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ГРЧКА КОЛОНША У ЗЕМУНУ

(КШШН А. ПАПАДР1АШТ, 01 ЕЛЛН^Е ПАР01К01 ТОТ 2ЕМЛШ0Т -

18о; —19о« ои. — 1ДРТМА МЕЛЕТШ ХЕР20МН20Т ТОТ АШОТ — 210

0Е22АЛОШКН 1988)

У издан»у Балканолошког ин

ститута у Солуну об]авл»ена )е

тематски занимл>ива и култур-

ноисторщски веома значащна мо.

нографща универзитетског про-

фесора и балканолога .Гоаниса

А. Папалрианоса. Веп према

наслову судепи, студща се од-

носи на грчку дщаспору у току

XVIII и XIX века, у подунав-

ске эеяиье, с посебним освртом

на досел>аван>е Грка и н>ихову

колонку у Земуну. О томе до

данас ни]е написана шцедна си-

стематска монографи)а; управо

ту празнину аутор попуньава

овом студи]ом ко]а се ослан>а

углавном на нове податке црпе-

не из ^угословенских и других

балканских архива. Усамл>ене ве

сти и иде^е налазио ]е и у дру

гим студи1ама ко]е се односе на

исторщу Земуна (1§паг Зорргоп,

Петар МарковиЬ, Лазар пелап,

Миодраг ДабижиН, Танасще Ж.

Илий) и на сеобе из мужних у

северозападне балканске земл>е

(Душан т. Поповий, Славко Гав

рилович).

После уводних разматраньа,

кн>ига )е поделлна у пет поглав-

л>а, са резимеом на енглеском ]е-

зику, са библиографиям, индек

сом имена и географских по.)-

мова.

V првом поглавл»у — Оснива-

н>е и развод грчке колони]е у

Зелмну, демографски подаци —

1. Пападрианос читаоца упозна-

1е са геополитнчким положа]ем

Земуна и истори]ским условима

гьеговог развода. Геополитички

положа] Земуна на копненом тр-

говачком путу од Цариграда и

Солуна према централно! Европи

и Бечу, V XVIII и XIX веку,

условно ]е ньегов повол>ан при-

ягселни и културни развитак.

Уггоаво због тога, Земун }е по-

стао привлачан центар за грчке

жителе под турском влашпу, по-

себно за оне из Македотп'е,

Епира и Тесали]е, ко]и су )<яп

од XVII века имали трговачкс

контакте са северозападним зем.

,ъама и централном Европом.

ПолазеЬи углавном од многих

досад некорншЬених извора, ау

тор оГ)|ашььава историйке узро-

ке ко]и су довели до ове ,\1 па-

споре, до успона и процвата

грчког жив.ъа у ново] срединн.

Такви нстори]ски догаЬа]н били

су Карловачки мир (1739), Пожа-

ревачки мир (1718) и Београдскн

мир (1739), као и прво и лруго

разараше Мосхопол>а (1769, 1788).

На почетку XIX столейа Грци

су чинили 1/9 земунског станов-

ништва од девет хи.ъала душа.

Поред гркофоних, мпоги доселл-

ницн у Земуну и другим севе

розападним местима Балкана по-

тичу из редова влахоофних ста-

новника Грчке, ко]и говоре ]едан

латннидни идиом сродан роман

ским ]езицима. Грци их зову

Куцовласи, Германи Аромунима,

док су код Срба познати као

Цинцари. Независно од ]езика

ко]'им су говорили, Куцовласи

су у пракси покачивали, доста

пзражено, да ]*е н>ихова етничка

свеет била грчка.

На кра]у првог поглавл>а

осветл>ава]у се ]ош и разлози

ко]и су доцни]е довели до по-

степеног слабллаа и гашен>а зе-

мунске грчке колони )е. Били су

то економски и политички раз

лози, у исто време. Найме, кла

дем трейе децени]е XIX века Зе

мун губи рапир! знача! тран-

зитног трговачког центра изме-

Ьу Истока и Запада. Зато су

многи грчки трговпи у овом

граду затворили сво]е радк>е и

отишли у друге кра]еве ко]и су

им омогуНавали да наставе ову

врсту заниман>а. Други, политич.

ки разлог био ]е стваоале не-

зависне грчке лржаве (1830), па

су се многи земунски Грци впа-

тили у слободну отацбину. Они

кош су остали, временом су се

асимиловали са ерпским живл>ем.
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Друго поглавље — Правно

устройство Грка у Земуну —

посвећено је месту и улози грч-

ких досељеника у правном си

стему Земуна. Године 1749. Зе-

мун се издваја из јурисдикције

војне команде Славоније и Сре-

ма и постаје самостално тело са

великим самоуправним слобо-

дама, постаје — слободна цесар-

ско-краљевска општина, с ма-

лим војним обавезама према

Царству. Овај догађај је имао

значајне позитивне последние за

економски и друштвени развитак

свих становника Земуна, па и

Грка. Две деценнје доцније (1751)

град је добио и свој админи-

стративни орган — Магистрат.

Реч је, найме, о градском на

родном савету у који су и Грци

улазили, а који је готово у пот-

пуности био одвојен од војне

општине. — Становници Зему

на, како домаћи тако и досе-

љеници, чинили су три катего-

рије; били су то граћани, тур.

ски поданици и аустријски по-

даници.

Проучавање верских и цркве-

них питања Грка у Земуну, која

су била тесно повезана са оста-

лим православцима у граду,

представл>а предмет трећег по-

главља — Црквени живот зе-

мунеких Грка. Уз економску

потпору Грка и Срба, у Земуну

су служиле цркве: св. Николе,

подигнуте између 1745. и 1752,

Теотоковог роћења, чије осве-

ћење је било 1780. и св. Троји-

це, подигнуте 1842. године. Та-

кође је у карантину служила

капела св. Архангела освећена

1787. године. Расходе за полиза

на и службу ове капеле искл>у-

чиво је на себе примио велики

грчки трговац у Земуну Теодор

.Апостолу (Апостоловић), родом

из Солуна. — У наставку овога

поглавл>а се проучавају везе пра

вославаца у граду са аустриј-

ским властима, као и спорови

измећу Грка и истоверних Срба

о црквеним питањима.

Занимљивој историји образо-

вања Грка у Земуну посвећено

к четврто поглавл>е, насловљено

једноставно Образование. У Зе

муну су Грци основали своју

школу тек 1794. године. До тада

су грчка деца учила код при-

ватних учител>а или су похађали

школу заједно са ерпском и

другом православном децом. Ме-

ђу грчким приватним учител>има

истицао се Димитрије Дарвар

којн је поучавао од 1785. до 1795.

године.

Највећи део овога поглавл>а

се односи на паралелно праћење

историјата грчке школе у Зе

муну, на њену организацију и

рад у њој. Ослањајући се на до-

ста поуздана сведочанства, ау.

топ разЈашњава три циклуса уче

ла у овој школи, наставне пред

мете у сваком циклусу и дуж-

ности ученика и учител»а. У ову

школу своју дену су слали и

Срби, земунски Мађари и Нем-

ци, као и они из Београда и

других крајева. У години свог

наЈуспешнијег рада (1823), грчка

школа у Земуну бројала је 123

ученика, надмашујући тако поз-

нату грчку школу у Бечу, која

је бројала 70 ученика. У земун-

ској грчкој школи, поред оста-

лих, образовали су се и лесник

Сима милутиновић Сарајлија, и

велики ерпски политичар XIX

века — Илија Гарашанин. Шко

ла је радила све до 1876. године.

Филолошки и издавачки пок-

рет земунских Грка предмет је

петог и завршног поглавл>а ове

добро систематизоване студије

грчког аутора, с посебним оевр-

том на оригинална дела и пре

поде учених Грка V току XVIII

и у првој половини XIX сто-

лећа. Тако је Димитрије Дарвар

саставио Немачку граматику

(1785) и Мали катихизис (1791),

а превео је са грчког на сла-

веносербски Христоитију (Бла

гонравнее) Антонија Византиј-

ског, Икону Кевита Тивејског и

Ручницу стоичара Епиктета

(1799). Георгије Захаријадис, учи

теле у грчкој школи у Земуну

(1799—1806, 1810—1820), саставио

је 1803. клан грчко-словенски

речник и превео Плутархов спис

О васпитању деце (1807), и Исо-

кратов паренетички спис Сава

Аимонику (1807), Зерцало су

пружества (1808). Посебну паж-

н>у истраживача привлачи једно
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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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