ÓBaj превод, под насловом Благонравще, настао je, како и сам преводилац кажже, „на ползу и на потребу славеносербске jyHocTH".
Занимлэиво je оно што Д. Дарвар доноси у предговору своме
делу. „Кад сам запазио ову Христоитщу, пише грчки учител>,
поверовао сам да je веома потребна и корисна за славеносербску младеж; зато сам, колико су ми моЬи допуштале, ово дело
и превео на славеносербски JCSHK, како би славенска деца
могла, следепи н>егове поуке, да се правилно noHauiajy и да
noóo^uiajy cBoje етичке особине . . ."7
Тачно тринаест година касни|е, управо 1799, Д. Дарвар he
превести са старогрчког «а славеносербски Икону Кевита ТиBejcKor и Приручник („Ручницу") стоичког филозофа Епиктета.
Грчки просветител> и oeaj CBOJ превод nocBehyje драго| српско]
младежи и, oopahajyhn joj се, каже: „Теби noceehyjeM ову
кн>ижицу Roja садржи моралне поуке; она je тебе ради и напи
сана и преведена; ова кн>ига за тебе не представлю само |едног
доброг учител>а, Beh у себи садржи жел>у и л>убав за све оно
што нас може учинити среЬним . . . Прими, дакле, драга младежи, ову кн>ижицу свим CBOJHM срцем, чт-aj je с пажнюм,
а према мени, н>еном скромном преводиоцу, покажи CBojy
предусретл>ивост ако сам где погрешио . . ."8
Y 1801. години светлост дана угледао je и треЬи превод
Д. Дарвара на „славеносербски" под насловом „Зерцало ХриCTHJaHCKOje". Реч je о зборнику текстова разних црквених писаца, Koje Дарвар преводи са грчког на српски JCSHK. Како и
сам преводилац наглашава, oeaj превод je настао ради „Славосербског народа". Другим речима, Дарвар се овога пута не
обраЬа исюъучиво српско] деци, seh и оним одраслим Србима
KOJH нису знали грчки JCSHK и KOJH су хтели да у преводу
yno3Hajy мисли и поуке грчких црквених отаца.9
Земунски Грци су 1794. године, како смо seh рекли, били
основали CBOJY школу Koja je добила карактеристичан назив
' Papadrianos, Oí 'EXXrjvec nápotxoi, 125.
7 I. A. Papadrianos, The Greeks and the Serbs as an integrated Society
in Zemun during the eighteenth Century, Balkan Studies 2; (1983), 573—575,
8 Papadrianos, Oi ТЗХХт^сс irápoixoi', 184—186.

• Papadrianos, The Greeks and Serbs ..., 577—579,
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тога времена „Стециште грчких муза" (Ellinomuseion).10 Овде
посебно наглашавамо да je .]'едан од протагониста осниванл
ове школе био велики земунски трговац Трандафил Дука,
писац HCTOpnjcKor дела у стиховима Историка Славено-Срба,
Koja приказу]е догаЬа|е из првог српског устанка.11
Трошкови рада грчке школе као и н>ене библиотеке покривани су исклнучиво преко фонда KOJH je био основан од
ирилога земунских Грка и KOJH je био достигао двадесет jeÄHy
хюьаду флорина, за оно време веома велику суму. Школа je
радила на основу Статута од дванаест тачака, KOJH je потврдила
аустри|ска власт 1816. године.12
OpraHHsauHJa грчке земуноке школе до данас mije била
довольно позната. Hocroje, меЬутим, многа сведочанства Koja
ово питан>е могу потпуни|е да об|асне. Конкретно, у почетку
су се грчка деца уписивала и учила у OCHOBHOJ или нижо)
rp4Koj школи. Ова школа je представл>ала на|нижи степей
н>иховог образованэа. По завршетку основне школе, ученици
су могли да noxabajy тзв. грнку школу или вишу школу ко|а
je представляла степей н>иховог вишег образованна. Ова два
циклуса у н>иховом образован>у noTpajahe готово све до последн>их година рада овог стецишта грчких муза. Да би се, меЬутим, бол>е изводио виши циклус образованна, у временском пе
риоду измеЬу 1820. и 1828, виша школа he бита подел>ена на
два одсека и тако he се аутоматски основати, уместо дотадапиьих ÄBejy, три школе у Земуну, управо три стелена обра
зованна.13
Нижа и виша школа су обухватале по два разреда, а
обука je у Нтима траjaira по три семестра. Наj вишу власт у
Ellinomuseion-^ имали су админисгративни директор, KOJH je
биран из редова богати(их Грка у граду, и старател>и.14
Грчка школа у Земуну, seh од свога осниван>а, имала je
угледне учител>е, а та чин>еница допринела je да школа стекне
велику славу. У ову школу слали су децу на образована не
само Грци, веЬ и Срби, МаЬари, Немци из Земуна, Београда и
других градова.15 „Знача|ни]*а од грчке школе у Београду",
пише српски научник и путописац Сретен Л. ПоповиЬ, „била
je грчка школа у Земуну, Koja je много] деци грчких и српских
угледних породица користила као jeflHa врста више образовне
10 Вид. ФЛоХоуисос TrjXéypoKpo? ÍTOI 'EXXijvixoö TrjXeypácou Ф1ХоХоу1ха, Wien,
1820, св. 6, 47-^*9, 51; св. 20, 156.

11 Papadrianos, Oí 'EXX^vcc Trápoixoi 131, 195—197.
« ФьХоХоуьхос T^Xefpacpoi;, 1820, св. 47; I. Sopran, Monographie von
Semlin und Umgebung, Semlin 1890, 545; П. Марковип, Земун од Hajcrapujux времена до данас, Земун 1896, 112.
" ФЛоХотисб; TïjXéYpaçoç 1820, св. 20, 159; Завича]ни Mysej Земуна,
Sign. К 75.
14 Papadrianoe, Oí 'EXXijvEí; Tcápoixoi, 136 и дал>е.
»» ФьХоХоусхбс ТтдХегрокрос, 1820, св. 6, 48.
http://www.balcanica.rs

Грчка школа у Земуну и Срби

установе".16 Оно може само да потврди joui и чшъеница да
je грчка школа у Земуну 1802, дакле неколико година после
осниваша, öpojana 88 ученика.17
Meby грчким учителлша у Земуну посебно издва]амо она
имена Koja су имала знач|ни|у улогу у образован^ српске деце
и општедуховног живота Срба. Пре свих издва]амо Тоаниса
Турунцу KOJH je учител>евао од 1806. до 1810. године. Он je
био познат и пре него што je постао учител», а био je пореклом
из CjaTHcre, градиКа у западно] Македонии. Пре свога брата
Теохариса KOJH je живео у Бечу, веома je рано пристао уз
ослободилачки локрет Риге од Фере и постао ]едан од главних
преносилаца н>егових иде)а y Земуну. Овде подсеЬамо да je
брат Joaiiiica Турунце, Теохарис, sajeflHo ça Ригом од Фере
нашао мученичку смрт, када су их Турци убили |уна 1798.
године у HeöojuiHHOj кули у Београду.18
HaJ3Ha4aJHHJH догаЬа] у учительском раду J. Турунце jecre
да je код н>ега учио доцни|е познати српски песник Сима
МилутиновиН CapajnHJa. Oeaj догаЬа] треба датирати после
jyna 1807. године, када je Сима МилутиновиЬ, sajewio са своJHM школским другом Димитри{ем ДавидовиЬем, био избачен
из гимнази|е у Сремским Карловцима, зато што je читао забра1ьеис кн>иге и што je писао смеле стихове.19
У CBOjoj аутобиографщи, МилутиновиК подвлачи очинску
л>убав с KOJOM га je Турунца прихватио и у исто време нам
пружа занимшива обавештен>а о напредном систему наставе,
KOJH je примен>ивао №егов грчки учител». По речима Симе
МилутиновиЬа, J. Турунца je велики знача] придавав хуманистичким наукама и HHJe инсистирао на оптереНиван>у ученика
сувишним знан>има; при учен.у веронауке много je пазио на
избор MaTepHJe, насто|еНи, с |едне стране, да пренесе само она
теолошка знан>а Koja могу да помогну у облагороЬиван>у човека, избегава^уКи, с друге стране, учеае оних догми Koje
су скривале у себи хипохризи]у и фанатизам. Грчки учител> je
посебно оимпатисао просвеЬене монахе и радо je ступао у
н>ихово друштво, док je фанатике редовно избегавао. Великог
и напредног реформатора српске просвеЬености Досите|а ОбрадовиЬа ценно je у ceaKoj прилици ко ja му се указивала.20
OBaj хуманистички систем наставе J. Турунце побудио je
живо интересоваае младога Capajnnje, KOJH je потпуно постао
11 Вид. Тодор СтефановиЬ Виловски, Стари Београд. Постанак и. развитак српске вароши и културне и друштвене прилике у н>ему (1820—
1850), Српски гаьижевни гласник, 26 (1911) 309.
17 Поповип, О Цинцарима, 220 (друго издаше).
18 Papadrianos, Oí 'EXXijveç Ttápoixoi, 155.
" M. Б. МилнЬеннЬ, Поменик знаменитых луди у српскога народа
Hoeujez доба, Београд 1988, 363.
" Сима Милутиновип CapaJAHJa, Животопис. Кн>ижевна исторта
33 (1976), 180.
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привржен своме учител>у. Н>егово школован>е поред {едног таквог учител>а, н>егова пршъежност, те читан>е великог öpoja грчких кн>ига у библиотеци грчке школе града Земуна и свакодневно другован>е са грчким ученицима условшш су да Сима
МилутиновиН доста добро научи новогрчки ]език.21 Познаван>е
овога ]'езика видно he му помоЬи доцни|е у н>еговом песничком
стваралаштву. Отуда, када je 1826. године сакупл>ао граЬу за
писание ела Сербщанка, поред осталих извора користио je и
црпео граЬу и из Историке Славено-Срба Трандафила Дуке,
офавл>ене 1807. године на грчком jesHKy. Ову чиньеницу лако
може да провери сваки она) ко] и би упоредио текстове ових
дела у стиховима. Y ствари, многа поглавл>а Дукине Исторще
и МилутиновиЬеве Сербщанке носе исти наслов; излагайте мно
гих по]единости има исти редослед у оба дела; и на^зад, како
HcTopuja Славено-Срба тако и Серби\анка доносе углавном
ратне догаЬа|е и nsoeraeajy да опишу и окарактеришу устаничког вожда Kapabopba и остале српске BojcKOBobe.*2
Поред J. Турунце, за нашу тему je занимл>ив и jeflan друга
учител. у Земуну; реч je о Георги]'у Захарщ'адису или Папазаxapnjy, познатом код Срба као feopraje SaxapHJeBuh. Он je
роЬен 26. ]ула 1778. године у тесали]ском градиНу Тирнаву.
Y почетку je noxafeao школу у Трикали код учител>а Стефана
Стамкидиса, а доцнизе csoje школован>е наставио je y Тирнаву
код учител.а Таниса Пезара, KOJH je био познат по свом дубоком познаван>у старогрчких писаца. Од овога свога учител>а
SaxapHJaÄHc je стекао завидно класично образована, што му
je KacHHJe помогло да са успехом преводи на српски |език
дела старогрчких писаца. Око 1797. године преселио се у Земун, где je почео да учи српски и друге словенске ]езике. Y
септембру 1799. грчка колонка у Земуну, ценеКи н>егово обра
зована, прихватила je Захари]'адиса да преда!е у H>HXOBOJ школи. (ОдреЬена му je и годишньа плата у износу од 500 флорина
или 800 гроша. Joui му je доделено бесплатно коришНен>е
стана са rpejaibeM.)*8
Грчка школа у Земуну, како смо и рани|е приметили, броjaлa je тада 88 ученика. Да би образовао тако велики 6poj
ученика SaxapnjanjHc je радио с л>убавл>у и методично. Он je
показивао исто занимайте према свим ученицима, били они
грчког или српског порекла. Отуда, да би задовол>ио je3H4Ke
потребе CBOJHX словенских ученика, он 1803. године об|авn>yje ]едан грчко-словенски речник KOJH Ha»í je познат и по
" Исто, 180.
- Вид. детал>шуе: Papadrianos, Oí 'EXXTjvec Trápoixot, 201—202.

53 I. A. Papadrianos, Der griechische Gelehrte Georgias Zahariadis
und sein Beitrag zum slavischen Schrifttum im 19. Jahrhundert, Balkan
Studies 17/1 (1976), 79—82.
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грчком наслову — AeCixov ' Pcojia'ixodXaßwvixov и по словенском
називу Речник грчко-славенски?*
Ова] речник, штампан о трошку грчког школског братства
у Земуну, почшье уводом (стр. 1—10), где се на грчком и на
словенском доносе двадесет и четири слова, разматра се такоЬе и i-ьихова подела на сугласнике и на самогласнике, да]е
се подела речи на слогове и на]зад, излажу се осам врста речи.
После увода следи читав низ именица (стр. 1—66). На левом
делу сваке странице да]е се грчка именица, док се на десном
делу иста реч да]е у преводу на „славено<ербски ¡език". На
овом месту, меЬутим, уводи нову класификаци|у. Найме, не
ставл>а именице алфабетским низом seh их, по аналогами на
Лихово значение, дели на 18 поглавл>а. Другим речима, овде
он следи поделу „по предмету".
Y наставку речника да]е се ¡едан каталог глагола (стр.
67—115), KOJH се употребл>ава)у у свакодневном говору. Као
и у одел>ку о именицама тако и овде у левом ступцу сваке
странице нижу се глаголи, док се у десном ступцу да|е превод
на „славено-сербски jesmc" сваког глагола. Овде се, меЬутим,
глаголи излажу у алфабетском низу и не следи подела „по пред
мету", као што je то случа| код именица. Осим каталога одреЬених глагола, Захарщадис je сматрао неопходним да у овом
делу свога речника изложи и начин како ce KOJH глагол меша
по временима. Напослетку, Грнко-славенски речник се завршава
са десет дщалога (стр. 116—136), KOJH ce воде измеЬу два
младиЬа, Ланиса и Теофила. Разговор се води о благочестщу
— Пер1 suaeßeiac.
Oeaj речник, како и сам аутор каже, писан je „ради славеносербске jyHOcra" коja се образовала у грчко] школи у
Земуну. Судейи, меЬутим, по сачуваним исторщским подацима,
грчко-сяовенски речник Г. Захари}адиса употребл>аван je за
учеи>е напамет грчких речи и иьиховог значен»а на славеносербском jesHKy, у оквиру je«Hor предмета обавезног за све
ученике другог разреда ниже школе.25 Тако су поред српских и
грчки ученици користили ова| речник, jep им je омогуНавао
да науче неопходне словенске речи Koje су им биле веома
корисне у н>иховим будуЬим трговачким пословима.
Г. Захари]адис je предавао у OBOJ школи до 1806. године.
Тада се изненада повукао а на н>егово место je дошао J. Турунца, о коме смо раниje seh говорили. Не знамо разлоге овога
SaxapnjaÄHCOBor изненадног повлачен>а, jep извори KoJHMa pacполажемо о томе ништа не говоре. Колико толико, ови исти
извори нас ипак обавештава|у да he Г. Захари]адис, после
24 Потпушци 'наслов овога речника вид.: НоваковиН, Српска библиографща, 57, бр. 245; Каталог кн>ига на ¡езицима ¡угословенских народа,
1519—1867. Издан,е Народне библиотеке Србще, Београд 1973, 124, бр. 779.
и ФЛоХоуьх.ос T7¡>.éYpa9°?. 1820, св. 20, 159.
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четири године, управо 1810, прихватити да поново продаже у
OBoj школи. Годину дана касшце, дакле 1811, ова| грчки учитель
je постао управител? грчке школе у Земуну.26
Г. Захари]адис he у грчко] земунско| школи предавати
до Kpaja 1820, а веК почетком наредне године he нреЬи у
други српски град Шабац, где прихвата да преда]е cpncKoj
деци граматику и филологи]'у. На]знача]ни]и догаЬа] ЗахариjamrcoBor другог учител>еван>а у Земуну био je што je тада
код н>ега учио Или|а Гарашанин, naJBehu политички ум Србиje y XIX столеЬу."
Као и у току свог првог учителлког периода, Захары |адис
je наставио да се живо бави CBOJOM професи|ом. Y сво|им
предаван>има он je методичан и сам прикушъа и o6pabyje
граЬу за csoja предаван>а. Отуда, да би помогао свощм ученицима у настави граматике, посебно синтаксе, он 1816. године
oöjaÄfbyje опширну граматику грчког |езика.28
Захарщадис ово CBOje дело nocBchyje Луки}ану Мушицком,
према коме je rajno дубоко поштован>е. Y посвети писано] на
грчком и славеносербском jesmcy Г. 3axapHJa«Hc подвлачи знача]ан допринос архимандрита Мушицког cpncKoj писмености.29
Разлоге KOJH су га подстакли да напише Грнку граматику
сам o6janiH,aBa у посвети ynyhenoj ученицима. Y TOJ посвети
износи да je y настави граматике и синтаксе, поред ученика,
и он сам губио драгоцено време, па je стога и одлучио да
o6jaBH CBoja предаван>а.*°
Ово дело грчког учител>а поделено je на два seha одел>ка:
први (стр. 32—268) обухвата етимологн)у, а друти (стр. 269—
403) — садржи синтаксу. Први део je коришЬен као помоЬни
приручник за наставу етимолошког дела граматике KOJH ce
учио у првом разреду на^више школе (треЬег стелена образовааа). Други део овога школског приручника користили су
ученици другог разреда исте школе ко|и су имали да прате
наставу синтаксе свих врста речи?1
Захари]адисова Грнка граматика пак требало je да упоредо
служи и cpncKoj и немачко] деци Koja су учила у грчко] школи
у Земуну. Стога je н>ен аутор сматрао неопходним да нека
места, посебно наслове у садржа|у, преведе и на славеносрпски
и на немачки }език. Тако на 32. страници ове граматике читамо следеЬе: ,Досто1И осам врста речи: 1. То "Ap&pov, Член,
das Geschlechtswort. 2.То 'Ovo¡j.a, Илца, das Nennwort. 3.í¡'AvT<ovu¡xía
*• Papadrianos, Georgias, Zachariadis, 82—83.
í7 MiiAnhcnnli, Поменик, 93—94; Поповий, О Цинцарима, 221 (др. изд.).
58 Потпуни]н наслов ове граматике вид. Dimitrios, S. Ginis-Valerio« G. Mehas, 'EU7)vtx^ ßißXioYpowplct, l. Атина 1939, 144, бр. 895.
19 Ова посвета обухвата првих селам страница Захарщадисове грчке
граматике, Koje су непагиниране.
ю Вид. Georgios Zachariadis, Граццм-пку 'EXXTjvtxiíj, Wien 1816, 8.
sl Papadrianos, Oí 'EXXijvcc Ttapoixoi' 193.
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Местоимение, das Fürwort. 4. То 'р^ца, Глагол, das Zeitwort
итд . . . ."
Посебно je занимллв преводилачки рад овога грчког учи
теле. Године 1807. Захари]адис преводи, за потребе славеносербскюг jyHouiecTsa, на славеносербски ]език спис О васпитан>у деце, Плутарха из Xepcmeje, као и дело Савет Демонику
беседника Исократа. Оба ова превода су об]'авл>ена у Будиму,
у jenfloj кн>изи.м
Захари]адисова одлука да преводи старогрчке писце тесно
je повезана са духовним кретануима у српском народу тога
доба. Док су, найме, до средине 18. века у Србищ превоЬени
готово исюьучиво црквени писци литургщског и дидактичког
карактера, од тада су упоредо превоЬена и дела старогрчких
аутора. Будугш да je Захари]'адис пре свега учител», н>егово преводилачко дело насто]и да постигне чисто дидактичке цшьеве.
Стога од хеленских писаца одабира и за српску младеж пре
води Плутарха и Исократа, чи]а су дела пуна моралних поука.
Осим тога, не треба заборавити да су дела ове дво]ице хелен
ских писаца, због свог дидактичког caдpжaja, у 18. веку увелико проучавана у разним школама код балканских народа.3*
Годину дана касни|е, найме 1808, Захарщадис he са старогрчког на новогрчки и славеносерпски превести joui jeflan
Плутархов спис под насловом Га^ха 7rapaYYe^aTa (Зерцало
супружества).3* Овога пута, меЬутим, пажн>а грчког педагога
ниje била усмерена само на српску децу seh и на одрасле,
зреле л>уде KOJH су знали српски и новогрчки |език. Нэих жели
Захарщадис преко превода да упозна са caдpжajeм дела у
коме антички писац показухе супружницима начин како да се
меЬусобно noHaniajy да би им живот био хармоничнищ.85
Osaj Захари^адисов превод Плутархова дела наишао je на непосредан и широк од|ек у словенском свету. Тако je 1808. године,
велики српски просветител» Д. ОбрадовиЬ, osaj Захари]адисов превод, одмах по н>еговом изласку, узео као узор и об|авио
под CBOJHM именом ]едан други превод овога Плутарховог
дела.8'
в Новаковнп, Српска библиографыja, 71, бр. 318; Каталог кн>ига,
313, бр. 2003; Ynop. Joeair Грчий, Наша преводна кгьижевност у друга)
половины 18. и у npeoj четвртини 19. века, Гласник Историског друштва
у Новом Саду, 5 (1932), 44.
я Alexandru Dutu, Les livres de sagesse dans la culture roumaine,
Bukarest 1971, 80, № 109; Ariadna Camariano-Cioran, Les Académies princierès de Bucarest et de Jassy et leurs professeures, Thessaloniki 1974,
157-159.
*• Потпуни наслов овога превода види: Новаковнп, Српска (библиографща, 74—75, № 336; Каталог книга, 313, № 2004; ПанковиЬ, Српске
библиографще, 246, № 413.
" Papadrianos, Georgias Zachariqdis, 87.
" Богдан СтевановиЬ, Hctopuja хеленске кн>ижевности, Београд
1968, 144, изнео je мишл>ен>е да je AOCIITCJ ОбрадовиЬ са грчког i ориги
нала превео Плутархово дело Зерцало супружества. МеЬутим, М. Сто19
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Г. Захари]адис he наставите CBOJ проводилачки рад и после
одласка из грчке школе у Земуну. МеЬутим, проучаван>е ньеговог преводилачког стваралаштва и у овом периоду прелази
оквире и цшьеве овога рада.
Y меЬувремену, слава Kojy je seh била стекла грчка шко
ла у Земуну, ширила се све више. То управо може да потврди
чин>еница да се бро] ученика ове школе, са 88 у 1802. години,
знатно yBchao и 1823. достиже 6poJKy од 123 слушаоца.
Управо тада, како нас обавештава|у неки подаци, школе у
Трсту и Бечу, Koje су се веома разликовале од других грчких
школа у Аустри|и, 6pojane су — прва 185 а друга 70 ученика.
Грчка школа у Земуну, найме, по 6pojy ученика je била на
другом месту, надмашивши и саму школу у аустри|ско| престоници.87
Ово je меЬутим, било и последнее 6poJHo yaehaae ученика у
OBOJ школи. Од Kpaja четврте деценще XIX века грчка школа у
Земуну je почела да губи CBOJ ранщи углед. Bpoj Ьака се из
дана у дан све више сман>ивао. Године 1875. ова грчка школа
je имала само шест ученика (два грчка, три српска и ]едног
немачког), а годину дана Kacnnje (1876), школа he престати
са радом због потпуног недостатка ученика.38
Школски фонд се и дал.е пунио, као и paHHJe. Године
1879. новчана сума у фонду достигла je четрдесет три хил>аде
флорина. На инициативу Георги]а Павла фон Спирта, ко} и
je био председник грчког школског братства, земунски Грци
he Hajsafl предати „брапи" Србима CBOJ богати школски фонд.89
Узорна сарадн>а измеЬу наша два истоверна народа ни}е
престала са затвараньем ове, као и оних других школа KOJC
су Грци оснивали у северозападним областима Балкана. После
стицаиьа националне независности, Срби и Грци1 убрзано напреAYJY Y духовном животу, оснива]у 3H34aJHe научне центре и
размен.у|у резултате научних истраживан>а. Y наше време све
то nocraje pasHopoflHHJe и разуЬенще.

у CBojoj критици чаьиге Б. Стевановипа, об]авл>ено] у часопису
Жива антика 12 (1971), 346, показав je да Досите] ни]е превео Плутархово дело са оригинала, веп се ослонио на лревод Г. Захари]адиса.
37 Вид. Papadrianos, Oí 'EXXYjvec Ttápoixoi, 160, где je и односна библиограф^а.
м Поповип, О Цинцарима, 222, друго изда]ье.
•
s> Papadrianos, Oí 'ÉXXrjvec itápoixoi. 177.
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THE GREEK SCHOOL OF ZEMUN AND THE SERBS (18th—19th c.)
loannis A. Papadrianos
Summa ry
Owing to its important geopolitical position, the Serbian (town of
Zemun has been attracting the attenkm of the inhabitants of Turkishoccupied Greek territory from as early as the seventeenth century. They
started to make their way there and gradually established one of the
most flourishing Greek colonies in the north-western Balkans. Little is
known about the educational system attended by the Greek children of
Zemun; however, the historical documentation which the author has
recently brought to the attention of scholars sheds considerable light on
the subject.
<
At first, the Greeks of Zemun had their children educated by private
tutors. It is interesting to note that these tutors taught their young
protégés both the Greek and the Serbian language, the latter having been
essential to them in their future careers. One Greek tutor from Zemun
was distinguished for his wide learning, hie considerable literary output, and
his notable contribution to Serbian literature: he was Dimitrios Nikolaou
Darvaris (1757—1823), known to the Serbs as Dimitrije Nikolajevié Darvar.
He also took a lively interest in the education of the Serbian children,
many of whom were his pupils. For their benefit and moral edification
he translated a number of improving works from Greek into Serbian:
Antony Byzantinus's Нр1лстто-г)Эею (Blagonaravije) in 1786; Cebes the Theban's
Шмое (Ikona) and the Stoic philosopher Epictetus's 'EvyeipiSiov (Rucnica)
in 1799; and the Kcßpermj? TIOV xP'<wav¿>v (Zercalo Hristianskoje) in 1801.
In 1794, the Greeks of Zemun established their own community
school, which rapidly won renown. The school offered three levels of
study, and was attended by the children of not only the Greeks, but also
the Serbs, Hungarians, and Germans of Zemun, Belgrade, and other
areas of what is now the Federal Republic of Yugoslavia. Some of the
school's teachers made an important contribution both to the education
of the Serbian children and to the intellectual life of the Serbs in ge
neral. One of them was loannis Touroundzas, who taught there from
1806 to 1810; among his students was Sima Milutinovié-Sarajlija, who
became a celebrated poet. Another was Georgios Zahariadis, who taught
at the school from 1799 to 1806 and from 1810 to 1820; one of his pupils
was Ilija Garasanin, who became Serbia's greatest political genius of the
nineteenth century. Not onlv a teacher, Zahariadis was also a prolific
writer of works addressed to the young Serbs who were so dear to his
heart: in 1803 he published a splendid Greek-Slavonic dictionary, the Reonik
greèesko-slavenskij; in 1816 he brought out a weighty Greek grammar; in
1807, again for the benefit of young Serbs, he translated into Serbian
Plutarch's Iltpt raxíítov ¿¡.vtoYrfi (O vospitaniji detej) and Isocrates's napaivsatc
jrpóo Orjuovtxov (О blagonraviji junosti); and in 1808 he translated another
of Plutarch's works, the Pracepta coniugalia (Zercalo supruzestva).
The Greek school of Zemun operated until 1876, when lack of
students forced on its closing down. The Greeks donated the school's
substantial funds (43,725 florins) to their Serbian "brothers".
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