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ХРОНИКА

1. Лэубомир СтодановиЬ

У прошло] кньизи ]Ф стигли смо само да об]авимо о смрти

Л>уб. Сто]ановиЬа. Сада Ьемо се задржати укратко на н>егову

животу и научном раду.

Родио се 6 августа 1860 у Ужину, од она Васе, иушкара, и

матере Саре. Сво]е место ро^ен.а и живот у н>ему Сто]ановиЬ ]е

у 62 год. живота описао необично живо и рельефно (исп. Гласник

Геогр. Друштва за 1922 год., стр. 157—176). Гимнази]у ]е учио у

Ужицу, Шапцу (IV р.) и Београду (од V—VII разрЛ По казиван>у
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Стс^ановиЬевих ропака, у Шапцу ]е Сто]ановиЬ био дат првобитно

у трговину. Али када ]е сам газда раднье, ко]и ]е био иначе малим

Сп^ановиЬем врло задовол>ан, видео н>егову велику л>убав према

читаньу и кньизи, он ]е посаветовао родител>има Сто]ановиЬевим

да га даду у гимнази]у. Они тако и учине. У Београду се у

гимназии одликовао и у наукама и сво]им радом. Са друговима

]е обновио ^ачко друштво Паду 1879 год., био ]е први н>ен прет-

седник и на ]едном од жених скупова прочитао ]е ]едан превод.

сво] из Бокач^а, ко]им ]е доказао да ]е Степан Лэубиша у ]едно]

од сво]их прича у причажима Вука До]чевиЬа обрадио предмет

узет из Бокачи]а. Као што се види, вей су га тада интересовала

научна питала; сем тога, као 1>ак гимнази]е, он ]е бележио народне

пословице, поскочице и речи. Интересантно ]е да ]е Сто]ановиЬ,

ко]и ]е био ведра духа и имао несумн>ивих способности за раз

личие научне гране, веЬ у гимназии добио потстица] да се упише

у филолошко-историски факултет. Момчило ИваниЪ, ко]и ]е као

суплент присуствовао на Стс^ановиЬевом испиту из кн>ижевности

1879 год. и ко^ега су изненадили трезвени и бистри Сто]анови-

Ьеви одговори, запитао га ]е чиме се мисли бавити у животу, и

нарочито му ]е истакао да способни Срби треба да се баве

националним наукама, ко^е странци не могу радити. ИваниЬу, као

ученику ДаничиЪеву, сигурно ]е пред очима лебдела слика великог

учитела жеговог. Сам Сто]ановиЬ призна]е (Годишжак С. К. Ака-

деми]е XXXII. 152) да ]е то било од знача]а за жегову одлуку.

Нэегов патриотизам повео га ]е ка националним наукама у раним

годинама живота. И доцни^е ]е жегова л>убав према народу и

н>егово схватаже дужности према земли одлучивало о правцу

ко]и Ье дати и своме животу и раду.

У Велико] школи пробавио ]е као студент четири године,

од 1879—1883. ВеЪ у почетку сво]их студи]а упознао се са Ст.

НоваковиЬем, поводом речи ко^е ]е из народа покупио, и одмах

у прво] години израдио ]е светосавски темат о крал>у Твртку,

ко]и ]е био награнен IIой наградой. Он се од тога времена све

до свога повратка из иностранства колебао измену истори]е и

]езика, и тек после рада код Лескина (у Ла]пцигу) и ^ Шмита

(у Берлину), ко]и су га — по жеговим речима — увели у праву

науку, он се исюьучиво посвеЬу]е филологии. НоваковиЬ ]е морао

запазити способности Сто]ановиЬеве, }ер му он дошлее, као

министар, у два маха нуди да иде на страну као државни

питомац.
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После свршене Велике школе Сщ'ановиЬ ]е отишао за

суплента гимназ!ф у Ужице да помаже родител>има ко]и су |едва

чекали да сврши школу. Због тога }е и одбио да иде одмах

на страну. Али, како му наскоро отац умре, он се придави за

државног питомца и, уз помоЬ НоваковиЪеву, ко]и ]е тада био

министар унутрашн>их дела (1884), успе.

Стс^ановиЬ тако одлази у иностранство и задржава се на

студ^ама сводим четири године. План студ^а израдио му ]е

Новаковик: годину дана да остане у Бечу код МиклошиЬа, годину

— у Петрограду код ^гиЪа, годину — код Лескина у Ла]пцигу,

и годину дана да путу}е по библиотекама. Та] програм ]е Сто-

]ановиЬ само утолико изменио што ]е после Петрограда путовао

]едан семестар по библиотекама, и што се после задржао код

Лескина ]едан семестар, а код ]. Шмита у Берлину два семестра.

Ова] Новаковийев програм био ]е тада вей у многоме за-

старео. И н>егово потпуно извршен>е не би могло дати Степановичу

праву лингвистичко-филолошку школу ко]"а му ]е била потребна.

Сто]ановиЪ га ]е, истина, нешто изменио; али, углавноме, он се

н>ега држао. Доцн^е ]е Сто]ановиГ1 морао увидеТи сву недоводъ-

ност стущф ко]е му ]е он прописивао. Пре свега, бавл>ен>е код

Миклошина годину дана — било ]е сасвим и непотребно и не-

корисно, ]ер ]е тада, 1884—5 г., МиклошиЪ био у претпоследкьо]

години свога рада у Бечком универзитету, продужава^уки сво]

рад онако како га ]е на 30—40 година пре тога радио. Нови

лингвистички правци, ко]и су се давили после 70те године, жега

се нису коснули. Он ]е био сав у сво]им делима и ни]е могао

изван тога ништа саопштити младом Степановичу. МиклошиЬ ]е

сав био и у ДаничиЪевим делима, ко]а су Степановичу била добро

позната, и владао ]е свакако „неограничено" предаван>има .]ов.

БошковиЬа у Велико] школи. Све ]е то била застарела, Сто]а-

новиЬу добро позната наука. гЬу ]е требало задахнути новим

духом. Нема никакве сумк>е да ]е ]агиЪ у Петрограду био човек

нови]ег времена; али се ]агиЬ разби]ао на различие дисциплине: и

на истори]у кн>ижевности, историку културе и, пре свега, на фило-

лошко издавайте споменика. Баш у то време (1883 г.) он ]е издавао

Марфино старословенско ]еван^ел>е. Колико се ььеговим предава-

н>има из старословенског ]езика користно Степанович — ни]е нам

познато; али ]е и сам ]агиЧ, нарочито у то време свога рада, недо-

ВОЛ.НО пратио, заузет сво]им крупним, нарочито издавачким посло-

вима, развитак лингвистичких студ^а у области индоевропских и
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различних словенских ^езика. Према многим странама тога развитка

он ]е био чак и прилично скептичен. Оста]ао ]е Сто]ановиЪу рад код

Лескина и]. Шмита. Лескин, ко]и }е био ]едан од во^а „младограма-

тичарске школе" написао ]е вей био сво]у старословенску грама-

тику, ко]а ]е била од великог знача]а по развитак граматике словен

ских ]езика; он ]е у то време (1887 г.) издао ]едан део сво]их студ^а

о српскохрватском акценту (1885) и спремао ]е други (1893); али

]е свакако на^више радио на сводим великим испитиван>има ли-

тавског ]езика (01е ВМиш* с!ег Ыогшпа 1т ЬКашзспеп 1891, исп.

жегов рани]и АЫаи( с1ег ШиггеЫШеп 1т ЬИашзспеп 1884). Сто-

]ановиЪ се користио н>еговим лекщцама из словенских ]езика и

доцн^е ]е класификаци^у ]езичке грат^е у сво]им граматикама уде-

шавао, колико се могло, према жима, ^дан семестар, ко]и ]е

Сто]ановиГ1 провео у Ла]пцигу, без претходне добре спреме из

осталих индоевропских ]езика, ни]е могао Сто]ановиЬу надокна-

дити изгубл>ено време у Бечу и по библиотеками. На]'зад, —

,1охан Шмит у Берлину, щега ]е Сто]ановиЬу свакако препо

ручив ^аги1^, ни]е му могао заменити К. Бругмана, ко]и ]е век тада

снажно и одлучно био узео у сво]е руке заставу лингвистичке

науке у Немачко}. Сем тога, ]охан Шмит ]е био индогерманиста;

да се са правом коришЬу неко користи н>еговим предаван>има,

требало ]е много више познаван>а и грчког, и индиског, и старо-

германског и других индоевропских 1езика него што се то може

претпоставити код Сто]ановиЬа у то време. Па ипак се не може

реЬи да Сто]ановиЬ ни]'е могао од н>ега чути доста новога и зна-

ча]ног за развитак сво]их погледа на ]език. Али све ]е то било

недовольно. Било ]е потребно много више самосталног рада

Сто]ановиЬева на различним дисциплинама тадашше ]езичке науке,

много више познавала различних индоевропских ]езика, науке о

]езичким принципима, физиолопф гласова и, више свега, само

сталног рада Сто^ановиЪева у свима тим областима. Место тога

Сто]ановиЬ ]е, веран плану НоваковиЪеву, сваки тренутак сло-

бодног времена употребл>авао на рад по библиотекама и на по-

ре{>ен>е и преписиваше наших старих споменика ко]е ]е тамо

налазио. У томе га ]'е свакако пооштравао и ^гиЬ, ко]и ]е и

сам на}веЪи део свога времена и сво]е необичне радне снаге

на то трошио.

И, заиста, ми видимо СщановиЬа да ради по библиотекама

и у Бечу, и у Петрограду, у Москви, К^еву, у Прагу, у Берлину.

Споменик III С. К. Академи]е у ко]ем ]е веЬ 1890 године саопштио
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резултате тога свога рада — показује колико је тај рад био интен-

зиван (225 страна ш 4°!). Иако је тај рад био врло значајан за

нашу стару књижевност, за историју и језик, ипак га је он нај-

више омео у самосталном раду на појединим лингвистичким дисци-

плинама. Јагић је био књигом Стојановићевом одушевљен и у

своме Архиву поздравио га је као новог Даничића. У ствари, он

то није био; али је овим јасно био обележен пут којим ће он и

даље ићи. То је — издавање старих споменика. И поред тога

што је то колико важан толико и потребан рад наше науке, ипак

Стојановићеве су способности биле тако ретке да је велика штета

што оне нису биле искоришћене у довољној мери и на другим

пољима испитивања језика.

Када се вратио, постао је професор гимназије и у њој је

радио пет година. Штета је што он није одмах ушао у Велику

школу, јер овако, будући изванредно савестан и предан послу

човек, он се сав посветио гимназији. Ушао је толико у методику

гимназиске наставе да је једне или две године предавао сам све

предмете у своме разреду, како ми је сам причао. Из овога су

времена његове три школске граматике српског језика (I—III) и

његова кратка граматика старословенског.

Његове граматике српскога језика биле су интересантне по

методу који је у њима примењиван, а који је владао у то време

код неких немачких граматичара у делима за средњу наставу, и

по јасноћи и прецизности језичких дефиниција. Многобројни при-

мери и вежбања показују са колико је љубави он у овај посао ушао.

Али нових или оригиналних погледа у њима није било, сем нешто

новог материала. Старословенска граматика међутим сасвим је

несамостална и израђена је по Лескиновој граматици.

1893 год. постао је Стојановић професор Велике школе и

на томе положају остао је до 1899, када је пензионисан. Од тога

времена није се више враћао у школу.

Ја сам био слушалац Стојановићев од 1894—1895 год., једну

годину. Словенска филологија, према тадашњем уређењу Велике

школе, предавала се свега годину дана, са шест часова недељно.

Стојановић је три часа недељно посвећивао вежбањима, а три

часа предавањима, првог семестра старословенском језику, другог

— српскохрватском. Старословенски је језик предавао по Лескину,

уносећи и научну литературу која је после Лескина изашла; та

су предавања била врло добра и претстављала су заиста ре

зултате тадашње науке. Много су слабија била предавања из
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историје српскохрватског језика. Нарочито је фонетика у њима

била непотпуно обрађена; историја облика била је знатно боља,

јер се ту Стојановић широко користио богатим материалом

Даничићеве Историје облика. У одељку о падежима било је

оштроумних комбинација и лепо изложеног развитка наших

облика. Науку о суфиксима и синтаксу — Стојановић уопште није

предавао. Према томе, јасно је да је предавање народног језика

у обиму у којем се тада давало — било недовољно и за доцнији

рад кандидата у средњој школи, а камоли за доцнији њихов само-

стални рад. Томе је било криво предметно уређење тадашњег

Филозофског факултета које је давало словенској филологији

свега 6 часова, и то свега једне године. За то се време и није

могло више дати него што је давао Стојановић. Али, ма како

ми строго судили о појединим партијама Стојановићевих пре

давай^, мора се признати да је у њима била проведена мо

дерна тачка гледишта на развитак језика и да је савремена ли

тература о прасловенском, старословенском и нашем језику у

њима налазила примене. Према предавањима Јована Бошковића

она су значила велики корак унапред.

За то време, т. ј. од 1893—1899 г., када је био професор

Велике школе, поред мањих текстова које је тада наштампао,

Стојановић је издао две расправе и једно дело на којима се

морамо зауставити. Прво је — његова приступна академска бе

седа (1896), у којој је говорио о постанку главних дијалеката

нашега језика (Глас ЬИ 1896). У то време, када је Стојановић

имао да држи своју беседу, јавила се расправа X. Хирта (1пск>-

§егт. Рогбсћип^еп IV) о утицају основног слоја једног језика на

други језик којим је основни слој био покривей и од тог другог

језика асимилиран. Та је идеја теориски потпуно тачна, само је

сваки пут кад ју је ваљало применити требало имати доказа да

је основни слој заиста имао особине које се јављају у горњем

слоју; да дијалекат са новим особинама није могао сам, својим

средствима, развити те особине. Стојановић је претпоставио да

су трачки и илирски слојеви учинили да се развију два основна

дијалекта Јужних Словена, бугарски језик и српскохрватски, а

романски супстрат потстакао је у области штокавског дијалекта

јављање јужног говора. Јагић је оштро устао против тумачења

Стојановићева и показао је сву произвољност тих претпоставака

(Агсп. XIX 270—275). Стојановић му је одговарао (Дело 1897 г.,

књ. 14, стр. 347—363), али, уствари, Стојановић је своју хипо
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тезу методолошки слабо извео. Утица]а ту^их на наш ]'език

могло ]е бити ; само Сто]'ановиН ни]е ничим доказао да их ]е

заиста било. Ме^утим било ]е и несумн>ивих и врло озбил>них

разлога ко]» су говорили против овако изнесених претпоставки.

Заузиман>ем Сто]ановиЬевим и под жеговом редакциям и

непосредном контролем издато ]е 1897 год. фотолитографски

Мирославлево ]еван^ел)е, велики и с]а]'ни споменик нашег ]езика

и наше орнаментике друге половине XII в. (Мирослав, брат Не-

манэин, био ]е жупан у Хуму од 1169-1197). Издание ]е у свим

правцима изванредно. 50 страна снимл>ено ]е у оригинално] ве

личину остале су на половину сманьене. Овако драгоцено издание

било ]е потребно због богатих орнамената, ко]и се на свако]

готово н>егово] страни находе, и због палеографског знача]а овог

спомеиика. Сем тога, то ]е први велики, готово на]стари]и спо-

меник нашег народа. гЬегово издание требало ]е да буде беспре-

корно у сваком правцу. Ово ]е заслугой СщановиЬевом и по

стигнуто. А сем тога, на кра]у издак>а додати су Сто]ановиЬеви

Прилози, где он, са необичном акриби]ом, го"вори о свим стра-

нама ]езика и текста овог важног рукописа. Сто]ановиЬ се доку-

ментовао ту као одличан филолог; штета ]е била само што ]е

то н>егово испитиван>е било готово неприступачно у драгоценом

изданэу ]еван^ел>а ко]е се могло наЪи само по библиотекама.

1897 године била ]е велика свечаност поводом преношежа

Вукових кости]у из Беча у Београд. Сщ'ановиИ, као претставник

катедре словенске и српске филолог^е, морао ]'е том приликом

говорити о раду и животу В. Ст. КараииЬа. Као резултат про

учаважа Вукове реформе ]авила се нъегова студила: Вук Стеф.

КарациЬ, н>егов рад на српском ]езику и правопису (Глас

1898). У том се прегледу Вукова рада видело ]асно колико ]е

издание П. П. Ъор^евиЬа Скупл>ених граматичких и полемичких

списа Вука Стеф. КараииЬа (I—III, 1894—1896 г.) била корисна

публикашф. После познатога дела Платона Кулаковског о Вуку

КарауиЬу (Вукъ Караджичъ, его д-вятельность и значеше въ серб

ской литератур*, Москва 1882), ово ]е било прво озбшъно дело

о Вукову раду и Вуково] реформи.

Од 1899 године ХЬуб. Сто]ановиН, пошто ]е био пензионисан,

напушта школу и ода]е се политици. Та] део н>егова живота и

рада може се поделити на два периода: од 1899 год. до 1912 год.

— време ]е н>еговог активног учешЪа у политици и управи земл>е;

,и време од 1913 до смрти, до 1930 г., време ]е н>еговог пасивног
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учествовања у иолитици. Истина, и у другом раздобљу, он није

напустио политику; напротив, он је постао у новоствореној ре-

публиканској партији вођа странке; али како та странка, по ци-

љевима својим, да данашњи државни поредак замени другим,

није могла развити свој рад но самим условима живота нашег

народа, он се бавио више теориским расправљањима политичким

неголи активном политиком. У том другом раздобљу Стојановић

је био од 1913 до 1923 секретар С. К. Академије, а тада се по-

вукао и са тога положаја, пошто је сматрао да му Закон о чи-

новницима, којим се прописивало да државни чиновници не смеју

исповедати начела противна данашњем државном поретку, не

допушта да остане и даље у државној служби. Исто онако као

што се 1912 год., када је дао оставку на државно саветништво,

одрекао и пензије, пошто је сматрао да је она била увећана

његовим политичким радом, на који је тада дао оставку, тако и

сада. Будући републиканцем није хтео, остајући у државној

служби, и најмање да одустане од својих политичких погледа;

а са његовим се карактером није слагало да прими неки положа)

на који по прописима закона није имао права.

Иако је, са спољашње стране, Стојановић остајао за све

поменуто време, последњих 30 година и нешто више свога жи

вота — политичар, ипак се у његову раду то време различно

огледа. .

Прво време од 1899—1912 време је агилне политичке борбе

и политичког и државничког рада. Он је био готово за све то

време народни посланик (од 1901 г.), министар (1903, од 30 маја

до 2 августа и од 31 септембра до 26 јануара 1904, од 17 маја

1905 до 17 априла 1906, од 11 фебруара 1909 до 11 октобра

исте године), министар претседник (од 17 маја 1905 до марта 1906)

и државни саветник (од 18 новембра 1910 до 7 фебруара 1912).

За то време он се није могао посвећивати дубљим научним

испитивањима која траже много времена и целог човека. Али

како је ипак бивао често слободан од државне службе (министра

или претседника министарства), он се одмах лаћао научнога рада

и продужавао га је тамо где га је раније прекидао.

Овде морам нарочито истаћи велику радну снагу Стојано-

вићеву и његову велику љубав према послу. Увек кад год би

имао и најмање времена, он га је употребљавао за научни рад.

И поред тога што је дуго година био политичар, њега политички

рад није могао свега да га обузме. Његова је душа била у научном
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послу, у научном раду. Иако је сматрао да му дужност налаже

да се одазове позиву државе и народа да сарађује на народним

пословима или њима да управља, он никад није жалио за влашћу.

Он није тражио да оде са власти — то би се противило његовом

основном принципу да поверени му посао врши са много љубави

и оданости до краја; али када се политичко стање, било у ње-

говој политичкој групи било иначе, косило са његовим принци-

пима, он је без имало оклевања остављао политички положај,

којему је био дотле свом душом одан, и седао је за свој писаћи

сто и продужавао је, тихо и прибрано, раније започети посао.

Сви радови које је у овом периоду израдио носе карактер

описаног начина живота. Не дубока испитивања, — већ макар и

велика дела, али таква да се могу лако прекидати, без уштрба

по сам посао.

Из овога су времена његови описи старих рукописа С.К.Ака-

демије и Народне библиотеке које је он скромно назвао катало-

зима (Каталог рукописа и старих штампаних књига збирке С.К.Ака-

демије, 1901 и Каталог рукописа и старих штампаних књига На

родне библиотеке 1903 г.). Ово су две драгоцене књиге. Из њих

се јасно види природа талента Стојановића. Он је све послове

умео да упрости до невероватности. Све је видео јасно и одре-

ђено, и једном изабране линије држао се докраја. Зато је он

био способан да покрене и изврши велика предузећа. Изгледало

је да он у сваком послу прво види крај, тако је он брзо пре-

лазио преко свих тешкоћа и ишао право циљу. Тако и овде.

Главно је било дати шта има у поменутим библиотекама и оста-

вити даљим испитивачима да оцене вредност дела која се описују.

С друге стране, тачним саопштавањем записа, одломака споме-

ника, палеографским примедбама и напоменама о самом садржају

споменика, — он је давао могућности да се добије претстава

о најважнијим одликама њиховим. У даље анализе он се није

упуштао.

Из овога су времена и ове велике колекције које чине част

и великој радљивости Стојановићевој и нашој науци. То су ње-

гови значајни Стари српски записи и натписи. Прво I—III књ. са

опширним регистрима 1902—1905; затим IV књ. — 1923, V—1925,

VI— 1926. Колико је ваљало прегледати описа рукописа, издања

рукописа, рукописних збирака — да се добије ова велика збирка.

У првим трима књигама има 6.082 записа и натписа; у VI књизи

њихов се број пење на 10.522.

Јужнословеиски филолог 20
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У овим записима и натписима има безброј података историског,

језичког и културног значаја. Било је потребно, по хронолошком

реду записа и натписа, као што је он чинио, отпочети ову збирку;

а доцније би се она, по утврђеном плану, лако наставила! За-

мерало му се што сви записи и натписи нису проверени и тако

нису наштампани у дефинитивном облику. Али у томе се и огле-

дају главне црте симплификаторског духа Стојановићева. Он је

верификовао оне записе, или сам или преко других, које је могао;

а остале је наштампао онако како их је код кога издавача нашао;

само је тачно обележио како је у ком случају поступао. Да је

чекао да све прво провери, па их онда наштампа, он не би ни

до данашњег дана отпочео своје издање. Међутим корист и од

оваквог издања много је већа од штете да наша наука нема ове

збирке још. А Стојановић је у овим стварима био рационалист,

а не хиперпедантни теоретичар. Он је сматрао да је и то добра

страна његове збирке што су натписи и записи учињени при-

ступачним свима и свакоме, и што их је могао свако ко је у при-

лици испоредити са оригиналима и тако дати своје поправке.

У два одељка VI књиге (стр. 244—249) он упућује на исправ-

љене или допуњене записе и на оне које због каквих било разлога

ваља избацити. Најзад поменућу да је Стојановић своје богато

искуство о записима и натписима (о њиховом датирању, годинама

итд.) унео у прилоге VI књизи.

У другој половини овог периода свога рада Стојановић је

издао и другу велику колекцију, која иде у више хиљада страна,

— значајну Вукову преписку у седам великих књига (I—VII) од

1907 до 1913 год. У њој се садржи велики део података, не само

о Вукову раду, о учешћу у том раду Вукових помоћника, о многим

странама Вукове значајне графичке, ортографске и књижевно-

језичке реформе, него и врло много значајне грађе о културној

историји прве половине и једног дела друге половине XIX века.

Замерало се Стојановићу што не даје коментара уз писма, што не

дешифрује увек загонетне иницијале или шифре. Стојановић је то

чинио (махом у регистрима) када је то знао; али он није. сматрао

да му је дужност као издавачу да поводом докумената које даје

врши та испитивања. Међу осталим стварима он је сматрао да

се и ради таквих испитивања и издају писма. Главно је за њега

било да сва писма буду по могућству датирана и тачно издана.

Регистри су имали да скрате посао испитивача кад им само по-

нешто треба из те преписке. Писма су, углавноме, добро издана,
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нарочито она која су писана нашим језиком; у писмима нисаним

страним језицима има доста грешака.

Не треба ни да помињем да је, када је наилазио, радећи

ове крупне послове, на какав интересантан податак или текст, он

га је негде публиковао, према његовој вредности и значају (у

Архиву Јагићеву, Споменику С.К.Академије, Гласу или где другде);

али ипак те расправе нису мењале оних крупних линија његова

рада које смо горе обележили.

По природи свога духа, Стојановић је био створен за велика

научна предузећа. И за оно време што му је од политике пре-

остајало, он је стигао да изда две поменуте значајне научне

збирке.

За време наших ратова за уједињење Стојановић је, док је

војска ратовала, нарочито 1912 године, био уз њу. 1915 г. заједно

са њом је прешао Албанију и населио се, у избеглиштву, у Ници.

Ту је поникла у њега идеја о републици, за коју је успео да

придобије само своје најближе сараднике из политичке пред-

ратне акције. Већина се њему блиских људи у томе правцу није

са њим слагала. Они су сматрали да би ма каква промена ранијег

државног уређења у ослобођеној отаџбини била кобна по њен

даљи развитак. Али, на жалост, он је остао непоколебљив. Разо-

чаран у својим ранијим политичким сарадницима, исюьучив у својим

политичкодржавним погледима, он је сматрао да му у ослобо-

ђеној отаџбини ваља апеловати на нове сараднике и тражити

да се приме нове државнополитичке концепције. Али у томе

није успео. Његов је покрет остао тако у зачетку да и сам његов

вођа није био ни једанпут изабран за посланика. Али он му је

до краја живота остао веран.

У овом периоду свога живота Стојановић је био, иако се

бавио политиком, у ствари, изван политике и политичког живота.

Зато је и имао духовне мирноће више него онда када је био у

отвореној политичкој борби. Тада је имао да води борбу на два

фронта : и са својим политичким противницима и са већином

својих политичких једномишљеника. Ова друга борба била му је

тежа од прве. Она је учинила да је, дошавши у опреку са њима,

у главним питањима политичке тактике и политичког програма, на-

пустио цео свој велики дотадашњи политички рад, напустио

своје дотадашње друштво и променио и основне своје политичке

погледе. Сада није имао ни једно ни друго. Он се задовољавао

својим политичким идејама, без обзира на то да ли их је когод

20*
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одобравао или ни]е. Тако ]е он нашао наново сво}у духовну

равнотежу и сво] унутрашн>и мир. Сад ]е могао мислити и на

замашн^а научна дела. Он издавачки посао ни]е напуштао.

Уосталом он му ]е био, за]едно са приходом од граматика, и

извор за живот, пошто се од сваке пензи^е и прихода од државе

одрекао заувек. Изгледало ]е у }едно време да Ье као стални

секретар С.К.Академи]е моЪи до кра]а живота водити н>ене послове;

али, као што рекосмо, 1923 год. и од тога се, са изнесених

разлога, одрекао. Тако се сада вратио само у сво]у библиотеку

и за сво] писаКи сто, од ко]ега га ]е само смрт отргла.

Ни^е случа]но, дакле, што ]е он тек сада, готово у седам-

десетим годинама живота, стигао — поред приличног бро]а ман>их

научних расправа — да да и сво]а два на]веЬа научна дела:

ЖивоШ и рад Вука СШеф. Караццка (1924) и Сшаре срйске родо-

слове и лешойисе (1927).

У првоме, врло обимноме делу (готово 800 страна велике

осмине) Сщ'ановиЬ износи живот и рад КараниЬев како се он

приказу^е на основу КарадиЬевих дела, велике ььегове преписке

и других извора ко]и су СщанбвиЬу били приступачни. Али \е

врло интересантан начин како нам црта КараииНа ова] н>егов

необични познавалац. Очекивали смо да Ъе нам у широким по-

тезима приказати целу епоху КараииЬеву и насликати портрет

овог великог човека и реформатора. Место тога имамо хронику

живота и рада; више материал за ]едан такав посао неголи сам

рад. ]а мислим да ]е томе крив известан прагматизам ко|и се

огледа у Сто]ановиКевим научним схватан>има. Исто онако као

што ]е био у животу отсудан у сво]им одлукама, као што ни]е

знао за компромисс у политици, тако се бо]ао у науци удал>аван>а

од факата. Он ]е сматрао да ]'е потребно дати об]ективне чин>е-

нице из Вукова живота и рада, на пек свако замшшъа духовни

лик КараииЬев онако како на^е за потребно. То ]е истина. Али

ипак да ]е такав лик Сто]ановиЬ дао, он би само осветлио дра-

гоцене податке ко]е да]е, али их не би изменио. Свако ]е и дал>е

могао да коригу^е н>егово мишл3ен)е, а читаоци би свакако много

добили. Али и овако ово монументално оста]"е као 1'едно од на]-

драгоцени]их по сигурности изношеша факата, по поузданости

суда о по]единим питажима, у нашо] научно] литератури и на]-

знатни^е дело доданас о знача]но] Буково] реформи.

Сшари срйска родослови и лешойиси (СУШ + 382, 1927) прет-

ставл>а]у не само кодификашцу свих историских података наших
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родослова и летописа, и оних ко]е ]е Стс^ановиЬ у више махова

по различним рукописима издавао и свих осталих ко]е су други

издали, него и врло опширну и потпуно успелу расправу о по-

станку наших родослова и летопйса. Са много оштроушъа и до-

витл>ивости Сто^ановиЬ показухе да су први летописи наши са-

ставл>ени у почетку друге половине XIV в. иод утишаем превода

Хамартолове Хронике. Ова] заюъучак СщановиЬев, по моме

мишл>ен>у, потпуно ]е исправан.

Сем ових два]у великих дела Сто]ановиЪ ]е за последних

десет година свога живота израдио приличан бро} студи]а ]е-

зичког и историског садржа]а, дакле, из оних области науке ме^у

ко]има се колебао и у почетку сво]е научне карьере.

]езичке су садржине расправе: О значен>у и употреби гла-

голских облика 0Ф II 1922), О реченицама без уегЬит-а Кшшт-а

(]Ф III 1923), Значение глаголских партиципа VIII 1928—1929)

и ]ош последнее дело ко|е ни]е завршио, али за ко]е ]е материал

у потпуности био спремл>ен: о значен>у претериталних времена

код Вука и ДаничиЪа. Све се се ове расправе налазе у вези са

школском синтаксом ко^у ]е Сто]'ановиН таког>е у ово време и

написао и издао (1922).

Сто]ановиЪа у овим расправама интересу]е данашн>е значение

и данашнэа употреба горкьих облика. Он не да]е узроке по]авима

и историско об]'ашн>ен>е. Место он на основу свога ]езичкога

осеНанза да]е исправке Вукову изношен>у факата. Иако ]е Сто-

]ановиЬ био одличан познавалац ]езика и врло добар стилиста у

делима сводим, ипак у н>еговим описима значежа и употребе поме

нутих облика нема довольно прелива, као да се н>егова природа

необично бистрога и продорног посматран>а и мишл>енэа, без

ни]анси и прелаза, огледа и у ]езичком осеЪаньу н>егову. Али

н>егова анализа, и овако упрошЬена, остаЬе као утвр^иваже зна

чена извесних облика од великог интереса и несумн>ива знача]а,

чак и у случа]евима када се са понечим у н>егову схватан>у не

слажемо.

Од н>егових историских прилога из тога времена да поменем:

Стаже српске цркве од пропасти српске државе до васпостав-

л>ан>а патри]арши]е 1459—1556 (Глас ^1), Жити]а крал>ева и

архиепископа српских од арх. Данила и др. и о годинама архи-

епископованэа по]'единих архиепископа (на истом месту).

Напослетку, и за све време овог последн>ег периода свога

рада, Сто]ановиЪ ни]е напуштао сво] издавачки рад. Поред веЬ
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поменутих кнэига записа и натписа издао ]е ]"едну кн>игу Даничи-

Ъевих ситни]их списа (Ситни]и списи Ъ. ДаничиЬа I Критика,

полемика и историка юьижевности, 1925 XI +467). Ту су ушли

ДаничиЪеви научни списи од 1845 до 1877 године и тако су сада,

у лепом изданзу, постали приступачни цело] кн>ижевно] публици.

Много ]е важнее издаже повела и писама наших владалаца до

сада растурених по различним збиркама, у различним часописима

и по другим различним издан>има. У плану ]е Сто^ановиЪеву било

да изда све повел>е ко]е су до данас познате. Пописао ]е

све повел>е, преписао их ]е свугде са оригинала — где ]е то

било могуЬе — или са фотографи]а, из места куда ни]'е сам

могао иЬи, и тако ]е цео материал поделио у четири велике кн>иге,

од ко] их би свака изнела по 40—50 штампаних табака. Прву ]е

кнэигу наштампао (Старе српске повеле и писма. Кн>ига I Први

део 1929 XIII + 644). Да«би испоредио ПуциЬеве преписе и Ву-

четиЬеве ишао ]е у Дубровник, и тамо ]е поре^ен>е извршио. Од

друге кк>иге сложено ]е 26—27 штампаних табака; али ]е у руко-

пису оставлен како текст за ову кн>игу, тако и за идуЬе две у

ко]има би биле манастирске повел>е. Да се види знача] ове Сто-

]ановиЬеве збирке, довольно ]е реЪи да се прошлост неманиЬког

периода наше државе и нашег народа, углавноме, у н>има садржи,

иако ]е несумнзиво да за н> има података и на другим странама.

Колико ]е потребно било ново издание, ]асно ]е за сваког када

речемо да ]е на]веЪи део ових повел>а био наштампан, на ]едном

месту, 1858 год. у Мопитеп1а ЗегЫса Франке МиклошиЬа!

И сви смо се ми до овог издала Сто]ановиЬева служили тим

издан>ем. Иако МиклошиЬево издание за историчаре ни]'е било

р^аво, ипак за ]'езичка испитиважа оно ни]е било довольно тачно;

неки су споменици штампани код МиклошиЪа по несавршеним

преписима итд. Сада ]е све то поправлено у онолико] мери

у колико] ]е то било могуЬе. Унесени су и нови споменици ко]и

су прона^ени у нови]е време.

Могло би се и овом издан>у Сто]ановиЬеву понешто и заме-

рити. У нему ни]е вожено довольно рачуна о ономе што ]е досада

ранено о тим споменицима, о н>ихову датуму саставл>ан>а и н>и-

хову саставу. Могло би се пожелети да ]е и бро] штампарских

грешака у н>има маи>и. Али све ]е то улазило у схватакье о начину

штампан>а оваквих споменика ко]е ]е било у Сто]ановиЪа. Он

ни]е био за ону дипломатску акриби]у ко]а иде до на]ман>их

ситница и ко]а се данас применив у штампаньу овако старих и
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овако драгоцених споменика. Зато је Стојановић могао обухва-

тити својим радом за кратко време целину и, опет за кратко

време, чак врло кратко, био је у стању целину да изда. Она је

задовољавала основне захтеве науке, и то је за Стојановића

било довољно. Документи су морали бити тачно наштампани. То

је све. Ако се хтела дати верна слика оригинала, онда је требало

споменике фотолитографисати, тако је он мислио, као што је у

своје време Стојановић учинио са Мирослављевим јеванђељем. Он је

сматрао да ови наши споменици и заслужују да тако буду издани.

Нема сумње да ће доћи време када ће се то и остварити. И само

тада ће се они моћи како треба проучавати са свих тачака

гледишта.

То су најзнатнија дела којима је испуњен последњи период

Стојановићева живота и рада. Као што се види, Стојановић свој

рад није никада напуштао. Иако су му животне прилике често у

раду сметале, он је гледао да испуни њиме сваки тренутак свога

времена које му је остајало од других послова. Сам Стојановић

овако говори о своме раду у својој биографији, пошто је укратко

изнео главне моменте из свога живота: „Ова несталност и често

мењање посла, што га је пратило целог века, огледа се и у књи-

жевним радовима и нису • били погодни да што знатније уради.

Па ипак је нешто урадио" (Годишњак XXXII, 1923, 160). Ова

строгост суда није оправдана. Стојановић, кроз цео живот свој,

није престајао да мисли о науци. Он је стално купио, сређивао

и издавао старе и нове споменике, изворе и грађу за историју

нашег народа, историју књижевности и за језик наш. Још за

дуго његове ће књиге бити један од главних извора за те дисци

плине. По тој страни свога рада, он је стао одмах уз Даничића.

Али кроз цитиране редове веје сета да Стојановић није дао оно

што је могао дати или оно што је он од себе очекивао. Једном,

на неколико месеци пред смрт, затекао сам га у мало суморном

расположењу. Он ми је стао говорити о томе да човек, после

неколико година живота, треба да подвуче линију и да да себи

рачуна о своме раду. И тада ми је, са извесном горчином, изнео

своје неостварене наде.

Да, када се узму сјајне особине његове, може се рећи да

је он могао дати и друкчија дела ; али се ипак мора признати да су

његове заслуге и без тога врло велике за нашу науку. И он, као и

сви други који су радили на нашој науци, има данас своје одређено

место. Ја мислим да је он завршио онај развитак који је ишао од
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ДаничиЬа преко НоваковиЬа н>ему. Ни]е узалуд он добио план рада

од НоваковиЬа. Али он ]е тако исто отворио широк пут у нашо]

землей савремено] лингвистици, да]уЬи на сво]им предаван>има

нове иде]е и резултате добивене новим методама. То ]е, истина,

до извесне мере било код ььега подражавайте великим учител>има

ко]е ]е на западу слушао; али то би се подражаваме претворило

несумнзиво и у творачки самостални рад, да су му животне при

лике допустиле да се целим животом сво]им и свим снагама сво}им

посвети великим научним проблемима ко]и су ста]али пред нашом

науком. ^р такав рад тражи концентрисак>е и рада и свега труда

на пословима ]едне врете. Али и овако СщановиИ ]е у приликама

у ко]им \е живео отео од н>их за науку на]веЬи део ко]и ]едан

снажан и безгранично одан сво]0] струци човек може отети. гЬе-

гова необична свежина духа и радгъивост евршили су послове

ко]и су се морали у нашо] науци евршити и за ко]е би била

потребна цела група л>уди.

^а ни приближно нисам изнео све што ]е Сто]анови^ урадио

у области научне критике и на спещфлним питажима оних наука

ко]има ]е посветио крупна дела о ко]има сам говорив Он се

бавио у великом степену публицистикой и политичко-партиском

литературой; многа питан>а школске наставе и уре^ен>а школа он

]е обрадио у сво]им чланцима и броширама. Када се све то узме

на ум, онда ]е |асно да ]е ова] човек целог себе дао нашо] науци,

нашо] култури и нашо] просвети. Он ]'е био у праву да при са-

ставл>ан>у биланса свога живота са поносом погледа на велико

дело сво]е и да и у том тренутку на^е ону хармон^у измену

свога живота и рада ко]у ]"е он изнад свега ценио и изнад

свега волео . . .

*

Сто^ановиЬ ]е био велики родол>уб. Сво] народ ]е волео

више свега и болела га ]е свака увреда ко\а му ]е наношена.

Родол>убл>ем се руководив, као што смо видели, када се одлучио

да посвети сво] живот обра^иваму националних наука, родол>убл>е

га ]'е водило у политику и родол>убл>е му ]е диктовало како Ье

распоредити и коме Ье наменити после смрти сво]е имаеъе. }а

мислим да уопште ни]е било озбшъни^ег корака у гьегову животу

') Библиографщ'у научних Сто]ановиЬевих радова може читалац наНи

V Годишн>аку С.К.Акадсми]е XXXII 160—165 и у ]ужн. Филологу кн>. II—III,

VI—VII и 1Х-Х.
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npe Kojera He 6n HcnHTao, na jih he oh (5hth KopncTaH 3a Haiu

Hapoa.

y CBOMe TecTaMeHTy, HCKa3yjyhn CBojy nocjie/j.hby )Kejby, oh je

ocTaBHO CBe CBoje HiwaH>e, h HenoKpeTHo h noKpeTHo, Hauioj Hayu,H.

KaKO cy My đHJie no6po no3HaTe H>eHe noTpeđe, oh je, CBaKaico

nocjie CBecTpaHe npoueHe, Haiuao Ra je npe CBera noTpeđHO ce

oMoiyku HayHHM pajj,. 3aix> je ueo npMXO/j, on cBora HMeTKa ocTaBHO

3a noMaraite npoyHaBait>a cpncKor je3HKa, khjHmcbhocth h ncropnje

hjih Ha TepeHy hjih no đHđJiHOTeicaMa. Oh Hnje XTeo na ce npwxoji

on, H>eroBe 3ajiy)KđHHe TpouiH Ha H3,naBaH>e HayqHHX .nejia hjih Ha

KynoBMHy KH>Hra; oh je 3aBeuiTao CBoje HMaH>e CpncKOM ceMHHapy

yHHBep3MTeTa y Beorpaay na oh pacnojiajKe cpe^cTBHMa 3any>KđHHe,

aJiH na hx TpouiH je.ii.HHO Ha npn6npan>e ipofte m noMeHyTnx Ha-

ywHHx rp3Ha.

Ebo uiTa oh Be^H: „On CBeKOJiHKor Mor noKpeTHor h Heno-

KpeTHor HMaH>a . . . ocHHBaM 3a cnoMeH ćBojHX po.n,HTejba dponn non

HMeHOM 3adyofc6uHa Cape u Bejbe C&ojaHOBiika, Mocrapua, nyiiJKapa

M3 y>KHu,a, Koja he 6"hth npn Beorpa/jcKOM yHHBep3HTeTy, a KojoM

tie pyKOBaTH npocpecopn (pchobhh h BaHpeflHH) CpncKor ceMHHapa

HCTor yHHBep3HTeTa".

„ripnxofl on 3ajiy>KđHHe pyKOBaoun he tpoujhtm Ha .naBaite

noMohH 3a nyTOBart>e pa.nn HcnnTHBaH>a jkmboi" HapojiHor roBopa,

hjih npHKynjbaH>a rpafce 3a HCTopHjy cpncKor je3HKa, cpncKe kh>h-

jKeBHOCTH, nojiHTHHKe HCTopnje u jipyrHX CTapHHa cpncKHX. — CBaKO

JiHue Koje 6h jj,o6"mio noMoh nyxno he đHTH 3a jjBa Meceua no

noBpaTKy nojiHeTH CeMHHapy KpaTaK H3BeuiTaj o pe3yjiTaTHMa CBora

pajia H3 Kora he ce MohH BHjieTM uiTa je 3a HayKy aoSHBeHo, a npH-

KynjbeHy rpafcy nyw.no he 6hth ođpajj.HTH m npejiaTH 3a uiTaMny

AKa^eMHjH Hayha hjih kom jj,pyroM HayiHOM jiHCTy, h to y poKy on

jiBe no TpH rojj,HHe. Koje Jinu.e to He 6h yHHHHjio, Hehe MohH no

,npyrH nyT jj.o6hth noMoh. — PyKOBaou.H Mory m KaKBa TajieHTHpaHa

CTyaeHTa, nocjie nojio>KeHor jiHiuiOMCKor HcnHTa H3 rope noMeHyTHX

HayKa, noćna™ Ha Kojn Tyhw yHHBep3HTeT pajj,H ycaBpuiaBart>a,

h to 3a jj,Ba, Tpn, HajBHiue HeTHpn ceMecTpa, npeiwa CBOMe Haxo-

hehby".

y TecTaMeHTy CTojaHOBHheBy HMa h npyrHX nponnca, JieraTa

h oapejj,a6a; ajiH Hac ce THse 0BJj,e caMo oho luto HMa Henocpe/iHe

Be3e ca HayKOM.

H3 ropn>Hx ce penoBa jacno bhjj.h uiTa je xTeo CTojaHOBHh.

Oh je CMaTpao na je HajnoTpe6Hnje na OHHMa Koju 3najy jj.a pajj.e
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помогне да могу научно радити, т. ]. да се стручн>ацима омогуКи

рад на терену или у библиотекама или да се млади л>уди спреме

за стручни рад. гЬега се ни]е тицало научно дело ще ]е напи

сано ; он ]е сматрао да ]е пре свега потребно створити прилике

да се оно напише.

Он помаже да се купи гра^а:

1) из српске ди]алектологи]е ;

2) из историке српског ]езика ;

3) из српске кнзижевности ;

4) из политичке истор^е ;

5) из других старина српских.

То су научне гране на щима ]е он радио, ко]е )*е носио у

срцу своме и ко\ша ]е наменио уште^евину свога целог живота.

И ту ]е избрала она хармони]а ме^у ньеговим духовним и мате-

ри]алним животом ко]а ]е била основица н>егова биЬа. Тако се

он, и после свога живота, дво]ако постарао о науци ко\а му ]е

била тако драга: и духовно, делима сво]им, и матери]ално сво]ом

имовином . . .

*

Први знаци болести }авиле су се код СщановиЬа на сам

дан нове 1930 године. У први се мах ни]е мислило да Ье болеет

бити тако опака, али се убрзо видело да она неЬе брзо проЬи.

Болови у нози нису му давали мира, и он }е убрзо изгубио сан

и потпуну моЬ ходагс,а. Било ]е потребно консултовати велике

ауторитете. Сто]анови^ ]е ма]а месеца, после диагнозе ко]а му

ни]е била позната а ща ]е све иегове при]ател>е у бригу баиила,

отпутовао у Париз. Али се отуда вратио после десетак дана.

Париски лекари нису му препоручивали никакво нарочито лечен>е.

„Идите куЬи и одмара]те се", био ]е н>ихов лаконски одговор.

Али они нису знали СщановиЬа. Он ни]'е хтео лагано да умире.

Живот или смрт, само не животареже, дуга болеет или посте

лено ишчезаванэе. Он ]е преклин>ао другове да му кажу болеет

н>егову, па да он сам одлучи, хоЬе ли оставити да она еьега сатире

или Ъе сам учинити кра] сво]о] 6ол>ци и животу. Он ]е био ]едан

од оних л>уди ко]и би то и учинили. Више под утии^ем оваквог

жеговог расположена неголи из уверенна да Ье он лако себи наЬи

лека, узети су у обзир и кра]№.и начини лечекьа, ко]и су могли

дати или живот или смрт, онако како )'е он желео. Отпутовао ]е

у Праг код чувених радиолога. Они су се с муком одлучили на
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TeujKO jieMehbe. Bo:iecHHK je <5no HeupneH h cnađ, TaKO Aa ce mo-

pajio MeKaTH rok ce Huje HeujTo onopaBHO. 14 jyHa noKa3ajin cy

ce 3Haun peaKUHje. BH^eJio ce na h nocjiejiH>a cpcacTBa He noMa>Ky.

160r H3jyTpa noHOBMO ce yflap, a y 3 waca no no.n.He — necTa.no

je JbyđoMMpa CTojaHOBHfca.

hberoBa nocne;itt.a acejba je čuna na ce caxpaHM TaMO me yiwpe,

đe3 roBopa h BeHau,a. TaKO je w nocTyn/beHO. Ka.ua cy &owm na

Beorpajia 3BaHmiHn npeTCTaBHMUH AKaaeMHje (B. llonoBHh u A. Bejink)

h ynHBep3HTeTa (peKTop Meji.. MmpoBMti), hberoBH npnjaTejbH h no-

iuTOBaou,H, CTojaHOBith je ckpomho h thxo, KaKO je Kejieo, ca-

xpaH>eH Ha npaBocjiaBHOM rpoo"jby y ripary 19 jyHa 1930 roji. y

10 nac. npe noj,He. HHje My đmio cy^eHO a.a noMUBa y CBojoj 3eMJt>n

KOjy je tojihko BOJieo.
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Лэубомир Стс^ановиЪ сво^м обилним, индивидуалним и разно-

врсним радом ушао |е у историку нашег народа. И она Ье у сво}е

време реЬи сво] суд о н>ему. Али ми, н>егови савременици, ко]и

смо имали среЬу да га позна^емо, и пред очима ко]их ]е прошао

цео ньегов творачки живот — можемо слободно реЬи да ]е он

био ]едан од ретких синова нашег народа. Редак ]е био и као

човек и као радник. Увек ]е био готов да себе потчини каквом

вишем интересу. Без егоизма и позе, он ]е створио себи животне

принципе ко]и су жеговим животом гвозденом руком управляли.

Нэегова духовна дисциплина била ]е заиста челична.

гЬегова интелектуална и радна снага била ]е велика. Он ]е

био природой сво]ом одре^ен за крупна дела. И он их ]е, бар

у науци нашо], остваривао утолико уколико су му животне при

лике допуштале. Свесно или нарочито он ни]е н^едан тренутак

живота у том правцу пропустив.

Наш народ ]е имао необично заслужних и изванредно да-

ровитих претставника на пол>у словенске филолог^е: Копитара,

МиклошиЪа, ДаничиЬа, ]агиЬа и Сто]ана НоваковиЬа — ко]И су

осветгъавали сво]им радом научне видике и далеко изван граница

нашег народа Уз к>их ста]е и последней и на]мла^и од н>их

— Лэубомир Сто]ановиЬ.

А. Велик

2. Олджих Ху^ер

Ове године навршава се 50 година живота овог чешког

научника. Чешка наука скромно ]е прославила та] ]убиле] свога

претставника, ко]и }е рш у пуно] снази и од ко]ега не само чешка

наука него и словенска уопште очеку]е с правом нова и корисна

дела. Цео жегов досадашььи рад на то нас упуЬу]'е. Нама ]е

мило што можемо у име редакци]е овога часописа, на щем ]'е

сво]им прилозима сара^ивао г. Ху]ер, свесрдно поздравити ^би-

лара и пожелети му да сво] рад продужи и у друго] педесетници

живота са истом енергирм и успехом као и у прво].

Родио се 25 новембра 1880 год. у Пацежицима код Турнова.

По свршеном универзитету у Прагу био ]е гимназиски наставник

у Прагу, Часлави и Кр. Винохрадима. Пошто ]е два семестра

пробавио нэ студи]ама у Ла^пцишком и Берлинском универзитету

изабран ]е 1911 год. за доцента Универзитета у Прагу. Од тога

времена посвеЬу]е се универзитетском раду и замен>у]е, у току
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