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ПРИЛОЗИ УПОЗНАВАН>У ЖИВОТА И РАДА

АЛЕКСАНДРА БЕЛИЪА

А. БЕЛИЪ КАО ЪАК ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ

Александар БелиЬ )е )ош у гимнази)и показао л>убав премз

науци а та се његова жел>а нарочито исполнила у Велико) школи.

По свршетку вишег теча)ног испита у Прво) београдско) гимна

зији, БелиЬ се школске 1894/95. године уписује у Истори)ско-

филолошки одсек Философског факултета „Српске крал>евске

велике школе" у Београду.

Тих година Истори)ско - филолошки одсек имао )е мало

слушалаца, те су наставници били у могуЬности да често буду у

додиру са сваким сво'щгл учеником. На та) начин, наставници су

могли да запазе особине свакога студента.

У Велико) школи БелиЬу су предавали наставници : Лэубомир

Сто)ановиЬ словенску филологи)у, Лука Зима грчки )език, др

Милан ^вановиЬ-Батут јавну хигијену, др 1ован ЖујовиЬ гео-

графи)у и др 1ован Туроман латински језик. Осим тога, БелиЬ )е

слушао и предавања из руског )езика.

Сво)а предавања из словенске филологаце СтојановиЬ је

држао три пута недел>но, од ко)их )е први час био посвеЬен пре-

давању, а друга два практичним вежбањима. Ви^уЬи сво)е

ученике сваки други дан, убрзо )е запазио колико се ко)и од њих

интересу)е за његов предмет.

Научивши у средню) школи да марл>иво ради, БелиЬ )е и

као студент наставио са истом прил>ежношЬу; редовно )е посеЬивао

сва предавања и семинарска вежбања. Као уредан Бак, био )е

брзо занажен од сво)их наставника, а нарочито од професора Л>у-

бомира Сто)ановиЬа. Мада )е у прво) години било )ош вредних и

добрих ученика, Сто)ановиЬ )е изнад свих истицао БелиЬа и од
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носио се према ньему као према свом будуЬем наследнику. Та

Сто)ановиЬева л>убав видела се у свако) прилици, )ер )е Сто)ановиЬ

много волео словенску филологи)у и „искрено )е волео оне ко)и

се њоме баве"1.

БелиЬев отац, чиновник Српских државних железница, ни)е

био у могуЬности да своме сину обезбеди матери)алну помоЬ.

Због тога )е млади БелиЬ био принуђен да тражи државну помоЬ.

У то време Велика .школа давала )е сиромашним ученицима

стипенди)у и књиге, ако су били добри ђаци. Тадашња стипенди)а

звала се „благодејање" . БелиН )е у два маха тражио новчану помоЬ.

Прву своју молбу упутио је Академском савету а другу ректору

Велике школе. Позива)уЬи се на сво)е оцене из среднье школе и

уверенье о сиромашном стању, молио )е да буде уврштен у „ред.

благоде)анаца"г. Уз молбу приложио )е и уверење о свом сиро-

1 БелиЬ, Александар: Л>убомир Сто)ановиЬ човек и научник, Српски

кньижевни гласник, Београдл 1930, књ. XXX, стр. 349—355.

2 Велика школа бр. 2492, 5. XI 1894. г. Прва БелиЬева молба гласи:

Академском Савету Велике Школе.

Пошто оценама сво)им о испиту зрелости, испуњавам услове потребне

за примање државне помоЬи, а како се из приложеног уверек>а види мо)е

сиромашно станье, — то учтиво молим Академски Савет Велике Школе, да ме

изволи уврстити у ред државних благоде)анаца.

Нада)уЬи се, да Ье ми молба бити услишена, оста)ем захвалан,

17 октобра Александар БелиЬ

1894 год. филолог I године

Уверење, о коме )е реч у горњо) молби, гласи:

Суд општине вароши Београда

АБр. 6973

3. октобра 1894. год.

Београд

Уверенье.

Суд општине вароши Београда уверава надлежну власт, да )е Суд.

општински у седници сво)о) од 3. октобра ове године, а на молбу г. Александра

БелиЬа философа I године из)авио: да молител Александар нема

нигди никаква имања, ни покретног, ни непокретног ни у ово), нити у ко)о)

друго) општини: да нема никакве плате, ни пензи)е; да нема стоке; да нема

задруге ; да не плаЬа ./. год. порезу.

Ово се уверенье изда)е по чл. 3 тач. в. закона о таксама.

За председника

Писар, члан суда,

Дим. АнтоновиЬ М. П. 1ов. АнтонијевиЬ

Истинитос потписа и печа.та — Суда општине вароши Београда — кварт

дорЬолски тврди с тим, да такса ни)е наплаЬена по чл. 3 тач. в. зак. о таксама.

Стареш.(ина)

№ 7299 М. П. Кварта дорЬолског

16 октобра 1894. Начелник срески

Београд П. ]. МилетиЬ
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машном стан>у Koje je добио од Суда општине вароши Београда.

Овим уверением тврдило се да „молител> Александар нема нигди

никаква имавьа', ни покретног, ни непокретног" и да „нема никакве

плате, ни пензи)'е". Cßojy молбу од 17. октобра 1894. г. БелиЬ

je предао Велико) шкоди 5. новембра, пошто je веН био написао

и CBOjy другу молбу.

¿$CiuZi*f^ ал л«*- tro ciм <ю-к>%*у - ybMfw "*% f° -

мЛ. ^Охлсб ¿и " JueC-<n uuS^ ¿иц^ съеЬеЩыйи wnnvsu^

-*."*■ с *.Ч1

Cbojom другом молбом БелиН je тражио стипендацу из Фонда

Бука СтефановиКа Карацика, приложивши уз исту CBOje матурско

■сведочанство и уверение о имовном станьу, Koje je било приложено

уз ньегову прву молбу. CBojy молбу БелиН je писао л>убичастим

лтстилом и првобитни текст исте био je нешто друкчиаи. Од другог

лица и другим мастилом, текст молбе исправл>ен je на два места.

Исправке су ове: место „за примаше помоКи из фонда Бука"

<5рисано je „из фонда ", а иза речи „помоКи" додата цртица и реч

„стипендще" ; уместо „aoctojhhm завештаньа великог noKoJHHKa"
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исправлено je на „достощим ваше пажн>е". БелиЬ. je тражио да

му се додели Вукова стипендеца „како би се могао што више по-

светити започетом послу", а он he ce ça CBOje стране потрудити

да се покаже „aoctojhhm" ректорове пажнье3, коме je молба и

упуЬена.

Поред Александра БелиКа, Вукову стипенди}у тражили су

join филолози I године: Добриво^е Р. Ъукник, Владан 1овановиК,

ЛЬубомир Job4hH, Ангелина Петковик, Живка Дреновац; фило

лози II године: Драгутин ПеКиК, Зорка Jepejvmh, Во)'ислав Симо-

новиЬ, Живо)ин ВидановиЬ.; филолози III године: Никола JaH4nh,

Михаило А. CTOjaH4eBHh, Петар ВелимировиН, JoBaH Кангрга

и филолог IV године Тодор Коблишка. На молбама свих молилаца

биле су исписане оцене из гимназще односно из Велике школе.

ВеКина молилаца имала je врло добре оцене, а само су ЪукниН и

БелиЬ имали одличне оцене: 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5.

Да ли je БелиН добио Kojy од тражених стипендща, тешко je

са сигурношЬу реНи. Архива Велике школе за време прошлих ра-

това знатно je оштеЬена и доста докумената из исте недостаау, а

лоред тога, она HHJe ни до данас потпуно срег)ена. МеСутим, 3Hajyhn

упорност БелиКевог професора и заштитника Л>убомира Croja-

новиНа, као и БелиЬеве одличне оцене поткрепл>ене уверением о

сиромаштву, може се претпоставити да je БелиК добио тражене

стипендоц'е. У прилог томе говоре ове чшьенице:

1. Белип je, после поднетих молби, у Велико) школи сма-

тран као сиромашан ученик. То noTBpljyje „Списак сиромашних

ученика" за школску 1894/95. годину, kojh су добили бесплатно

юъиге за ту школску годину. У Taj . „Списак" уписано je ових

осам ученика I године: Владан JoBaHOBHh, Ангелина ПетковиЬ,

3 Велика школа Бр. 2601, 17. XI 1894. г. Исправлен текст Беликеве

друге молбе гласи:

М. М. 30 п.

Господину Ректору Велике Школе.

Пошто се из приложеног сведочанства о испиту зрелости и уверен>а о

мом имовном стан>у вида, да испуаавам услове потребне за примнье помоки-

cnmeHflHJe Вука Стеф. Карапика, — то молим Г. Ректора да ми — по свом

нахо^ешу — укаже ту помок, како би се могао што више посветити започетом

послу. Ca CBoje, пак, стране, ja hy се трудити да се покажем достлан ваше

пажнье.

Нада)уки се, да he ми Г. Ректор испунити молбу, оста)ем захвалан

Београд-4.-Х1-1894 г. Александар Белик

филолог I године
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Живка Дреновац, Александар 1. БелиЬ, Л>убомир 1овчиЬ, Светозар

ТомиЬ, Добриво)е ЪукниЬи Радисав Раду)ковиЬ . Уз ова) „Списак",

ко)и )е незаведен, налази се и племена из)ава ових студената, у

ко)о) сво)им потписима потврђу)у, да су примили следеЬе књиге:

др ]. Туроман—Грчка граматика, Примери за7 грчке облике и

Синтактички задаци III део; Н. ГлушчевиЬка—Руска читанка.

2. У 1894. години студента Велике школе организовали су

три демонстраци)е. Прве две биле су изведене на улицама Бео-

града а треЬа демонстранта у простори)ама Школе против профе-

сора Андре ЪорђевиЬа 16. и 17. октобра 1894. У треЬо) демонстра

цији учествовали су многи студенти I године Истори)ско-фило-

лошког одсека, међу ко)има и знатан бро) „благоде)анаца", као

Светозар ТомиЬ, 1ев1)ени)е МаринковиЬ, Л>убомир 1овчиЬ и др.

Од наведених стипендиста, ТомиЬ и ]овчиЬ осуђени су пресудом

„Академског суда"4. ДовчиЬ, приликом тражења „благоде)аньа",

имао )е врло добар успех и кад )е он добио државну помоЬ онда је

логично да )е доби)е и БелиЬ.

Из времена БелиЬева студираньа у Београду сачуван )е и

његов „При)авни лист". У њега је БелиЬ, поред осталог, уписао

сво)ом руком и ове податке: рођен у Београду 2. августа 1876. г.,

сиромашно станье, стан Прилепска ул. Бр. 275.

* НиколиЬ, Мило)е Р.: Три демонстраци)е студената Велике школе

1894., Годи1шьак Музе)а града Београда, 1957, књ. IV, стр. 451.

5 Велика школа Бр. 344/95. Цео текст „При)авног листа" гласи: Пол-

го1)е II школске 1894/5

Факултет философски

Одсек филолошко истори1Ски

М. М. 30 пара Дан при)аве 2 фебруар

1895 год.

ПРЩАВНИ ЛИСТ

редовног ученика Велике Школе

Име и презиме Александар ВелиЬ

Име и презиме родителе или тутора 1ован БелиЬ

Место и дан рођења Београд 2 август 1876 година

Вероисповед источно-православна

Државл>анин ерпски

Стан Прилепска улица бр. 27

Имовно стан>е сиромашно

Сведоцба рани)ег школован>а испит зрелости у 1В> беог. гимнази)й

и I полгође 1ве год. филолошко-истори)ског одсека.

Потпис при)авника

Александар БелиЬ

фил. I године

Примио уписницу

24-11-1895 год. Александар БелиЬ, фил. I год.
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На)зад, долази и кра) школске 1894/95. године. Испити су

одржани у времену од 10—29. )уна 1895. године. Први )е испит

одржан из грчког )езика, а последњи из )авне иги)ене. Резулта-

тима испита били су задовол>ни и наставници и ученици. БелиЬ

)е из сваког предмета добио оцену 5, осим из јавне иги)ене из ко)е

)е добио оцену 4. На дан 14. )уна 1895. г. када )е био испит из

словенске филологи)е6, прича)у неки савременици, професор Сто-

)ановиЬ позвао )е неке сво)е при)ател>е да слуша)у Белина кад

одговара из његовог предмета.

По завршетку школске 1894/95. г., долази у Београд БелиЬев

у)ак Васа КокановиЬ, ко)и )е живео у Одеси као трговац. Сазнавши

за БелиЬеве новчане невол>е КокановиЬ му нуди своју помой за

школован>е у Одеси, што БелиЬ—по претходном договору са сво)им

професором Сто)ановиЬем — прихвата. Тиме му се пружила

тфилика да настави студи)е из словенске филологије у Руси)и,

где је било научника светског гласа за та) предмет.

У прво) половини јула 1895. г. БелиЬ почиње да врши

припреме за одлазак у Русију. У том цшьу он се обрапа Велико)

пп<оли и транш да му изда „сведочанство о успеху и владању прве

године филолошко-истори)ског факултета"7. Сво)у молбу БелиЬ

• Велика школа Бр. 904/95.

7 Велика школа Бр. 987/95. Текст БелиЬеве молбе гласи:

М. М. 30 п.

Ректорату Велике Школе.

Долепотписани учтиво моли Ректорат Велике Школе да му изда сведо-

чансшво о усыеху и владан>у прве године филолошко-истори)ског факултета,

ко)и )е молилац слушао 1894/5 год.

Београд 10. )ула С поштовањем

1895 год. Александар ]. БелиЬ

сврш. фил. I год.

На полеЬини молбе:

Срп(ска) краљ(евска) Вел(ика) Школа

Примл>ено 14/УИ 95

Бр. 987

Уверење

Г. Александар БелиЬ, као редован 1)ак на Вел(ико)) Школи у Београду,

био )е у школско) 1894/5 години у I прво) години Истор(и)ско) филолошког

одсека Философ(ског) факултета и по положении испитима показао )е овакав

успех из:

)авне игијене: ьрло добар, из словен(ске) филологи)е, латинског )езина,

географике и грчког језика: одличан.

Владан>а )е био доброг.

За ово уверење такса ни)е наплаЬена пошто )е молител> стања сиро-

машног.

Б. 14/УП Р(ектор) В(елике) Школе
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)е предао 14. )ула 1895. г. и истог дана, уместо сведочанства,

добио уверенье са оценама из предмета ко)е је полагао.

Тако )е Александар БелиЬ завршио сво)е школованье у

„Српско) крал>евско) Велико) школи" у Београду школске 1894/95.

године.

И овом приликом Л>убомир Сто)ановиЬ пружио је помоЬ

своме вредном ученику, препоручивши га сво)им руским колегама

и при)ател>има. Та помон била )е драгоцена Александру БелиЬу

ко)и )е умео да )е корисно упртреби за сво)е усавршавање.

Мило]е Р. НиколиН
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