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СЕБ.АЊА И ДРУГИ ПОДАЦИ О ГРЧКОЈ ПОРОДИЦИ СПИРТА 

Прилог за историју старих породица Земуна 

Кад је после рата и периода обнове по

кренута питање 'прикупљања грађе о' нај
новијој прошлости Земуна, тада се при

жељкивало и ,оснивање музеја који би 
приказао прошлост ОВОГ старог града ОД 

његовог настај ања да наших дана. 

у ТО време своје последње године про

живљавао је 'стари земунски грађанин, у 

своје време активни друштвени радник, 

писац и сликар Петар С. Марковић (1869-
1952)1 који је, баш ПОД утицајем по.менуте 
иницијативе, сређивао своје записе о ста

ром Земуну и његовим -становницима. Тада 

је, највероватније 1949-50. ГОДИЈНе, П. Мар

К'оВИВ, 'Који је у 'својој многа раније објав

љеној историји Земуна (1896) поменуО' и 

Спирте,2 забележиО' и нека своја сећања на 

ову стару грчку породицу која је имала 

значајну улогу у привредном па 'и у кул

турном животу Земуна у току XVIII и XIX 
века. 

Чланове ове породице, првенствено Пав

ла, Петра и Ђорђа, помињу у својим радо

вима и други писци прошлости Земуна и 

Војводине. Међу њима посебно 'се могу на

вести Игњат Сопрон, Душан Ј. Поповић, 

Лазар Ћелап и Танасије Ж. Илиli.3 Међу

тим, за ову земунску породицу оправдано 

су заинтересовани и грчки историчари и у 

току последњих седамдесетак година поја

вило -се неколико прилога који говоре о 

пореклу и раду ове за Грке исељеничке по-

радице. Године 1911. ка:мералист Андреас 

Мих. Андреадис писао је о Ђорђу Спирти 

(Т. :E1tLp'tC<')" Године 1975. у час опису »Bal
kan studies«, који излази у Солуну, објав
љена су два чланка Јоаниса А . Пападрија
носа под насловима »Die Sp1rtas - eine 
Fami'He Klissuri'otischer Аuswэюdетег in der 
jugQs}aWlischen StaJdt Zem1un wahrend ,des 
18. und 19. Jahrhunderts« (Сriирте - једна 

породица клисурских исељеника у југосло

венском граду Земуну у време XVIII и XIX 
века) и »Аn Epita,ph of the Spio'tas FarniJliy 
'ТЈ the Yugoslav Tow'n of Zemun« (Епитаф 
о породици Спирта у југословенском граду 

Земуну)' 

Историчар Ј. Па:падријанос настојао је 

да, поред осталог, реши и питање када су 

први чланови породице Спирта из тада 

'турске Клисуре (данас град у северној Грч

кој) приспели у погранични град Земун 

који је, као што је познато, од 1717. ла до 
1918. године био у саставу Аустрије, одно
сно ка'сније назване Аустро-Угарска. О 

времену ЊИХОВОг доласка .писци се не сла

жу и о овом питању биће још речи у овом 

прилогу. Намера нам је да објавимо за

бележено -сећање П. Марковића, у којем 

се налазе неки занимљиви подаци и ми

шљења, 'који могу добро доћи писцима са 

жељом да сачине што потпунију слику О 

делатности ове, како је речено, значајне 

породице која је изумрла 1909. године.6 
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Сnирте у 3емуuу 

ЗабелеЖ8НО сећање на ову породицу П. 

Марковић ПQчиње податком да је у нашим 

местима у Банату, затим у НОВОМ Саду и 

Земуну, бил-о "људи који су -се називали 
Спирта (Sp'irtas)",' Пошто су "носили исто 
презиме, то је бл-изу помисао да су из јед

не породице ИЛИ да су у међусобном КРВ

ном сродству". Међутим, писац се обраћао 

члаЋовима ове породице и ОНИ (земунске 

Spirte) "за које се у Земуну знаде за више 
(од) 170 година'" тврдили су му "да не СТО-

," 

'" 

\ 

\ 

ма", тако да су "били чисти Грци на које 

порекло су не мало поносити били". 

П. Марковић наводи да се "ЊИХОБО име 

јавља у Земуну отприлике у оно доба када 

је крајем XVIII века Аустрија, као савез

:ница Русије, водила рат против Турске 

(завршен 1791. године миром у Свиштову 
- прим . М. А . Д.)" . Овај податак се сла

же с мишљењем веn. поменутог грчког пи

сца А. Андреадиса. Међутим, историчар 

Пападријанос у свом раду (Die Sp:irtas) на

вео је "да је први Спирта 1739. године при-

\ 
\ 

\ 

~ 

Старо јелро 3е.му'И.а (Ул . ..чаршала Тита): па левој страпи је висо'Коnартерна 'Купа nородице 
Сnирта, 'Која је у ,nеоzотu'Ч'Ко..lt CT1uty "'azpaQeua 01<:0 1840. Стављена је под заШТ1tТУ закоuа. 

Der alte Stadtkern von Zemun: Hnks das Hochparterrehaus der Familie Spirta, uт 1840 im nео-
gotischen Stil erbaut . 

је с ОНИМ Сnиртама 'Из НОВОГ Сада у бли

жем крвном сродству4<, .да е њЮt'lа нису 

"одржавали фамилијарне везе4< и да су се 

њихови преци "самостално, равно из сво

је старе постојбине" доселили у Земун. 

И сто тако, уверавали су да се у новом кра

ју нису "крвно мешали с овдашњим Срби-
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спео у ЗемунС< и да је то "био Георгије , 

син КонстантинаС<, кога су "неповољне 

прилике, које су у време турске 'Владавине 

биле у Македонији" I приморале, као и МНО

re друге становнике ове области, да се 

исели у северне делове Балкана и Средњу 

Европу<! . 8 



П. Марковиh је забележио да су -прве 

Спирте "дошле из једног већег места 'Или 

града Отоманске 'Империје (према Д. У. 

ПОПОВИћУ и Ј. Пападријаносу 'они ,су се 

иселили из Клисуре у грчкој Македонији 

-- прим. М. А. Д.),' где су 'Се бавили трго

вином и настанивши се у Земуну већ доне

ли са собом новац, јер су и овде одмах 

били трговци већег стила и имуhни људи, 

а не дућанџије или занатлије како ,су били 

многи други њихови саплеменици кад су 

се овамо у Земун досељавали". 

СЕЋАЊА О ГРЧКОЈ ПОРОДИЦИ СПИРТА 

у то време у Земуну живела "три брата 

Спирте: Павле, Петар и Димитрије". Пре

ма подацима Ј. Пападријаноса трећи брат 

се звао Ко.нстантин, а Димитрије је био 

најмлађе дете и једини син Петра и Ане, 
о коме се бар засада не зна нешто више. 

П. Марковиh даље каже да је "Павле био 
нежења и шеф фирме". Међутим, Павле је 

био ожењен Анаста'сијом и из тог брака 

су Петар (1848-1852), Георгије (Ђорђе о 

коме ће још бити говора) и Ота (1844-
1857). Занимљиво би било утврдити и навод 
да је породица Спирта женид5еним везама 

Садаш1ЬU uзzлед Сnирти'Н.е 'Купе у 'Којој се од 1971. zodune nалаз~t стаmш uзложба ЗавU"LајnО1 
.м.узеја. Фото~рафuсаnо 1979. 

Das heutige Aussehen des Hauses ает Fami lie Spirta, in wetcheт das Heimatmuseum Zemuns 
untergebracht ist. 

У почетку XIX века чланови породице 
Спирта "су најбогатији трговци и банкари 

у Земуну и поштовани људи" чија је фир

ма, која је уживала "добар глас", имала 

трговинске везе не само с градовима у Тур

ској него и са Бечом и ТРС'ГОМ. П. Марко

виh, затим, даје занимљив податак да су 

дошла "у сродство с породицом (трговач

ком - прим. М. А. Д.) Кирица, која је по
сле Спиртиних била најуваженија грчка 

фамилија у Зему,ну". Њен члан Јован Ки

РЈЩа спомиње се као градС"Ки веhник, а од 

1803. до 1806. године као начелиик града 

(BuIigernneister) .10 Сем ове родбине имали 
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ГЕНЕАЛОШКА ТАБЛИЦА ПОСЛЕДЊИХ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ СПИРТА 

(SPIRTAS)" 

GENEALOGIE DER LETZTEN GLIEDER DER FAMILIE SPIRTAS 

reopzuoc (отац Коuста1-!.ти1-!.ОС) , uз Кљисуре 
хеиа Хриса (Chrysas), из Клисуре 

.---~--~---I---------ТI 
" , 

Петар (Petros)2. K01-!.СТа1t.ТU1-!. 

жеиа Ана (Аnnа), (Konstantinos) 
из Клuсуре и.м.ао је nото.м.ке 

I 
I 

" 

1 

" Христика 

(Christina) 
nљ. Ђурuч.ко 

од МодошаЗ* 

1839- 1883. 
Ђорђе nл. Ђури""ко 

од Модоша 
1825-1878. 

I 

Марија 

(Maria) 

Павле (Pav !os) 
1 

Марија 

(1865-1922) 
Нuкола Стефаковuh 

И ван Крсти!> 

жеuа Акастасија 

( А nastasia) 

I 

" 
1 
-1 

ВОРђе (Georgios) Ота (Otta) 
1844-1857, 

Беч.-Баде1-!.4· 
t 1909, Земуи" 
жена Софија, 

рођ. r eopzujesuli 
(Перлез) 

t 1915, Женева 

Напомене: 1* Према подацима из наведених 
радова ГРЧКrOГ историчЗ!ра ЈОЗЮlса А. Пanадри

јаноса . - 2* Петар Т. СпЩУГа био је 'Од 1828. 
до 1836. године ,,директор Грчке шК'Оле у Зе
М)'IНy". Грчка основна ШКОJl'а била је у једно

опра'N"Iој згра;ди Српске школе, 'кюја се на:ла

зила У lНепосредно~ б.mизиН'И заПЭЈДне 'стране 
БоroродиЧ'WНе Цркве У Доњем граду. Шкюлска 
зграда, Iroј.а је rпpочеље имала 1l1peMa Свето
са-в-ској улици, 'Порушена је 1907. м до 1909. 
године, .на прошиpeнuјоснови (између Бежа-
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Хелека 

(E!eni) 

• Катарика 

(Ekaterini) 

! 
Софија (1869) 

Аро1-!. nЛ. Десnикић. 

(1848)" 
из KOBU1ia 

I 
-1-

I .. 
reopzuje J 

(Georgios), 
1845. 

1 .. 
Димитрије 

(Dimitrios) 

1 

" Никола (t 1918) 
Марија Ра'Чов 

т 
ЂОРђе (1915) 

Петар (Petros) 
1848- 1852, 
Беч.-Баде1i 

нијске, Светосавске .и Рајачићеве У'JIIИце) са
грађена је репрезентативна стилска једно

сrrpатница Oprrског ДОма-. Гр"Ч'К'а ш:кюла у то 
време није nOC'roјал'а. Због недостатка полаз

ника уюинута је 1876. roщине (М. А. Дабижиh, 
Прuлоz историји зе.м.у'И.ских шкоља од треће 
деценије XVIII столећа до 1918. zодu,не, ГГБ , 
књ. XXVI - 1979, C'I1p. 73, 78, 79. и 84. - з* 
Породица 'ВYlРИЧIКо (хмоокористик од Гецртије) 
грчК'ог је порекла . Племиhкrи лист, ~рбовницу 
И npидевак (пп.. ОД МО!цоша) -стекла- је 1773. 
године. 'Угарска пле:м-ство (са истим придев:к:ом) 



су "Спирте и рођака Грка у Бечу где су у 

вези с фамилијом Николе Думбе, који су 

имали банкарску фирму у Бечу и бавили 

се истим пословима као и Спирте".l1 

Веома занимљив је iПодатак о Павлу 

Спирти као .писцу једног мемоара (Denk
schrift - Сnо.м.еuuца) . Наиме, "када су за
вршетком Наполеонових ратова настојале 
све европске државе да поново подигну 

благостање у својим земљама, које је услед 

великих ратова толико страдало", тадашњи 

органи "власти су од појединих стручних 
људи затражили њихова м.ишљења. Међу 

овима био је и Павле Спирта који је на 
немачком језику у опширној споменици 

написао своје идеје и предлоге. Међу оста

лим, -изнео је и предлог да 'се Земун ради 
своје важности за трговину целокупне Ау

стриЈске Царевине, на граници према Тур
ској и целом Истоку, прогласи као слобод
но пристаниште на Дунаву" . 12 О аутору 

мемоара дали су ранији и ЛJ1lСЦИ нашег 

времена веома повољна мишљења. Ј . Па

падријанос, на пример, истиче да читалац 

Сnоње'Њице мора бити зачуђен "темељитим 

познавањем које је Павле Г. Спирта имао 

о привредним проблемима тадашњег ,све

та".13 

у једном краћем пасусу П. Марковиh 

говори о учешhу породице у српском по

крету и добијању племства. "У години 1848. 
играју Спирте, такође (значајну - прим. 

М. А. Д.) улогу и Петар Спирта био је 

потпредседник у 3емунском народном од

бору покрај др Ђорђа Пантелића који је 

био председник,14 а Спирте -су и ·својим 

новцем народни покрет помагали. Због тог 

држања у !Време буне и због -свог богат

ства и угледа, добили су Спирта у години 

1856. аустријско племство. Но, иако су они 
тиме постали плеМИћИ, Они су остали по 

добила је 1827. (В . А. Дуишин .и Д . Ј. ПОЛOiвиh, 

ПАе.lttu'1i:к,е nородице, зборнuк Војводиnа II, Но
ви Са;ц 1941, стр'. 141). - 4* Бечко лp€;цграђе 

Ваден (Wlener Vorort Baden). - 5· ЂОРђе је 

последњи члан 'Земунске lПа'I'рицијске породи

це. Оrшрта (Spirtas). - 6* Родослов дела поро

Дице пл . Ћуричюо рађен је према КЊИЗИ: др 

ДушaIН Ј. Поrювиh, Срби у Војводиnи, 'Књ. ЈП, 

МС, НОВИ Сад 1963, стр. 84--86 И 87-88. ПO'I'QМ"
ци породице Дec.пwниh наследили су, после 

смрт.и Оофије Cmtp'Гe, известан број уметнич

ких предме'Dа (СЛlИКе и дру1'О). 

13 

Прuвредnuк u друштвеnu радnик Ђорђе ПА. 
Сnирта, nОСАедњи 'ЧАаn nородице (t1909), са 
ЗАатnu.м. крсто.лt, BUCOKU.lt zр'Чкu.м. одАиковање.м. 

које .њу је додељеnо 1901. zodu1-Le. 

Georgius v. Spirta (t 1909 in Zeтun) тit deт 
}юhеn griechischen Orden, den ет 1901 етћаНеn 

hatte. 

свом начину живота грађани и при свом 

демократском начину живота и социјал

ним осеhањима" . 

СnUРТU'IШ ,><уnа у г .л.аВ!iој у.л.uцu 

"Сваки брат Спирта имао је велику и 

лепу КУЋУ у Главној улици, а нарочито ле

па и раскошно сазидана била је она у 

Главној улици број 9, ·која је ,сазидана 1850 
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(око 1840. према новијим истраживањима 
- прим. М. А. Д.),15 а за коју је начинио 

нацрте онај исти архитект који је израдио 

и Грчку цркву на бечком Fleischmarkt-u16 

Ова кућа И данас стоји и зидана је из врло 

доброг и скупоценог материјала. Фасада је 

израђена у камену (а) у широком улазу 

(колском) у КУћУ насликане су у наравној 

величини с десне 'И леве стране Jl!Икови 

(четири) из грчке митологије, у темпера 

бојама". Степенице које воде "у улаз пред

собља су од глачаног црвеног !М-рамора. У 

улазној соби из 'које се улази у салон и 

друге собе, налази се велики бели камин, 

а на зидовима на-сликане (су) CJIJ.1Ke које 

представљају пределе из купалишта Bad
gastein у Аустрији, куда су, вероватно , 

чланови те породице одлазили на лечење 

или одмор",17 Треба додати да -се камин 

истог облика и величине налази и у салону 

(највеће просторије у ""ући), а у две су

седне ·собе еу високе стилске керамичке 

пећи беле боје. П. Марковиn запажа да су 

собе "необично високе (висина 4,5 м -
прим. М. А . Д.)" и да имају "врло лепе 

(интарзиране - прим. М. А. Д.) паркете 

белгиј-ског порекла". Тачан је навод Д,,!- су 

све собе имале тапете. Међутим, приликом 

последње адаптације, тапети :у оставље

ни само у три собе које се :налазе у глав

ном крилу зграде према улици. Иначе, у 

свим собама и данас су очува:не богато у

крашене таванице. 

Необично занимљив податак је да су о 

зидовима соба "висили портрети чланова 

фамилије из руке лознатог бечког портре

тисте Leopol<la Кuреl\чiesег-а (1796- 1862)" . 
Једна од наследница оставине породице 

Спирта сев.а се да су у купи биле слике, 

првенствено портрети, и других умеТНИlКа. 

Сигурна је да је међу њима било радова 

немачког ,сликара Framca Wi1n·terhalter-'a 
(1805-1873) и једног од главних представ
ника бечког бидермајерског портретног и 

лејзажног сликарства Ferdinan:d'a Wa·ld
miШег-а (1793-1865).18 Исто тако је заним
љиво да је намештај "био бидермајерски, 

помешан с модерним". За ниво културе 

станавања земун ских грађана прошлог сто

леhа, важан је и податак да је купа имала 
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пространо купатило и да су "на зиду без 
прозора исљикане сцене из грчке митоло

гије, -с нимфама и воДом",1\! 

Пос.ледњu 'i.ла1iовu 'l<ytie 

Писац сећања 'каже да је "с деветнае

стим веком изу.мрла' l ова породица у Зе

муну, "као и многе друге грчке фамилије 

у мушкој ЛОЗИ. "у то време била су још 

остала два мушка потомка: Ђорђе и Кон

стантин/<. За Константина, кога историчар 

Ј. Пападријанос не помиње као савреме

ника Ђорђа, п. Марковић је забележио, 

према сећању старих Земунаца, да је био 

"врло лел човек, 'Тако да су га у Зему.ну 

звали der schone GniecI1e" . Овај представ

ник Хелена умро је ,,-с тридесет и пет го

дина од сушице што је било свакако на-

r-

РАТАРСНН ~РИ1Иl{Е У НАС 
. , 

" 
I 

КОМАСАЦИЈА. 
-;_.-

'" 
Ћb;~A "', СI1\-Ј}>ТЕ. 

, 
Э!iМУН, (.11"''' rlAIИТ., .$,,.. .... 

НаСЈ/,О6ua страна 'Књuжuце 'Коју је 'Као елабо
рат за веЈi.'liи'Ке Градс'Коz застуnства Зе.м.уuа 
1893. zоднu,е uаnисао ЂоР!Је Сnuрта, председ
ник Ко.м.асаЦUО1iОZ одбора. Шта.мnа1tа је 'На 

срnско.м. и 1ie.m.a-ч.'Ко.м. језu'Ку. 



слеђе -од парадице Кирице, каја је била 

(там опакам балешhу) наследна аптере

ћена". 

П. Маркавић, :каа савременик, даје за

тим падатке а паследљим члаНQвима Qве 

патрициј~ке куће: Анастасији, Ђарђу и СQ

фији. Од мушких паТQмака "астаQ је једи

ни ЂQРђе кага сам дабро пазна'Ваа као ста

ро.г господина. Био је он лепа .nајава, 

усправнаг држања, тамнопута лица, црне 

косе и великих црних очију и ГУС'l1их обрва. 

Био је свете-ки наображен човек 'с ким ·се 

могло разговарати о свакој теми живота. 

Дуго година живео је у младости у Бечу 

где су Слирте имали свој контоар (сО'Шр

tOOr), своје банкарске радње. Говорио. је 

српски, немач;ки и новогрчки језик. Немач

ки и српски говорио је течно без грамати-

t1nsere 

Kommassation. 

GEOR.G У . $РIR1Л, 

:Щц." ""1 .1 r.\J I'· " ... " 

, 
" ! 

Titelseite des Buchleins, das als Elaborat јйт 
die Rdte ает Stadtvertretung v on Zemun im Ј. 
1893 von f)orde Spirta, Vorsitzenden des Ко
massationsausscl~usses verfasst unа in serbischeт 
unа deutscher Sprache herausgegeben wurde. 

". 

СЕЋАЊА О ГРЧКОЈ ПОРОДИЦИ еЛИРТА 

~'\\\\\ \ ~~ Nr'lhtJ h.l lA . . 
~~. YI!OIQ 
. РОђ. lU. GIIИPТ А. 

Грб nород'lще Ћурuч'Ко nл. Модош (Модош, да
,шс Јаша TOJl.uJi), у 'Коју је удајО..м. ушла Хрu.-

стиnа, 'Кћ.ер Ане и Петра (рад па С6UЛU). 

Das Wappen ает FamiUe f)uricko pl. Modos 
(Modos, heute Jasa Tomic), in welcJl,e Hristina, 
die Tochter Annas unа P eters einheiratete (аи! 

Seide). 

калних погрешака и без странаг акцента, 

али се могло приметити да му ни један ни 

други језик нису матерински. Како је било 

с новогрчким, не могу казати јер тај језик 

не знам: . Његова мати Анастасија није до

бро владала ,српским језиком него је дода

вала, да се боље изрази, по коју .немачку 

реч. У фамилиј и и са децам, !Кажу да се 

говарило грчки". 

За друштвени и забавни живот cTapor 
Земуна занимљива је цртица !Која ·се од
носи на целу породицу и два поменута 

члана: "Ф31\1ИЛiија Спирта није била јако 

друштвена и у њихову кућу није се лако 

долазило, али стара Спиртиница, како. су 

је у Земуну звали, која је била тешка го-
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Софија Сnирта, рОђе1-tа ГеОР'luјевил (из П ер
леза), у caepe.4te1-toj 'lрађаnској одели. У .м.рла 

ратnе 1915. годunе у Жеnев~-/'. 

Sojija Spirta geb. Georgijevic (aus Perlez) in 
zeitgenossicher biirgerlicher Kleidung . gest, im 

Kriegsjahr 1915 in Сеnј. 

споја и тешко се кретала, имала је потре

бу остати са знанцима у вези, па је увела 
тај обичај да јој се лети предвече изнесе 

клупа пред кућом и ту лепо обучена, обич

но у свиленој хаљини и С капЈЩОМ од чи

пака на глави, седи на великом јастуку. 

Седеhи тако поздрављала се је са знанци
ма и знаницама и позивала их да поред 

ње седну и с њима је разговарала и за

бављала се. У Земуну је додуше било за

брањено нарочито у Главној улици носити 

пред кућу клупе, али стара госпођа Спирта 

била је толико уважена и доброhудна да 

јој се то није могло забрю''"Ити и гледало 
(се) кроз прсте" .20 
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ПОСЈ!едњu Сnuрта 

Штета је што П. Марковиh није забе
лежио више података о последњем члану 

који је исто тако био привредник као и 
претходници. Ђорђе Спирта ј е у "одмак
ЛИМ годинама" из Беча дошао у Земун. 
"Живео је врло лепо, али је био врло уме
рен у сваком погледу. У гостионе није 

ишао, него једино у 'кафану и ту се није 

дотакао алкохолних пиhа, него је много 

пушио и m10 црну кафу. У земунском жи
воту истицао се као добар грађанин и зау

зимао се око подизања пољопривреде", .од

носно земљорадње којом се "и сам ... ба
вио!l. Према поузданом извору, тачније 
према једној његовој брошури (Ратарсхе 

nриЈј,и1\:е у кас u 1\:о.м.асацuја), Ђорђе Спир

та је око 1876. године први донео и упо

требио "плуг за 'Копање и загртање куку
руза (dfe Hack- und Haufelpfltige Шг Mais
bearbeitung)", а затим "задругарски наба
вио" прву парну вршалицу (die erste 
Dampfdreschmalsch!line). Из истог извора са
знаје се да су на Спиртином имању упо
требљаване и друге алатке: машине које 
косе, сеју, дрљаче, плугови и ваљци (тН 

der Маоћ- un:d Saemaschine, Ilrii't HauHern, 
m1й Eg,gen, Pflugen u!l1Id Va1·zen). Занимљи
во је навести да су се наши ратари томе 

подсмевали и да су те новине прихватали 

"тек када се изгубило по 15-20 година" .21 
На крају, треба поменути податак П. Мар
ковића да је угледни привредник Ћ. Спир
та "подигао парни млин" који се с госпо

дарским зградама налазио на почетку, де

сној (западној) страни Улице Тошин бунар, 
заправо пута ка селу Бежанији. 

Савременици се добро сећају да је Ћ. 

Спирта, поседник најбоље земље у Земун
-lIољу,22 са својим радницима и закупци
ма (ратарима из Горње вароши и Францта

ла, који су узимали земљу у аренду), био 

успешан произвођач ратарских и млинских 

производа. Поуздано се зна да је произво

де са свог имања излагао на пољопривред

ним изложбама. Године 1894, на пример, на 
Интернационалној изложби народне исхра

не, војног 'снабдевања (храном и другим 

потребама), зашт.ит·них и саобраhајних 

средстава, од 20. априла до 1. јула у беч
кој Ротонди (Wiien-Rotunde), Паром:лин Ђ. 
Спирте излагао је жито (Когn) и брашно.23 

Занимљиво је поменути да је на овој 

репрезентативној изложби lIодружница зе-



м:унс,ка излагала житарице (Ge'trei'de) и 
махунасте плодове (HiHsenfrtichte - сочи

вице),24 док је Господарско друшт.во пре

зентовало житарице, махунасте плодове и 

окопавине (Hackerfrtichte)25 и да се у "ску
пини посебних изложитељаll налазе ом име

на још неколико произвођача из Зему.на: 

Јакоб Кани (мед), Аитун Шестак (вино), 

Антун Wlilhe'lm (житарице, вино и шљи

вовица), Стјепан 3ариh (пиво), Александар 

S\rencher (сушена риба), Алекса Se'ifert (жи
тарице), Никола КамН (житарице), Никола 

Кани и Јаков Брашел (оба житарице <и 

сочивице).26 На изложби су своје производе 

излагали и пољопривредници из околних 

села (Бечмен, Бежанија, Батајница, Доба
новци, Сурчин и Шимановци).27 

Ђорljе Сnирта 'Као друштвеl<U радl<и'К 

Угледни привредник био је један од за

служних грађана за оснивање ватрогасног 

друштва у Земуну. Било је то у време када 

СЕЋАЊА О ГРЧКОЈ породици СnИРТА 

је погранични град доживео неколико ве

h.их пожара, нарочито 1867. године. Нај

виши органи градске управе и војне власти 

нас'Vојали су да се организованије реше nи

тања пожар,не превентиве и ефикасније 

борбе против ватрене стихије. Ова настоја

ња прихватили 'су rи ПОмогли и виђенији 

грађани који су 'се повели, поред осталог, 

и за примером већих и развијенијих гра

ДОВ'а, у којим су оснивана 'Ватрогасна дру

штва . Грађани 3емунасу желели да се и у 

Земуну оствари већ покренута иницијатива 

за оснивање овог ",корисног 11 граду неоп

ходног друштва". 

Дана 16. септембра 1870. године одржан 
је, у ту 'сврху, први ,састанак Д'вадесетори
це присталица ове хумане замисли. При

сутнису тада 'изјавили и својим потписом 

потврдили "да ступају у добровољно ватро
гасно друштво". Међу овим члановима 

оснивачима био је.и Ђорђе Спирта. Две 

седмице касније, 1. 'Октобра, одржана је 

друга ,седница оснивача, којој је .присуство-

Софија пА, Сnuрта са зеwltу1-tскuJt nUТОЈ.щuwltа Cpnc1Coz xywlta1Loz друштва "Прuвред1-tUК" (осн. 
1897, zодU1f.е у 3azpe6y), Разzледнuца uз 1911. 

Sofija von Spirta mit den Zemuner Zoglingen des Serbischen Wohttiitigkeitsveтeins »Privr ednik« 
(im Ј, 1897 in Zagreb gegr.). Die A nsichtskarte ist aus ает Јаћте 1911. 
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вало ДВОСТРУКО више грађана -- 43 И, ко
начно, 1. новембра 1870. године <одржана је 
Општа оснивачка Dкупштина (Gener.a'lve.r
sam,mlung) на којој је основано Добровољ

но ватрогасеће друштво (SemHlI1er frruwil1i
ge Feuerwehr) и усвојен ПРВИ устав (Sta
tuten).28 

Три године ,касније, 'Кад је 23. јуна 1873. 
у саставу 

бровољне 

овог друштва, које је имало до

(дејствујуће rИ потпомажуhе) 

чланове и оне занатлије "који су на ватро

гашење законито обвезани", образована 

"резервно ватрогаство", међу првим резер

вистима налазили су се Ђорђе Спирта, за

тим, вредно је поменути, трговац Димитри

је Хариш, који је ·с братом Григориј ем го

ДИНУ раније (1872) изабран за почасно г 
члана, штампар и писац Игњат Сопран и 

други грађани.29 По свој прилици да је Ћ. 

3е.муn, православно zробље 'На Гардошу: nрво
бuтnu uзzлед .маузолеја zр'Чке породице Сnир
та, 'Који је nодuzла Софија Сnирта. Радове је 
извео змреба'Чкu Атеље nластu'Ке и архитек-

туре и. Влашuћа. 

Der orthodoxe Friedhoj in Zemun: das urspriing
Нсће Aussehen des Mauso~eums ает griechischen 

Familie Spirta von Sofija Spirta errichtet. 

Спирта стално био везан за ово земунско 
друштво. у јубиларној 1895. години, кад је 
ДВД прослављало 'своју 25-годишњицу по

стојања и рада, у 3аштитном одељењу које 

је имаЛQ шеснаест ",старијих, поузданих и 

уважених грађана", био је и Д. Спирта.3О У 

исто време, У подужем СПИСКУ помажуhих 

чланова, сем апотекара Фрање пл. Бенка, 

трговца Грка Деметра Бијала, браhе (Петар 

и Светислав) Јел-овац, Марије ЛакеТИћ, 1110-

седнице Неде Николиh, гостионичара Ан

тона Шестака ("Црна мачка" на )К.итном 

ТРГУ), апотекара Карла Трешчика (апоте

ка на Тргу победе), Марије Карамате, тр

говца Стевана Капамаџије, некадашњег 

Дан.аш'Њu изzлед .маузолеја породице Сnирта. 
у .место уnиште1iе nолулоnтасте 'Куполе С 'Кр 

СТО.л~ па врху, урађеи је раВ1tи кров, а у.место 

у'Красие ш'Кољ'Ке uзnaд врата и zрба - 'Крст 

од вештач.коz 'Ка.лtен.а. ФОТО'lрафuсаuо 1979. 

Das heutige Aussehen des Mausoleums der Fa
тШе Spirta. Statt ает vernichteten halbkugel
f(jrmigen Kupel mit Kreuz, gerades Dach; statt 
ает ZiermuscheL und des Wappens ИЬеТ der Тит, 

ein Kreuz aus Kunststein. Fotograjiert 1979. 



градоначелника Стевана Марковића, ме-са

ра Франца Мозера, фабриканта Габриела 

Полгара, хотелијера Фрање Штрајхера (да

нас хотел "Централ С4) и других познатих 
3емунаца, забележено је и име Ђ. Спирте.:Н 

у то вре.ме, кад је 'комунитет Земун по

Сле издавања новог Градс.ког реда (Stad
teordnung) 1862. године, којим је делимич
но де:мократизована комунитетска админи

страција, а за'l'iИМ спровођеља Закона о 

органоком уређељу градова у Војној гра

НИЦИ (1871), према којем је Земун постао 
Кр. слободни град с проширеном општин
ском самоуправом и у административном 

погледу био политичко-у.правна власт прве -. ---------.. 

Натпис и бароцизира'nи zрб изнад улаза у 
.м.аузољеј породице Cnu.pTa (рад у камену) . 

Inschrift unа barockisiertes Wappen ilber ает 
Eingang in das Mausoleum ает Familie Spirta 

(in Stein gemeissett). 

инстанце, Ћ. СПИiрта је имао удела јер је 

приликом првог избора за чланове Град

ског заступства изабран за заменика град

ског заступника (веhник или одбор,ник).3t 

Унутрашњост .м.аузољеја породице Сnирта: за
пис 1Ю zр'Ч1Со.м и cpnc1Co.\t јези1СУ и .мозаик св . 

вељu1Со.м.У'tе1tu1Са reopzuja (Ђорђа). 

111·neres des Маusоlен.ms ает FаmШе Spirta: ln
sc1trift in gTiechischer unа serbischer Spruche 

иnа Mosaik des Grossmartyrers Georgius. 

Колико се за -сада зна, његова послед

ња друштвена обавеза у политичком жи

воту Земуна била је дужност градског за

ступника. Наиме, приликом избора за обно
ву Градског заступ ства, одржаним 8. фе

бруара 1908. године, за место једног заступ
ника у III изборништву,.зз од 364 гласова 
изборника "правоваљано предатих гласов-
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ница (листиhа - прим. М. Д.) предано је 

]60 за Ћ. пл. Спирту". Међутим, пошто ни

један од бираних (седам) "није добио нат
лоловичну веh.ину, остао је избор безуспје

шан", па је "расписан ужи избор" изме
ђу Ћ . .пл. Спирте и Јакоба Вилхелма, који 
су "код првог 'Избора добили нај'Више гла
сова". Поновни избор обављен је 11. фе
бруара и од 796 изборника гласало је 580. 
За граде-ког заступника на шест година 
изабран је с 355 гласова приаатник Ћ. 

Спирта.34 Приликом 'КОНС'I'итуисања стал
них одбора Градског заступства Ћ. Спирта 

је изабран за члана Грађевног одбора , у 

којем ,су још били: као председник Коста 

Карамата, професор Кр. реалне гимнази

је и с њом спојене Кр. трговачке школе, 
мајстор Павле Ћ. Пантелиh, власник Лив

нице за израду торањоких сатова (Гајева 

улица 15), Мита Пешиh, ратар из Горње ВЭ;
роши и други. Ниј е незанИ1"'dЉИВО навесТtИ 
да се на челу Градског заступства, одно

сно Градско.г поглаварства од 7. децембра 
] 907. године налазио градоначелник др Пе
тар МарковићЈЊ 

Посебно је питање, по свој прилици, 
значајна активност Ћ. Спирте у раду Грч

ког школског фонда ~OCH. 1793) И Земунског 
грчког школСког друштва које је основано 

1868. године "са сврхом .да се IИ даље одр
жава" Грчка основна школа, уређена на 

основама Статута из 1816. године .З6 Према 
поузданим изворима, Ћ. Спирта ј е као 

фу,нкционер Г'рчког школског друштва на

стојао да се средства, мада је 1876. године 
Грчка школа због недостатка полазника 

престала с радом, сачувају за 'Културно

-просветне и црквене потребе земунских 

Грка. 

Питање ,постојања Грчког школског 

друштва и средстава Фонда, 'Која су IKpa
јем 1909. године износила 115.712 "руна 
и 69 филира, решено је после Спиртине 

смрти. Наредбом Одјела за богоштовље и 

наставу Земаљске владе у Загребу од 7. 
новембра 1909. престало је 'с радом Грчко 

ШКОЛСКО друшrnо, а две године касније, 

актом истог органа власти, Земунск,а 'грч

ка ш~олска заклада постала је "посебна 
закладаlC у Српској православној црК'Ве

ној општини.З7 Приход Закладе могао се 

упот.реби'DИ за издрж,авање Српске основне 

DIколе IИ за одређене већ поменуте потре-

104 

бе последњих, тада веn малобројних земун

ских грађана грчке народности. 

На крају овог дела треба поменути да је 

при тадашњој Земунској ОПШТИНИ, осим 

других заклада, постојала и 3аклада бра

ће пл. Спирта, и то. 650 Форинти у приват
,ним обвезницама, која је "утемељена за

кладницом од 10. маја 1859. године". Го

дишња камата закладе раздељивана ј е, на 

предлог ГраДСКQГ поглаварства, сваке го

дине "на три 'сиромаха и то на дан рође
ња . . . престолонаследника Рудолфа (1858-
1889)"." Крајем 1908. и почетком 1914. го
дине закладна главница износила је 1.300 
круна (650 ф) и она је била, као и друге 

закладе, како је то бележено у годишњем 

извештај у и предрачуну Градског погла

варства, "прописао уложена у пупиларну 

сигурност, а за'кл-адии приход (52 к - прим. 

:М. А. Д.) приведен је закладним ,сврхама".ЗII 

Софија Сnирта 

Према сеhањима П. Марковиh.а, Ћ. 

Спирта се оженио врло ,касно, "кад је веn 
прешао педесет година, са Софијом, удо
ЕИЦОМ градског физику са др Ј акова Ми

ланковића ("[1883)", рођеном Георгијевиh, 

из Перлеза (Банат).40 Сем вођења купе, ба

вила се iИ друштвеним радом. Била је члан 

неколико српских културно-просветних и 

хуманих друштава. Најактивнија била је у 

ДоБРОТВОРНОј задрузи Српкиља Земунки
ља (осн. 1896), у којој је била вишегоди
шња председница,4t затим у Српској цркве

ној певачкој задрузи (осн. 1863) и "При
вреднику", српском хуманом друштву у 

Ayctpo-УгаРО1<ој . Кад је Српска црквена 

певачха задруга, међу грађанима назива

на и Господска задруга, јер су љени чла

нови претежно били из редова трговаца, 

чиновника, учитеља и њихових супруга и 

њихове одра-сле деце, тада најстарије срп

СКО културно-уметничко друштво у Зему

ну, 1907. године 'славила четрдесетогоди

шњицу постојања и рада ('Од времена до

бијања одобреног друштвеног статута), по

кровитељ .прославе била је Софија Спир

та.42 Према једном извору може се тврди

ти да је она била члан и почасни председ

ник месне организације ,,'Ilривредника" у 

3емуну.4З Њено име налази се врло често 

у тадашњој л,окаЛНОј штампи хюја је ре-



довно објављивала резултате акција при

купљања добро'Вољних прилога за просвет

не и хумане ,сврхе. 

Као угледна и добро ситуирана грађан

ка имала је и свој ужи круг познаника 

с ,којим се састајала. Сваког чеТВР'I1Ка, на 

пример, 'како су то запамтили стари 3е

мунци, у поподневним часовима у врло 

уређеној Пинтеровој rrосластичарници У 

Главној улици (данас Маршала Тита 12), у 
непосредној близини њене КУће, обучена У 

СЕЋАЊА О ГРЧКОЈ ПОРОДИЦИ СПИРТА 

КОг језика у Реалној гимназији у 3емуну,44 

налазила се са Олгом Бабиh, супругом 

адвоката и друштвеног радника Миливоја 
Бабиhа, Емилијом Штрајхер, рођ. Беоrра

дац, супругом привредника и друштвеног 

радника Александра ШтрајхераЈ Наталијом 
Деспот, супругом котарског судије Деспо
та, и другим грађанкама.4б 'у овом забавном 

делу дана, најчешhе уз чоколадно млеко 

са шлагом ил-и белом кафом с млечним 

пецивом (M'blcllbr{)lt), оне су измењивале 

Паuора.м.а 3е.м.уuа с БежаuuјС1Се косе, око 1908. zодuuе, када је nоzраuu'Чuu zрад UJW.O 17.131 
стаиовnика. У nрво.м. плану је У ЛUЦа Тоши'/{ БУ1ЮР. На њено"1t nо'Четку, здесне, западне стране 
(од 3е.кум) виде се nарnu ,м.д.ии (с високи.ч. димњако.ч.) и екоиомске зzраде породице Сnирта. На 
левој (nenaрuoј) страии. уљuце је творuица nечења ракије (nецара), KaC1tuje фабрuка шnири-

туса. (Из збирке старих фотоzрафuја 3е.ч.уuс1СОZ .м.узеја). 

Раnотата von Zemun gesehen von Bezanijska kosa, uт das Ј. 1908, als die Grenzstadt 17.131 
Einwohner ziihZte. lт Vordergrund die Gasse Tosin Ьunат. Ат Anjang dersetben, аиј der тесЫеn 
Seite die Dampjmii.hte mit einem ћоћеn Rauchjang und die Wirtschajtsgebiiude der Familie Spir-

ta. Аuј der Unken Strassenseite eine Schnaps. 

дугу хаљину пример.ног квалитета, 'с оба
везним лорњетом о 'врату, у друштву мла

де прат.иље Десанке Вујатовив, касније ду

гогодишњи професор францусшог и немач-

14 

мисли '0 догађајима у граду и 'суседном 

Београду, саопштавале .новости у тадашњој 
моди и врло често правиле планове за из

весне активности у саставу постојеhих 
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културно-просветних, хуманих и других 

зему.нских друштава. 

Године 1914, одмах после сарајевског 

атентата, прозревши да настаје време ве

ликих недаћ·а и ис.кушења, Софија Спирта 

напустила је Земун и отпутовала у Швај

царску, где је у Женеви, 1915. године, и 

умрла. 

милију Спирта" . За оно време монумен

таљни маузолеј с породичним грбом, при

годним наТПiисима и мозаиком св. Ђорђа, 

израдио је, после 1909. године, Атеље пла
стике и архитектуре И. ВлаШЈ1ћа у За
гребу:~6 

Грчки <ИС'I'оричар Ј. Пападријанос је у 

другом поменутом прилогу 'й породици 

Сталн.а nостаВ1Са 3авu'Чајnоz ..чузеја 3ejty1ta (соба 5): стилс1СU nа.м.ештај, nортрети зе..чуnс1СUХ 
zрађйnU, белu 1Сера.м.u·ч:кu 1Са.м.ш1. u U1iтаРЗUРU1tu naР1Сет у 'Н.е-кадашње..ч црвеnо.м. салоnу, 'Н.ајве

пој соби виСО1Соnартерпе 'Купе nороди'Це Сnирта. 

Heiтatтuseuт Zemun (Zimтer 5): StitтlJbe~, Portriite von Zeтuner Biirgern, weisser kerami 
scher Kaтin unа Parkett im gewesenen roten Saton des Hauses ает FaтiLie Spirta. 

Породu'tnu .м.аузодеј па Ј1ардошу 

На :крају својих сећања П. Марковиh 

помиње "маузолеј или, боље реhи, малу 

капелу'с, октогоналне основе, коју је "за 

време свог живота подигла Софија пл. 

Спирта на земунском православном гроб

љу, крај одбрамбеног зида, код малог ула

за, на левој страни ... за споменик на фа-
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Спирта (Епитаф о породици Сnирта у ју.о

словеnско.м. 1,раду Зе.м.уnу) дао занимљиве 

податке о маузолеју. Осим натписа "Поро

дица пл. Спирта 1739-1909", који се на

лази изнад улаза, извесно је да је најза

нимљивији текст на српском и грчком је

зику, уклесан на црној мермерној плочи 

наспрам улаза, у базису -више надгробне 

плоче, односно отвора крипте: 



СПОМЕНИК 

ЧЛАНОВИМА ГРЧКЕ 

ПОРОДИЦЕ СПИРТА 

1739-1909. 

ОВАЈ СПОМЕНИК ЈЕ ПОДИГЛА СОФИЈА, 

СУПРУГА ЂОРЂА ПАВЛА ПЛ. СПИРТА, 

ПОСЛЕДЊЕГ ЧЛАНА ТЕ ЧУВЕНЕ 

ПАТРИЦИЈСКЕ ПОРОДИЦЕ 

у ову I1робницу пренесени -су последњи 

остаци чланова породице Спирта, који су 
умрли у Земуну и изван њиховог матич

ног града (у Бечу 'и Бадену), а после првог 

светског рата и ,остаци умрле Софије која 

је то пре Сl\1IРТИ изричито захтевалз .47 

CnUpTU1ia "'ућа - Зе.мУ1iС",U .музеј 

у време првог светског рата репрезен

тативну куnу, ,коју је напустила и поме

нута пратиља, КОРИС'Ilила је вој ска и тада 

су нестали, пропали или оштеhени многи 
предмети примењене уметности, прибор за 
јело , послужавници, скупоцене вазе и де

ЛОБИ намештаја. Дотада уређени ПЛЗ'БИ, 

црвени и зелени салон, три главне ,собе 

према Главној УЛИЦИ, које су називе до

биле према основној боји тапета, и друге 

просторије, изгубили -су многа свој а обе

лежја коЈа ICY потврђивала 'Високи 'степен 

културе становања имуhнијих земунских 

грађана до 1914. године. 

СЕЋАЊА О ГРЧКОЈ ПОРОДИЦИ СПИРТА 

После првог светског рата просторије 
зграде је I<palie време (1919/20) користио 
Завод за слепе и глуве српске ратне инва

лиде (ОСН. 1917), КОј'" је из Бизерте (Тунис) 
са својим штиh.еницима приспео у Земун.48 

Наследник Софије Спирте, њен брат Ми
лан Георгијевиh, поседник и извозник из 

Перлеза, поштујуhи жељу сестре, поделио 
је преосталу покретну и непокретну имо

вину. Већ је речено да су слике припале 

ковинској породици Деспиниh. Стилску 

кућу, део ствари и предмета уметничке 
вредности, добиле су његове ћерке Јелена 

(t197 8), удата Предиh, и Смиља IKoja се 
1923. године удала за вишег поморскоr 

официра Владимира пл. Мариашевиh.а 

(-1"1961) и која ј е остала у куhIИ. Чланови 
породице Мариашевиh, а у послератном 

периоду (од 1945) и Јелена Предиli, живе
ли су у тој куliи до 1967. године кад су 

кућу купили Скупштина града Београда и 

СкynШ'DИна општине Земун, IKoj e ,су је у
ст)Мпиле Музеју града Београда 'с наменом 

да се у њој уреди стална поставка 3ави

чајног музеја Земуна (осн. 1954). 
Године 1971, после темељите адаптаци

је, јер је стилска зграда проглашена за

штиh.еним спомеником културе у старом 

језгру Земуна, отворена је изложба за све 

домаће и стране :посетиоце.49 

На крај у треба реliи да је у току изра

да детаљног урбанистичког плана старог 

језгра Земуна и да је већ обрађен блок 

зграда, у којем ,се налази Слиртина кућа. 

План предвиђа да се она сачува.5О 
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нашаu у ,писаним: извО{}има и литерату,рЈ1. На 

ОСlЮву 'lli1X података може се направити гене
алошка таблица кој а је презентована у овом 
раду. Овом приликом, пошто се ради само о 
прилогу за историју ове грчке породице у Зе

муну, НИClМО у могуhности да проверимо све 
податке и да се дефинитивно определимо за 
наведене термине писаца. ТО ипак остаје отво
реНР .питање. НаЊ\'Iе, може се прихвати'lli1 да 
је први Спирта, према еrrnтафу она ПОРОДоИчној 
гробници, 1739. године доша'О у Земун (Аустри
ја је од 1717. до 1739, владала и северном Ср
бијом). Међутим, да ЛIИ је то био баш Геаргије 
К. Onирта'! Ако је ГеОРf\Ије отац Павлу, Петру 
и К:онстантину, онда је ан са свој()Ј.\1 супругом 

Хрисом живео у Земуну у ПQследњим децени
ј ама XVIII и у ,поче'IlКУ XIX века. 

9 Д. Ј. Поповић, О Ци'Н.цари.м.а, стр. 222; 
Ј. А. Papad.rlanos, Die Spirtas, S . 118. 

10 П. Марковиh је у рук:опису (Сnuрта, c'l1J. 
2) навео нетачну годину. Види: 1 Soppron, Мо
nograpble von SeтUn, S. 505 !и ИЗВјештај По
zл.аварства zрада Зе.м.уuа за уnравnу zодиuу 
1888 (даље Извјештај ПГЗ за 1888), Земун 1890, 
стр. VПI. Извесно је да поС'ООје везе измеl)у 
породица Опирта - Кирица. Према· једном 
картографском извору с краја XIX века по
родица Кирица имала је две куће у Главној 

улици (Ул . маршала Тита). Једна се налазила 

на месту где је касније (око 1840) саграђена не
Оl'OТичка СПИP'I'Ина кућа (ЗемунClCИ музеј, Мар
шала Тита 9). 1 Soppron, Monographie, Tafel 
IV: Plan der k. k. lV1Ј1blttаг-Соmmuпittit SemlJin; 
Ж. Шкаламера, Старо језzро 3е.м.У1tа, II, ,стр. 
13 и 14. 

11 П. М8Iрковић, исто; д. Ј. Поповиh, О 
Циuцарu..\Ш, 'C'I1p. 361. 

12 1. Soppron, Monographie. S. 549-553. 
13 Ј. А. Papadrianos, Die Spirtas, S. 120. 
14 Пошто су У питању сећања П. Маркови

ћа, морају се прихватИ'DИ подаци -стручне ли
тера<туре. П. Оnирта био је IПредсед'н:ик Зе:мун
clror 'Одбора (1848) . Ка'сније је 'оо био Т1р'ГОвац 
ДИМИ'I1рије Петровић (Л. Ћелап, 3е.м.ун у срn
сх:о.м, nох:рету 1848-1849, изд. МС, НОВfИ Сад 
1960, стр. 7, 29, 54 IИ 75). п. ·Оrrирта IИ др Ђорђе 
Пантелиh, лекар, биЛIИ 'су изасланици Земуна 
на Мајској скупштини у СреМСКlИм Карлов
цима. 

15 Ж. Шкаламера, Старо језzро 3е.м.уиа, П, 
стр. 31. 

16 Било би занимљ:иво утврДИ'DИ да' ли се 
ipэди о познатом аустријоком архитекти Ober
baurath-u Theophilus-u 'Уоп Hansen-u (1813-
1891) који је, као што је познаФО, радию про
јекте за М!Ноге јавне у,станове и 'Стамбене об
јекте. Између 'осталоr и пл·а:нове за. rюправку 

Грчке цркве (K1rche der nicht unirten GrJechen 
»Zur hei1igen Dreifaltigke1t«) у Бечу. Види: Мо

ris Bermann, lUustrierteт Filhrer durch Wien und 
Umgebungen, sechste Auflage, А. Hartlebens 
Verlag, Wien-Pest-Leipzig 1895, S. 42-43; ELU, 
2, Zagreb MCMLXVII, str. 505 i Brockhaus Коп
versati'ons-Lexikon, achter Band, Leipzig, Berlin 
tmd Wlen 1902, S. 783. 

108 

11 Дипломата и правник др Иван В. Субо
тиh, професор меЬУ1народног и упоредног пра
ва Њујоршког правног Фз'култета, приликом 
своје прве .посете Заlвичајном музеју Земуна 
(11. септембар 1971), К'Э!д је ушао у собу с фре
ска'Ј\1а и угледао их, рекао је: "ОВ'О је Badga
stein". ИСТО су потвр.диJllИ и д'РУПИ: посетиоци 
Музеја. Др и. В. Суб(YI!ић изненада је 1973. го
дине умро у Њујорку. ПосмртНI.И 0C'NllЏ1 (уриа 
с пепелом) rrренесени су у Земун и почивају у 
породиЧ'Ној гробници на православном гробљу 
(у близИ!Н!И Харишеве цркве ов . ДiJ.1lМитрија). 

18 У'омена изјава. Омиље Мариашевић (рођ. 

ГеорI'1ијевиh), пороДичнюг пензионера (Београд, 
Улица Светог Саве 2-9) , дата 17. авгу'ста 1978: 
"Сигурна сам да је меџу сликама био и један 
рм Waldmi.iller-a. Исто Ta~o било је радова 
немачког сликасра Winterha1ter-a. Слике су по
сле првог светСКЈОГ рата додељене родби:нској 

породици Десrrинић (К'Овин). На'Равно да је у 
кући било много предмета щ)'имењене уметно
с'I1И. На жалост, мноnи предмети, юојlИ 'Су оста
ли у куfiи, нестз'oJI'И су или су оштеherm у вре
ме ПРВ'ОГ светсюог рата". 

јВ Ау'IlOР прилога Видео је ове фреске. Ме

ђy'ro1М, .оне су униште-не ПРИJllИЮОМ уређивања 
куће за -сталну поставку За,вичајног музеја Зе
му·на. П . Марковиh, Сnирта, <стр. 3. 

20 П. Марковић, Сnuрта, стр. 4. 
21 Ђорђе пл. Спирта, Ратарс'Ке nрилшсе у 

нас u. 'Ко.м.асација (Unsere landwiгthschaftlichen 
Verhaltnjsse Ш1d die Kommassation), Земун 1894, 
стр. 8. 

22 Усмена изјаЋа граЬ8Јна: Фрања А. 
Штрајхер, ИНЖ. Мирко П. Јеловац и други. 

23 Katalog ,der In ,ternat\ionalen Austellung 
ftir VolksernahTung, Armeeverpflegung, Ret
tungswesen und Verkehrmittel ... vom 20. Аргil 
bls 1. јuН 1894, 2. Auflage, Wien 1894, s. 231 и 
274, под бр. 405 IИ 238 и 281, под бр. 250. 

24 Исто, стр. 228 и 271, '!Тод бр. 263. 
25 Исто, стр . 231 и 274, под бр. 404. 
26 Исто, стр. 237 lJ1 280 (под бр. 206), Ј. КаЈНiИ; 

213 И 256 (!ТОД 80), А. Шестак; 215 и 258 (!Тод 
149) и 226 ., 269 (под 197), А. Wrlhelm; 220 " 
263 (!ТОД 355), С . Зарић; 236 и 279 (!ТОД 170), Ал. 
Штрајхер; 221 и 264 (под 1) и 226 м 269 (ПОД 
197а), А. Сајферт; 227 и 270 (ПОД 227), Н. Кани; 
226 и 269 ("ОД 1976), Н. Каин; 227 и 270 (ПОД 
226), Ј. Брашл. 

27 Исто, 222, 223, 225, 227, 237, 265, 266, 268, 
270 и 280. 

28 М. дабижиh IИ и. Семелић, Добровољ1tо 
saTpozacuo друштво у Зе.м,У1tу од 1870. до 1914. 
zоди1tе, опомеНlица Сто zоди1tа рада двд "Ма
ТU'ЦQ.Ц У Зе.АtУ1tу 1870-1970, Земун 1971, стр. 

1 IJ.--.I 1. 
29 Исто, стр. 20. ИГЊ'8т Ооnpoн (Нови Сад, 

1820-18g4, Земун), новинар и штампар (види: 
Народ'Н4 еициКд.оnедија, IV, стр. 277; Т. Кру
шевац, Соnро'Њ у Босни, -сепарат Из nрuлоzа за 

nроу'Ч.авање историје Сарајева, Сарајево 1966, 
стр. 157- 184 и др.). О трrовачкюј породици 

Петровиh-Хариш види : В. Л. НИКЮJI'Иh, Дu . ..I(.и 



трије Петровuk и rpttzopuje Харuш, Мали гла
о"ик, бр. 44, ЗеМ)"н, 27. Х (9. XI) 1913, СТр. 1-2. 
Оупруга Григорија Х3lриша, Ма!рија (рођ. Пе
тров.иh), желеnи да сачува успомену на свог 
родитеља Димwupија, 1874-1876. подигла је 
:на,цгробну цркву 'СВ. ДИМИ"l'pија (Харишева ка
пела), тада поред земун. rrpaвослав . гробља на 
Гардошу. 

30 М. Дабижић и И. Семелић, Сnо..че1-tuца 
ДВД 1971, сТр. 41. Према Правu.п.u.м.а 3е.м.у1-t
CКO'l добровОЉ1ЮZ eaTpotaCnoz друштва u cuz-
1-tала њеzовuх, донета 1885, а потврђена 1887, 
ЗемYIН 1888, у ортаrнизацwjи Друштва предви
ђен је .и "ЗаштитничКIИ одео". О заштитачи·ма 
I'Qворе параграфи 71-74. Види: Сnо.м.еnнца 
ДВД 1971, 'стр. 31-33. 

31 ИСТО, стр. 43. Ф. пл. Венко (+ 1905) имао 
је ЗlП'отеку "Овета 'l'PQјица" у ,својој једно
сnрМ1Ној купи у ГлаlВlИој УЛIИЦИ (Маршала Тита 
33), коју је .после водио љегов СИН НИКОЛ'а (до 
национализације). Ф. Бенко био је г.ра.д~к:и 
заступник 'од 1884. до 1888. iИ ч.mан ГрадСК'Ог 
школсюог веfi·з . 

Д. БијаЈ11О (+1899) поседовао је СТlИЛСКУ 
једноспра'Nl'ИЦУ у Гл а-вној улици (М. Ћита 45) . 
СМ'РћУ њеroве кћери Афроди-те ова I'pчка по
родица, пореклом !из КЛИСytpе, је IИзумрл'а·. 

Браhа ЈеJI!овац (Петар м Свe'ro1слз.в) позна
'}tи ,су трговци И вла,оници циглане. Петар Н. 
Јеловац (Стари Б-а'Новци, 1861-1923, Земун) је 
после OCHQВlHe шroоле завршио четвороразре'Дну 

Малу реалку у Земуну, а затим је изучио ~

говину ~oд браhе ГеоРI1ијевиh, Кјоји ,су имали 
радњу "ТРИ главе шеhера" с rooлонијално:м и 
деликатесно:vJ робом. Од 1888. до 1914. и QД 1918. 
до 1923. ГОдiине с браfl'ОМ је водио Т.рговинску 
радњу .. Юод белог лептира!! у Господокој УJtи
ци 21-23 (ЛеНМJ;llова 19). Ратне 1914. године 

сви члЭ!Нови породице !ИЗбеГJllИ су у Србију и 

повлачили су се до С~опља где су 1915. ухап
шени. А)Ilстријюке влаlСm1 су !ИХ Iспровеле у 

Хрватску и ови 'Су осуђени (П. Јељовац на 13 
година робије). Оолобођени су OКlO 11. ХI 1918. 
Вио је градсюи эаСТ)'iПRИК (1906---19'11) , .повере
НИК Прuвред1iuка 'и члан ~рпских културно
__ просветних и ху,ма'НИх ДР'Уштава. 

С. Н. Јеловац (1864--1946) је после основне 
шк;оле 'и .два lразреда Itl1:же 'реалке у Земуну 

изучио 'I'PооВ'Ину. Године 1914. пребега'О је у 

Србиј у, I1реша'О Албанију и пребацио се у САД. 
У Земун се вратио 1919. Браћа ЈеJDOвац []Ioce
довала -су неюолиюз кува, међу којима је с'Ilил

ска јеДНlOспрэ.mН1Ица у Гоопо.щској улици и до
з.идана HeopeнecalНoнa опратна кућа на Маги

ст.ратскгом тргу (Трг победе) 7. Од ок!о 1900. и
мали су IИ цигљану у ЦИГЉЗ1Нској (Зла'l'Мбор

сюој) улици, кој у су преузели од бившег Циг
ља;рског друштва, IИ lКoja је радила до 1941. 
roдине. На.ставила је рад после ослобођења 
(1944) Iи у пос~ 'Наследника Петра Једовца 
била је до 1947. каща је нацианаmизована. 

Марија ЛЗ!Кети.h (+1 920), забележена је као 
добротвор. Према ·саЧУВЗlној мермерној iПЈЮчи 
(Земунски музеј), .која је скинута с прочеља 

СЕЋАЊА О rРЧКОЈ ПОРОДИЦИ СПИРТА 

њене C'ro1Л1Ске зграде (саграђена 1881) у Ул. 
МЗlPшала Тита 46, она је оснивЗ'ч закла.де: 
Заклада Илије Ла1(етuhа Лупура u њеzове су
npyze Марије Лакетukке, рОђе1iе Јоваuовић., U 

по друzu пут удате за Васу Лазаревић.а, жuте
ља зе.м.у1-tС1(UХ. OC1ioea1ia од Марије Ла1(етuh
-Лазаревuhке, 1901. У згради се већ низ годи
на налази Штзмпарија "Сава Михиh'!. Сецесиј 
ска приземница "Тече и тетанеН, на углу Све
тосавске :и Рајачиhеве улице, 'f1аШЈђе је "закла
да Васе Лазаревиh.а Ј1! његове супруге Марије 
(1908)". 

Неда Ниюолrић, рођена БWIКО (+ 1936), на
следила је посед гооподар-Луке (+ 1893) који је 
оставио више легата. Зему.нс'К'ом ДВД додеље

но је 200 фори:Н'I1И. Поседовала је две купе у 
ГлаВНlој улици: бр. 26 и једноопратница где се 
дана.с налази зграда Службе друштвенor књи
говодства. 

А. Шестак (+ 1946) који је "У за,вичај ну 
свезу града Земуна примљен 1886. године", др
жао је гоС'Гиоиицу на некащашњем Житном тр
гу (Ул. П. 3РИЊ'СКЈОг 8). Вила је позната по 
добром вину и домаћој куxrињи. Године 1945. 
преузеJl!И <:у је угоститељи Валентин К()штро и 
Антун Варац. Крајем 1947. је национализована. 

К. Трешчик (+1906) имаю је у својој јед
носпратници на Магистра'I'CКОМ тргу (Трг по

беде 18) апотеку "Златни орао'с, коју је преу
зео Фердо Жига (+ 1943), такође ватрогасни 
радник (председник од 1919. до 1921), а затим 
његов син ВлаДИ·~!lИР. 

Марија КаРЭL'\iIа"l'З (+19'23), cyrrpyra Атана
оија, ЧШ3ЈН rrородице чији су преци Димитрије 

и Марија пре 1772. пребеГJllИ из Грчке МЗ!Ке

доније (Ка-траница, данас Пирги) у rroгранични 

Зем)'1Н и КУ1ПИЛИ једноопратницу у Ул. М. Гуп
ца 17. Њени синови су : щюф. Коста (+ 1920), 
књижар и штампаор, банкарски и дРуштвено

-политички р-адник (члан ХРlВатоюог и Угар
ског са.бора) Јова (+1913), Стеван (+1940) и 
Озрен (+ 1912). 

Ст. Капамаџија (+ 1930) rи:r .. що је у Земуну 

р'ЩЦЊу бечке конфекције, lюју је водио трго

вац Милан Србијанац (на углу Главне и Ду
бровачке улице). Робу је лифероваю rиз Беча 
у Зему!н. Одела су куповали IИ М'Н'оги Беогр·а

ђЭ'Н!И кој-и су, да не би платиЈ1'И ЦЭlрину, дола

зили у старој, а враћЗJIIИ се у НIOBOj одећи и 

обуhи. 

С. П. Ма1РКОВlИh ( + 1895), к'ожэlp'ск!и мајстор 
и троовац, бавио ·се 'и друштвено->ПоJllИТИЧКИМ 

РЗIДОIМ. Низ година био је градски за,ступник, а 

од 1878. до 1884. године - градоначелкик. Ње

гов син је ПетЗlp М8Јрк'Овиh (+ 1952) . 
Ф. Мозер· (+1907), месЗlpСКИ мајстор, про

ширио ј е очеву радионицу за прераду меса у 

пoproДИ'i'Ној куhи на МаССЩЈ'ИRЮВ-ОМ тргу 4. Осим 
1101'la држаю је месЗlpСКу радњу на Великом тр
гу IИ Ц'ИгљЗ1Ну. Нис је градоки заступник од 

1888. Имао је више синова. Син Бруно (+ Н137) 
имао је на имању (ФРа!нцтал) велетрговину ви
на (дана'С Навип). 
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Габрилел ILолгар (+1915), iИIндусТ!ријалац, 
сувласник бивше па1рне пилане Виндер и Пол
гар на периферији Земуна, у непосредном су
седству железнич;ке СТЭlнице. Око 1905. сагра
дио је сецесијску једнокатницу у Господск:ој 
УJllИЦИ (Лењинова 7), коју је .продао Првој хр
Ba'IlCKoj штедиоН!ици у Загребу, К'оја је у њој 

отворила филијалу. Зграда је ОШ'I'ећена при
ликом бомбардовања Земуна (17. IV 1944) па 
је порушена. 

Фрања Г. Штрајхер (+1920), поседник, др
жа'о је кафану "Оријент" (порушена призем
ница на углу Главне и Дубровачке улице), а 

затим је изградио једнокатницу на углу Глав

не и Прерадовићеве ул:ице где је Yiредио Xiотел 
"Централ". Вио је градски за:ступник од 1888. 

32 МГБ-ЗМЗ, И. бр. 14. 
33 Пунолетни С'ГЗlНовници (мушкарци) гра

да били су пре~а висини пореза подељени у 
три изборна тела (I-III изборништво) и они су 
би.рали Гpaдc~o за'ступство -од 30 чланова. За
ступници су ИЗ својих редова бирали начелни

ка I1рада,. 

34 Извјеш1'tе Градскоz nоzл.аварства О све

оnћој ynpaB1.t zрада ЗеJlуна У zодu1-tu 1908, Зе
мун 1909, стр. 9. 

35 Извјешhе Градскоz nоzл.аварстоа ... 1907, 
Зе)fУН 1908, стр. 5; Извјешhе .. . 1908, стр. 10. 

36 Л. Ћелап, Зе.AtУ1iСКU војnи КО.Аф1штет, 

стр. 89-90. Године 1909. Земаљска влада је 

распустила ЗГШД, а 1911. наредила да се имо

вина преда Орп. пр. црквеној општини за и

здржавање Српске wколе, шro је 12. II 1912. 
К'оначно и извршено. 

37 МГБ - ЗМЗ, И. бр. 2120: alKT Градског 
поглаварства К'ојим се >одређује сврха Грчкor 

школсК'ог фонда. 

38 Извјештај Поzл.аварства zрада Зе.м.У1iа 
за уnравnу zодu1tу 1888, Земун 1800, стр. 57; 
Прора~У1i zрада Зе~уна u под zрадско~ уnра-
60Jl стојепе за'Кл.аде за zодunу 1914, Земун 1914, 
стр. 31. 

39 ИзвјешЛе . .. 1907, стр. 65 и Извјешће ... 
1908, стр. 89. 

40 П. Марковић, Сnирта, стр . 5; В. Нико

лиh, Зпа..че1iUТU зеJlУПСКU Срби у XIX веку, 
Земун 1913, стр . 115-122. 

41 Правuл.а Добротворnе задруzе Срnкиња 
Зе.муn'Кuња 1896, Земун 1898. Прва председни
ца: Марија Радојчиh. Тајник: срп. учитељ Ве

љкю Петровиh. ( + 1913). 
42 Народност, бр . 45, Земун, 14 (27) јун 1907, 

сТр . 2: прослава Пева.чке задруге у Земуну 

била је 11 (24) јуна. Тада је ОСБеhена дРуштве

на за'става коју је ДЗIpOвала кума С. СПИp'l'а. 

Хоровођа Задруге: Петар Њоњо:вrиh, учитељ пе

вЗЈ-Ьа и појања Срп. основне шк:оле у Доњем 

граду. Земунска грађанка Ружица Дабижиh 
(рођ. 1892) добро се сећа ОВОГ догађаја и .. у
гледне грађанке Софије Спирте". Она изјав
љује : "После основне шК'оле учила сам занат 

у тада познатом кројачком са.лону .А!не Розен-
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кранц (рођена Лебак). У,слуге ове рад~ионице, 
која се налазила у rюрод:ичној призеJ\1iНИЦИ 
(MQlplНapCKa 2), roОРИС'ГИJl'Ису ЧЛЗIНови бога'ГИ
јих породица (Жмгини, БеююJЗiИ, Штрајхеро
ви), међу љима и Софија СПИР'Га. За јубилеј 
СЦПЗ за куму је ПР3'Вљена дуга хаљина ОД 
љубичастог сомота. Све раднице које су ради
ле ову свечану хаљину, заједно с ГОСПОђОМ 
Розенкранц, трудиле су се да она буде веома 
солидно м беспрекорно урађена". 

44. д. Вујатовиh била је професОР 1922. 
и од 1932. до 1941. Тада је прешла у Београд 
где је радила до пензиониса'ња и умрла 27. 
МЗlрта 1'9'74. 

45 Изјава Фрање Штрајхера (Земун, Бео

градска 8): "Пинтерова посла'СТИЧЭЈрница нала
зила се у купи Катарине Марк,овиn (М. Тита 

12). После 1 CBeтDК'OГ рата радњу је држао Ран

К() Живановић који је · каоније имао посласти
чариицу у Макаl'окој. М. Бабић (1873-1915) 
био је веома активан друштвени 'и ПОЛlJ1'Гички 

радник. fuдине 1914, као прононсирани Ор6ин, 
интер.ниран је у Ћенђеш (Мађарска) где је и 

умро (Т. Исюруљев, Расnеће cpncKoz 1tарода у 
CpeJlY 1914, Нови СаlД 1936, СЂр. 150-151)". А. 
Штрајхер бавио се и друштвеним и ПQЛИТИЧ

ким радом. Био је ПОДfIPаДоначелник Земуна, 

члан ЗемуиоКlOГ орп. добровољНIQГ 'I10ЗОРИШНОГ 

друштва и дугогодишњ'И функционер двд. У

Mpo је у Земуну, 1913. године. 
46 Миодраг Дабижиn, Гробље 'нд бреzу Гар

дату, ГГБ, књ. XXI!I - 1976, стр. 74. 
47 Изј ава Омиље М·ариашевиh: "Мој отац 

Милан ГеoprnИljеВIИЋ после ПРВ1()Г светског рата 

'Испунио је жељу своје cec'I1pe Оофије. Године 
1961. умро је мој супруг Владимир, адмирал у 
пензији, и он је fIОСЛедњ:и са}фањен у Оп.ирти

ном маузолеју" . Касније је С. Маtp.иашевиh 

пренела посмртне оста·тке свог супрута у Бео

гра.д. С:миља Мариашевиh је умрла 7. децем
бра 1978. у Београду. 

48 Споменица Двадесет zод1.(''Нд васnитаља и 

заштuте сл.еnuх (1917-1937) у ДО.АtOви.ма сл.е
nих вuтешкоz 'Краља Ал.екса1tдра 1 Уједините
ља - 3eJtY1t, Земун 1937, c~p. 42 и 47. 

49 Миодраг Дабижиh, Седа.w. ~1.tл.еnuја 3е
..w.yna, Земун 1978, стр. 12-13. 

50 Елаборат Образл.ожење Детаљnоz урба
nUCTu~KOZ nла1tа бл.ока 37 у CTapOJl језzру Зе
Jlyna, УрбанистичК'И завод гра,да Београда. 

Није незанимљиво навести да је Ћ. Опирта 

1907. изабран за представника Земунског лро
топрезервитеријата у СКУПllI'I'lИни Архидијаце
зе 'opeMCK:O-КЗ!РЈI'Oвачке. Представници Земун. 
Il1ротопрезервитеријата, који је 'Обухватао Зе
мун и 32 села бившег 'Земунскюг, СТЗipOпазова 

ЧКIOГ и 'PYMCКlOГ ореза, били .су још: јереј Ду
шз!н Ма'Р'Ковиh, УЧlИтељ Богдан Ж. Ћурђевиh, 
адвокат др J10BaH РаlДИВојевиh ВаЧ'Ић, адвокат 
др МИЛ1И'в'Ој Бабиh, лекар др Лука Ристић, Јо
Ba'li ГеоРТИtјевиh, Душан Димовиh и Влада Јо
вановиh. ВИ-РИJllRИ члан био је Павле МИ-ЛИН 



(npо'ГОпрезвитер земунсК'И од 1909). Из данаш

њих тзв. земунских села члан()ви Окупштине 
били су : јереј Евгеније Дамјановиh (П:ро.гаip), 
Глиша С'I10јковић ('Угриновци), Даша БeJllић. 
(Добановци), Спасоје Жужић (Јаково), Давид 

Са.м:арџиh. (Сурчин), ЛаlЗЭЈр Прокопљевиh (Пе
ТtРОВЧИh.) и Аца Теодоровиh (Батајница). Мата 
Косовац, Српска npaвOCJl,aв1-~a .м;итроnолија кар
Jtова'Чка по nодацима од 1905, Карловци 1910, 
""р. 210-211. 

СЕЋАЊА О ГРЧКОЈ ПОРОДИЦИ СПИРТА 

Наведена су И-'VIена Jlpal)arнa који су са'Q'П
штиЛ'И 'НQBe ИЛИ ПQТВРДИJl'и податке К'Ојима смо 
рас.rrолаIГЭЛИ. ми им захваљујемо. Захвалност 

за сара\дњу дугујef.fО и Добриооју ВукаДИНQВИ

ћу, прав'Нику у lЛен3ији, ШТ Алек-сандrp'у Ф. Мо

зеру, mг рћ. Ж'ИЈВК!И М . Пешић и ИСТОЪЈИчару 

УМе'ГНlOсТ1И БратиславlИ Кюстиh. 

Фотографије су радиJIlИ: ма·јсто'Р ФО·ЩН·Т'\o::I 
фије Мирослав Дедиh и проф. Светозар Ми.nат 

ERINNERUNGEN UND ANDERE ANGABEN UBER ШЕ GRIECНISCHE 
FAMILIE SPLRTA 

(Beitrag zur Geschichte der alten Zemuner Familien) 

Miodrag А. Dabizic 

Der Verfasser einer der Geschkhten Zemuns 
Petar S. Markovic (Zemun, 1869~1952) ord.nete 
m den letzten Јаћгеп ,sеЬпеs Lebens seine Auf
ze':'chnungen иЬег das аНе Zemun und dessen 
Bewohner. Um das J ahr 1950 schrieb ег auch 
sei-ne Erinnerungen an d ie аНе gгiесЫsсhе Ein
wandererfamible Spilrta (Splrtas), die е)nе Ьмеи
tende Rolle Jan wIirtschaftlichen und kul,turellen 
Leben des damals ostel'reichischen Sembl·n ge
spielt hartte, nieder. 'ОЬеl' diese FаmШе haben 
die Verfasser der Geschtichte ZemUtns, di-e 'serbi
schen (Dusa·n Popovic, Тап,з.Siје 1НС и.а.) und 
g:l1iechischen (J,oanJllis Papadrlianos) H istor.i.ker 
geschrieben. 

Die НistoГoiker st1mmen јп der Fl'Зgе der 
Zei"t der Ankunft der Famible Spjrta aus dem 
dama1l·gen t\.Ш.1k)isсhen КШoSига (heU'te Nord
griechenland) ,јоп Zemun lI1icht ЙЬегеiл. Die 
{гйћегеп Auboren .gaben ап, dass das иm das 
Јаћг 1790 gewesen ware. Der gl!'iechische Histo
l'Iiker Ј. Papadrlanos 'sch1iesst aufgrund des 
Epitaphs аш der FаmЊiепgruft, »d'a.ss der erste 
Spirta im Ј. 1739 raach Zemun gekommen sei« 
(Grenzstadt gegen die TUrkei). Ат Anfang des 
19. Jahxhunderts \v-атеп die Spirtas »die reich
sten Kaufleute und Ba,nkiel1s Јп Zemun«. Si.e 
besassen eigene E\rachtschliffe und hatten Ge
sсhаftsvегЬindungеп mH Stadten 1п дег TUrkei 
und Зluсh m1t WJen und Triest. 

Im vor·igen Jahrhundert waren dle bedeu
tendsten Familienmi.tgHeder P,av'ao, Petar wnd 
Dorde (Pauls Sohn). Pavao war der Chef der 
Fkma und kannte d ie WiirtsсhаftsverhЭ1tпlissе 
sehr gut. Ln der Zej·t nach den Napoleonischen 
Kl1iegen sch'l1ieb er еј~пе Denk!schI'lift mit seLnen 
1deen ul!1d VогsсhlЭ.gеп ZiUl' Belebung der W6'rt.
schaft <јm ,dаmаы,gеп Staate. 

1n дег Ze.i:t Ider Revolu·hionsjahre 1848/49 јn 
EЛ.trора 'nahm Petar Spi-rta aktiv аn der serbi-

schen Be\vegung tеИ ипд war FunktJionar Lm 
Vоlkskоюitее von Zemun. Wegen seiJnes Verh
altens wah.rend dieser Ereig,ruisse und wegen 
des AnsehentS, das d ie Farru:liie genoss, er,hrielt 
сИеsе дen og,twre.:.'ch!ischen Aldel IUnd das Recht 
auf ејп Fam:lblenwappen (1856). 

Die Spiгtas besassen аисћ mehrere Hauser 
јп der Stadt. E )nes davon, ·das иm das Jahr 1840 
јm lI1eog·otJil.Schen SblJl erb'aut w'urde, bes,teht heute 
посh Ј,п der HauptgaoSse уоп Zemun. Р. Marko
\'~C sagt, dass Шг <Иеsеs reprasentabive Hoch
parterrehaus »derselbe Architeklt, der аје @r:echi
sche Kirche auf de.m Flle':',schmarkt пп Wien 
geba-ut ha.tte, »ше Plane ausgearbeitet habe. Es 
wal'e daher interessant fes tzustellen, оЬ es sich 
иm den Ьеkаппtеп бstеггеlch~sсhеп ArchJirtekten 
TheophHus уоп Ha:nsen hande1t, der, W1.ie Ье
kannt ist, viele P<r,ojekte Шг offentЪiche Gebaude 
und Wohnhausel· a,u.sgearbeitet hat. 

Das let:Dte M,itglried dieser Patr.izierfamilie 
wa1' Dorde, ејn sehr gebildetel' Wi'r·tschaftler 
und gesellschaftblch tablger Mensch. Ausser .mit 
H.andelsgeschaften befasste ег sl'Oh auch mit 
La!lldwiгbsсhаft umd erbaute 'јп Zemun ејпе 

DampImtihle. 1m Јаћге 1894 steLlte ег 1п Wien 
а1.1! der Ausstellung fur Volksel'"nahrung, Агmе
everpf1egung, Rettungswesen und Verkehrsmittel 
(W.ien-Rotunde) Кoon und Mehl а·и:5. Spa'ter ver
pachtete ег I$ејпе Felder und gjng lв-пgsаm zu
grunde. Ег ,jst der Verfasser de.r Bгoschtire: 

»Unsere la'ndwlrtschaft1ichen Verha1tnisse und 
·бi е Kommas-sation«, ше ri.n serbischer iUnd deut
scher Sprache а п Zemun 1894 gedr·uckt wurde. 

Der W.1rtschaftler п. Spkta <ist iп деп 
Annalen von Zemun als gesellschaf.t1ich sehr 
tatig verzeichnet. Ег istei:ner der Grtinder der 
Sem1iner FгеiwiШgеп F euerwehr .јп Zemun 
(1870), einer de.I· altesten derartigen Gesell
schaften m Jugoslaw.i.en. 1п dleser Gesellschaft 
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war ег ausubendes und spater џпtегsti.izепdеs 

Mitglied. Zur gleichen Zeit паЬт ег аисЬ ап 
den ersten Wahlen fi.ir die Mitg1ieder des Stad
trates 'teil, 'un der Zeit da die KommunHat Sem
Нп јт Јаћге 1870 den Status eilner k5niglichen 
Freistadt erhielt. Seine letzte BetiHigung јт ро
Htischen Leben Zemuns bestand јт Amt eines 
Stadtverordneten, zи dem ег Anfang des Ј. 1908 
gewahlt worden war. Мan mЩiS hervarheben, 
dass Ьеј der damaligen Gemeinde Zemun einе 

8-tiftung der Gebruder Spirta bestand, deren 
JahreszLnsen »unter drei Агте ат Tage der 
Geburt des Thronfolgers Rudolf »verteilt wur
den. Im Ј. 1908 bebrug das Kapital der SHf,tung 
1.300 КТOOlel1 (650 Gulden). 

Besonders zu erwahnen 'ist die Tatigkeit 
Georg (Duro) Sрiг<tаs im GтJecblschen Schul
fonds (1793 gegrUndet) I\lnd ј·п der Zemuner 
griecblschen Schulgesellschaft, die 1868 mit dem 
Ziele gegri.indet wurde, die im ЈаЬге 1794 ge
g.riindete und 1816 durch ehn Sta'tu't geregelte 
grlechi.sche Normalschule auch weiterhin zu 
erhaJ.ten. f). SpiТita war bemiiht, die Geldmittel 
des griechischen Schulfonds Шг den Bedarf der 
Zешuпег Gnichen, deren Zahl schon stal'k abge
потmеп hatte, Z·U erhalten. Da јт Ј. 1876 die 
griechische Schule au fge16st wurde, ertei1te ше 
Gesellschaft den Юпdегп griechischer FаmШеп 
StJiрепd-iеп und ВејЫlfе. D. Spirta war mit der 
W.i'twe Sofija Milankov·ic (geb. Georgijevic) уегЬ

e1ratet, doch da die. ЕЬе klnderlos geblieben 
war, erbte пасћ dem Tode Dordes (Аргil 1909) 
die Witwe Sofija das Veгmogen. 

Sofija Spirta war ebenfalls gesellschaftlich 
Hitig. Sie war Mitg1ied einiger kultШ'еllеп und 
ћитапјtЗгеп Gesel1schaften. Ат meisten Ье

tatigte sie sich јт Verein der Zemuner Ser
ыппеп (gegr. 1896), ferner јт serblschen КјгсЬ
engesangsverein (gegr. 1863) und јп del' ser
blschen Wohltablgkeitsgesellschaft јп Osterreich
UпgЗlГП »Pr1iwednik«. 

Ат Ende d ieser Еl"lnлеruпgеп wJrd аисЬ 
das Mau.soleum a·uf dem orthodoxen FrJ'edhof Јп 
Zemun genannt, das » L1ll шгег Lebenszei,t« So
fija »zum Gedenken ап die Familie S:p1rta« 
еп.lеЫеп Иеss. Аи! d,iesem Mausoleum oJ.t·togo
nalen GI'UIIldrlsses beili,ndet sich ејп Epitaph јп 
griechischer und serblscher Sprache: 

DENKMAL DEN MITGLIEDERN 
DER GRIECHISCHEN FAMILIE SPIRTA 

1739 - 1909 

DIESES DENKMAL ERRICHTET SOFI.JA, 
GATTIN DES DORDE РАУАО VON SPIRTA. 
LETZТEN SPROSSEN DER BEKANNTEN 

р ATRIZIERF AMILIE 

Im Кriegsjahr 1914 veг.loiess Sойја Spirta die 
Stadt Zemun und йЬегэјеСеНе wn 'аје Sch\veiz, 
wo эје 1915 'starb. Ihre sterbllchen Uberreste 
wuтden m d1e FашШепg["иft Sp:iTta i 'n Zemun 
ii'bert'ragen. 

Wahrend des eгsten WeltkrJeges wurde 
Spirr.tas reprasen.tatives Нз'u s von der oster
гelсhlisсh-'Шlgагisсhеп .Ашmее benii'tzt. D-amals 
verschwanden 'Oder wu.rden beschadigt eine 
gгбssеге Zahl GegensHinde der ange\.vandten 
Kunst. Nach dem ~iege beni.itzte das Gebliude 
e:ine kilrzere Zeit das InstLtut Шг blјпде ser
bl.sche K rieger und Itпvа1idеп. Der ЕтЬе Sofija 
Sp.irtas wзг .јЬт Bruder und dieser verteilte das 
посћ vorhandene unbewegliiche und bewegliche 
Gu,t. Das Haus 'u.nd ell1l ТеН des Inventars fielen 
seinen T5chtern zu - der Schausplelerjn Је1епа 
(verh. Predic) wnd Smilja (vel·h. Marj·aseViiC). 

Die letzten Nachkommen der FатШеп Geor
g.ijevic-Маг·iаsеVliс-Ргеdiс lebten bls zum ЈаЬге 
1967 јт FаmdИепhаusе, als dieses ,in den Веэitz 
дег Verrsammltll1g der Stadt Beog.rad 'kam. Diese 
iibergab dз'S Haus dem Museum der Stadt Вео
grad, bzw. dessen Gebletsmuseum, dem Heimat
museum Zeffi'UJIls (gegr. 1954). Da das Haus unter 
Denk.malschlU'tz gestellt w,orden wзт, wrurde nach 
eirner grU·ndlllichen Adapta'bion im Ј. 1971 еј·пе 
эНiпd.igе AuogoStellung eroff.net, ше дје Vergan
genheit Zemuns, das bls ZlШn Ј. 1934 ејпе Ьеэоп
dere Stadt war ·und heute ејlIlе Gemelnde ~m 
GеШgе des 8Itadt Beograd blldet, vom Begi>I1n 
seiner Entstehung bis auf d ie heutigeп Tage 
darstellt (Мiodrag DablZric, Sedam milenija Ze
muna, A'1.1sg. Muzej g·rada Beograda, Beograd
Zemun 1978, S. 90, m-it einer Zusammenfassung 
~n engl. Sргзсhе: The seven mШепniuшs о! Ze
mu.n). 

Dlese Angaben, ше ЗI]1'gеfШ1.l·tе Li teratur und 
die A11merkungen eтweblern d·ie КеrmtnФssе ОЬег 
diese bedeutende Zemuner Familie griech'ischer 
National4.tat. Es bestehen ebenso Alngaben auch 
посћ Uber andere Zemuner Fami.I:ien und i.i.ber 
Ereigni5se ~n der einstigen бstеггеichisсhеп Stadt 
Sem1in Ы5 = Ј. 1914, bzw. 1918. 


