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Георгиос Х. Кузас, Грчко лаографско друштво. Историјски развој 
(1908-2008) (Γεώργιος Χ. Κούζας, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Η 
ιστορική διαδρομή της (1908-2008), Αθήνα 2009. 268 стр.)    

 
У Атини је 2009. године у издању Грчког лаографског друштва 

објављена монографија грчког лаографа Георгиоса Х. Кузаса, Грчко 
лаографско друштво. Историјски развој (1908-2008). Студија је 
настала као плод дугогодишњег истраживања, а стављана је на увид 
научне и шире читалачке јавности поводом прославе стогодишњице 
од оснивања Грчког лаографског друштва.  

Рад је највећим делом заснован на до сада необјављеној грађи из 
архиве Грчког лаографског друштва. Поред осталог, као материјал за 
рад послужило је на стотину писама адресованих на Николаоса 
Политиса, оснивача Лаографског друштва и саме лаографске 
дисциплине у Грчкој. Аутор монографије је анализирао  Политисова 
лична писма и забелешке које се тичу рада Друштва, као и стотине 
докумената у вези са активностима и научним сусретима са почетка 
20. века. Осим тога, Кузас је обрадио и личне забелешке научника 
који су дали битан допринос грчкој лаографији као што су Стилпон 
Кириакидис, Христос Цундас, Андониос Керамопулос, Константинос 
Амандос, Филипос Драгумис, Георгиос Мегас и Димитриос Лукатос. 
Важно је поменути да подаци из ове архиве осветљавају односе који 
су владали у интелектуалној заједници у време Николаоса Политиса 
који је водио преписку са истакнутим личностима свога времена.  

Књига се састоји из четири поглавља. Прво поглавље које се 
односи на период пре оснивања Друштва у вези је са лаографским 
истраживањима са краја 19. и почетка 20. века. У овом делу се 
помињу научна удружења, политичка друштва и организације у 
којима је Николаос Политис активно учествовао пре него што је 
основао Лаографско друштво.  

Друго поглавље се тиче рада друштва од његовог оснивања до 
данас, тј. обрађен је период од 1908. до 2008. године. Ово поглавље је 
подељено у дванаест мањих целина. У свакој од њих је обрађен 
период управљања досадашњих председник Друштва. Детаљно су 
анализиране активности сваког председника друштва и најбитнији 
догађаји у Грчком лаографском друштву и у лаографији као 
дисциплини. На тај начин читаоц стиче целовиту слику о сваком 
поједином периоду. Посебну вредност представља то што се већина 
података по први пут представља на увид јавности.  

У трећем поглављу су хронолошки изложене радне биографије 
председника и чланова управног одбора Друштва. Посебан нагласак 
је стављен на њихов научни допринос. Грчко лаографско друштво је 
од свог оснивања имало мултидисциплинарну структуру, па су тако 
његови чланови били филолози, историчари, археолози, лингвисти, 
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теолози, филозофи као и представници природних наука који су 
битно утицали на развој научне мисли у Грчкој. 

 У последњем, четвртом поглављу су изложени подаци о 
архиви Друштва која садржи документе и писма свих председника 
Друштва. Осим тога, у склопу ове архиве се налази и архива грчког 
лаографа Георгиоса Мегаса која садржи 1890 рукописа лаографског 
садржаја које су прикупили Мегасови ученици током педесетих и 
шездесетих година 20. века. У овом поглављу су дати и подаци о 
музеолошкој збирци коју су сакупили Ангелики Хаџимихали и 
Георгиос Мегас у периоду од 1954. до 1961. године. Друштво 
располаже библиотеком која садржи око 8.000 књига и часописа 
лаографско-фолклорног садржаја, али и из области социјалне 
антропологије и етнологије из Грчке и иностранства. 

 Књига је илустрована бројним фотографијама председника и 
чланова Друштва који су допринели његовом развоју, затим 
фотографијама писама, докумената и других рукописа из архиве.  

Монографија представља солидно изложену и систематски 
обрађену архивску грађу о историји Грчког лаографског друштва и 
тиме је незаобилазна полазна тачка за све истраживаче грчке 
лаографије.  

 
Гордана Благојевић 

 

 
 
 
 


