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ПРИЛОЗИ УПОЗНАВАЕЬУ ЖИВОТА И РАДА

АЛЕКСАНДРА БЕЛИЪА

БЕЛИЪ КАО ЪАК НОВОРОСЩСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА У ОДЕСИ

Добротом Васе КокановиЬа, одеског трговца и његова у)ака,.

БелиЬу се остварила жел>а да се посвети изучаЕању филолсшких

наука.

Он )е у Одесу дошао за)едно са ујаком школске 1895/6.

године, када поста)е ученик Истори)ско-филолсшког факултета

Новоросијског универзитета. Богати дом Васе КокановиЪа пру-

жио му )е све за рад потребне услове, те БелиЬ ни)е морао да се

брине ни за шта. Тако је он у лепоме граду на црноморско) обали

почео да интензивно ради на сЕоме усавршаваньу. Белин )е са-

владао руски )език )сш у Срби)и' и одмах )е са лакоЬом могао

да прати предавања „из славистике проф. Кочубинског, из кла-

сичне филологи)е дво)ице истакнутих руских класичара: проф.

фон Штерна и проф. Никитског, из истори)е проф. Винера,

такође )едног од на)бол>их руских историка".1

БелиЬ се брзо снашао у ново) среднии држени се савета

свога дотадгппъег професора Л>убомира Сто)ановиЬа. Одлазио)е

на сва предаваньа и вежбаньа и на време учио своје задатке. Као

такав био је убрзо загажен од сво)их наставника, а нарочито од

Александра Александровича Кочубинског. Ту, у Одеси, БелиЬ

)е увидео колико )е много научно у Срби)и. Предаваньа из слави

стике била су непгго мало обимни)а од оних ко)а )е слушао код

професора Л>убомира Сто)ановиЬа. Слично )е било и са осталим

предметима ко)е )е слушао. ВЬему )е све било )асно, и он )е сЕе

1 Кул>бакин Степан, Зборник филолошких и лингвистичких студи)а

А. БелиЬу поводом 25. годиппьице његова научног рада, Београд, 1921. >

стр. VII—XIII.
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градиво са лакоЬом савла^ивао тако да je имао и спреме и времена

да се почне бавити и истраживачким радом.

Jörn на почетку школске године БелиК узима да прегледа ру-

кописе Универзитетске библиотеке у Одеси и да припрема rpaljy за

cBOj'e прве научне радове. Тиме он на)бол.е доказу|е да je joui у

Срби)и стекао солидна знан>а из cBoje струне. О том раду прича сам

БедиН у своме писму од 23. октобра 1896. године упуЬеном, из

Одесе, Jb. OrojaHOBHhy, професору Велике школе у Београду2.

Почетак тога писма гласи:

„Поштовани Господине,

Ma да сам мислио да вам одмах jaBHM шта сам овде нашао

и како се може решити питанье о Милсшу, то поред све добре

вол>е нисам могао учинити што до данаппьег дана нисам могао

прегледати рукописе..."

За рукописни фонд Универзитетске библиотеке БелиК каже

„да je она рукописима сиромапппф од осталих библиотека рус.

(ких) универзитета, и, ако ce jcni узме да je преко ньих прешло

око Григоровича, Jaraha и join многих других" — аему самом

ни)е остало много да уради. Сам Фонд, дели на „Григоровичеве

рукописе и рукописе ко)и припада^у caMoj библиотеци". Ту je

БелиН пронашао драгоцених рукописа важних за српску културу,

и то: „Зборник српских рукописа (под бр. 104), а у вьему се и

налази Опис живота деспота Лазара Константина Филозофа".

БелиЬ сваки рукопис детально разгледа, бележи ствари од вред

ности и о сваком рукопису има CBoje михшьенъе, kojhm каткад испра

влю рад истакнутих старших научника и научника онога доба. Тако

кад onncyje текст рукописа на старословенском ¡езику kojh je био

потребан професору CrojaHOBHhy, „где je приписан Милош",

БелиЬ вели да je Jarah „карактерне црте правописа провео свуда,

негледа}уЬи на отступаньа самог рукописа". Тиме БелиН доказу}е

да има не само смелости веЬ и довольно знан>а за испитивавье

старих споменика. Иако je рекао на почетку свога писма да mije

наишао на велику количину рукописа, ипак се види да je меСу

ньима пронашао и „Кн>иге беседа". За Taj рукопис он сматра да

je врло „важан за српски je3HK 1 5 века и за реформу Константина

3 Архив Српске академике наука и уметности Бр. 12228. Сва писма

упуЬена ЛЬубомиру Сто)ановиЬу налазе се под овом ознаком.
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Фил.(озофа)", као и да Ье гледати да напише „правила његовог

)езика и правописа" и да Ье се тек онда моЬи '„решити да ли )е

он изишао из пера Константинова". На)зад, међу апокрифйма и

српским рукописима „позни)ег Бремена" БелиЬ )е пронашао и

„жити)е Св. Петке, ко)е се углавном слаже са издании у XXIX

Споменику". О овоме рукопису БелиЬ ]е написао и сво) први

научни рад, об)авл>ен у „Извести)ама" Руске академи)а.

На кра)у свога писма БелиЬ се обраЬа Сто)ановиЬу с овсм

молбом: „Био бих вам врло захвалан кад би сте могли послати

ми на послугу до распуста ваш 3 Споменик, а тада бих вам га ]а.

вратио. Овде га нико нема...". Том приликом БелиЬ )е послао

СтојановиЬу само своју адресу преко Универзитета, ко)а гласи:

Александрь Беличь

студенть Новороссшскаго Университета

Ос1езза Одесса

Кизз1а Росс1Я

Да ли )е Сто)ановиЬ послао БелиЬу тражену књигу, не може се

са сигурношНу ништа реЬи, зато што писма Сто)ановиЬева упуЬена

БелиЬу нису пронађена, веЬ се може само претпоставити да је

то учинио из превелике л>убави према свом бившем ученику.

По свршетку школске 1895/96. године БелиЬ )е дошао у

Београд да обиђе сво)е родителе и при)ател>е. Време распуста

искористио )е за прикушьање оних података ко)е ни)е могао наЬи

у Одеси. У ту сврху проф. Л>. СтојановиЬ ставл>ао му )е на распо

ложенье и сво)у личну библиотеку.

Школску 1896/97. годину БелиЬ, тако1)е, проводи у Одеси.

Сво)ом марл>ивошЬу стекао )е симпатије скоро свих својих на

ставника. На кра)у те школске године успехом )е био задовол>ан

не само БелиЬ веЬ и његови професори. Они су у њему видели

вредног и талентованог младиЬа који се може развити у доброг

филолога ако му се пружи прилика да оде у Москву, где би слу-

шао предавања професора Фортунатова, чувеног руског слависте

и оснивача руске лингвистичке школе. То )е била жел>а и самог

БелиЬа. Али кад му )е Факултет понудио стипенди)у за одлазак

у Москву, он се поколебао да ли да )е прихвати или не због оба-

везе ко)а )е повлачила та стипенди)а; требало )е да по заЕршетку

студи)а постане наставник Новороси)ског универзитета. У БелиЬа
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се пробудио српски национализам и он je оставио то питаае нере-

шено док се врати из Београда. Ca том колебл>ивошЬу БелиК je

дошао у Београд и посаветовао се са cbojhm родител>има.

После саветованьа са родител>има и при}ател>има БелиК je

молбом од 27. jyHa 1897. године3 затражио српску стипенди^у за

студиранье у иностранству. После неколико дана БелиЬ je отишао

у Министарство да види да ли му je одобрена стипендща; тамо

je видео да за државне питомце нема више кредита за ту буцетску

годину. ОжалошЬен тиме, потражио je професора GrojaHOBHha

и пожалио му се на cboj неуспех, на шта му je CrojaHOBHh рекао

да се ништа не брине и да he му он израдити државну помоЬ

за школован>е.

8 Мин. просвете и црквених послова -ПБр. 7715/97. Текст ове молбе

гласи:

Господину Министру просвете и црквених послова

Да бих могао успешно продужити школоватье на страни врло ми je

потребна матери)ална помоК, и како ми je родителей због свог оскудног ста&а

не могу указати, то се обраКам Г. Министру с молбом, да ми изволи одредити

државну стипендо^у.

Осим испита зрелости у l»oj београдско) гимнаси)и и 1 године београдске

Велике Школе — све с одличним успехом, свршио сам и 2 године филолоыгког

факултета одеског универзитета, о успеху у коме сведоче приложене оцене

Понизни

Београд 27 ¡уна Александар БелиК

, 1897. фил. III год. одес.

универз.

Из овог акта примио сам сведочанство (документа) натраг

Беогр. 19 Авг. 1897. Александар БелиК

На поле1)ини:

KPAJb. СРП. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ и ЦРКВ. ПОСЛОВА

27. JYH 97

Забележено

ПБр. 7715.

(Александар БелиК фил. III год. одеског универзитета моли да му се

одреди државна помоК.)

[После овога долази одлука начелника ЛовчевиКа од 27. VI 97. о одби-

jaiby ове молбе због неман>а буцетских средстава, Koja je замрл>ана] .

Одлучио сам: да се Александру БелиКу, философу III год. одеског

университета, издаце на име државне помоКи по сшо йедесеш (Í50) динара

месечно.

Ова Ке му се помоК издавати од 1. августа ов. год. па за две године.

14. авг. 1897 г. Министар

проев, и цркв. послова

Анд. НиколиК

За извршеше овога решеша нема кредита по буцету за ову годину.

14. VIII. 97. М. В.
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На првом састанку с министром просвете Андром Нико-

лиЬем Сто)ановиЬ )е покренуо питанье БелиЬеве стипенди)е. Ни

колиЬ му )е одмах об)аснио да )е сав кредит са парти)е за државне

питомце веЬ распоређен и да се више ништа не може учинити

за ту буцетску годину. И, поред таквог разложног об)ашњења,

Сто)ановиЬ )е инсистирао да се БелиЬу додели благоде)ање по

сваку цену, )ер )е у питаньу прекид школовања.

Те, 1897, године било )е потребно да при преносу кости)у

Вука КарапиЬа у Београд ЛЬубомир Сто)ановиЬ, као професор

Велике школе, одржи пригодан говор. Кад )е било покренуто то

питање, Л>убомир Сто)ановиЬ )е рекао министру: „,Прво — сти-

пенди)у, па онда можемо о беседи разговарати".

ВидеЬи толику упорност и не желеЬи да остане без говорника

при преносу Вукових остатака, министар НиколиЬ )е испунио

захтев Л>убомира Сто)ановиЬа, кршеЬи свесно законске прописе.

Тако )е на БелиЬево) молби поништено рани)е негативно

решенье и испод њега написано ново којим се БелиЬу одобрава

двогодшшьа државна помоЬ у месечном износу од 150 динара,

са важношЬу од 1. августа те године. ,

Испод ове одлуке налази се и напомена блага)иика Мини-

старства просвете и црквених послова Милана Вел>ковиЬа ове

садржине: „За извршење овога рсшења нема кредита по буцету

за ову годину!" НЬом )е блага)ник скинуо са себе одговорност

пред Главном Контролом због ненаменског трошеньа кредита.

И поред недостатка новчаних средстава, захвал>у)уЬи упор

ности Л>убомира Сто)ановиЬа, Александар БелиЬ је дошао до

двогоди1шье државне помоЬи, ко)а )е била равна плати )едног

доцента.

Осигуравши стипенди)у БелиЬ )е желео да добије и путни

трошак за одлазак у Руси)у, те се 16. августа поново сбраЬа

Министарству просвете и црквених послоЕа и, пошто му )е

одређена стална помоЬ „за школовање у Москви", моли да му

се одсбри и „путни трошак у суми од 150 динара."4 Министар

просвете Андра НиколиЬ усво)ио )е БелиЬеву молбу 18. VIII

1897. г. написавши на исто) сво)ом руком: „Да му се изда на име

путнога трошка сто педесет (150) динара." Истог дана БелиЬ је

4 Министарство просвете и црквених послова ПБр. 11084/97.
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примио у Министерству пугни трошак и благоде)ан.е за август,

септембар и октсбар т.г., у укупном износу од 600 динара.

У flpyroj половини августа 1897. године БелиЬ je отпутовао

у PycHJy, и то прво у Одесу да би узео исписницу и уредио cBoje

остале ствари, па тек онда у Москву.

„Декан HoBop.(ocHJCKor) Унив.(срзитета) и (проф.) Алек-

сандср Александрович Кочубински пренеразили су се кад су

чули" да БелиЬ одлази, али „су се за тим помирили са том миниьу

и признали" да he му „бити од Behe користи Москва но Одеса."

Ректор HoBopocHJCKor универзитета cbojhm писмом од 28.

августа 1897. године обавестио je ректора Московског универзи

тета да je БелиЬ слушао предавала I, II, III и IV семестра и да

нема никаквих сметши за н>егов превод у пеги семестар Москов

ског универзитета.

БЕЛИЪ КАО ЪАК ИМПЕРАТОРСКОГ МОСКОВСКОГ

УНИВЕРЗИТЕТА

БелиЬ се задржао у Одеси две недел>е вкше него што je

предвидео и због тога je задоцнио за упис. Иако je настава веЬ

била почела, Московски универзитет, уважава}уЬи ньегове оправ-

дане разлоге, уписао га je 11. IX 1897. г. за редовног студента.

После уписа БелиН je морао да реши и стамбено питавье.

Због великог прилива ученика стана скоро нигде Hnje било, те

je БелиЬ „2—3 дана jypno с {едног Kpaja [Москве] на други", по

кишовитом времену, док Hnje гашао стан. О томе je одмах оба

вестио Милана Вел>ковиЬа, блага)ника Министерства просвете

и црквених послова, да би знао где треба да му шал»е новац5.

5 Мин. просвете и црквених послова ПБр. 6927/98. Писмо Koje се на-

лази незаведено уз OBaj акт гласи:

Москва 7 октобра 1897

Поштовани Госп. Вел>ковику.

Тек данас стигох да Вам ¡авим, где седим да ми не бисте случа;но по

слали новце на стару адресу.

Нова Moja адреса гласи:

Александаръ Беличъ, студентъ

Петровка, д. Волкова кв. 23 .

Moscau Russie Москва Poccíh

С особитим поштован>ем

Алек. БелиЬ, држ. пит.
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Тек пошто се мало упознао са приликама у ново) среднии,

БелиЬ се )авл>а и своме проф. Л>. СтојановиЬу. Одушевл>ен ода-

вањем заслужног признања Буку КарациЬу, Белий'16. октобра

1897. г. пише Сто)ановиЬу, из Москве: „Честито Вам славл>е!

Хвала свима Вама, Који се сетисте Вукових заслуга те показасте

да их умете и хонете ценити . . . Ова светковина само )е апотеоза

славл>а, ко)е )е започето новим издањем Вукових списа."6 Те

године почело се са издавањем Вукових дела и у периоду

1897—1902. г. издат )е „Српски р)ечник" и сва остала Вукова

заоставштина. У Одбору за издавање Вукових дела, између

осталих, били су: Л>убомир Сто)ановиЬ, Пера П. ЪорђевиЬ, Л>у-

бомир 1овановиЬ и др Ъорђе С. ЪорђевиЬ.

Московски универзитет, ко)и )е ста)ао )е на челу руских

унивсрзитета, одиграо )е велику улогу у Белийевом формираньу.

Истори)ско-филолсшки факултет, чији )е студент постао Алексан-

дар Белив, имао )е међу сво)им наставницима научнике првога реда

за сваки предмет. Стога се може с правом реЬи да )е то био велики

извор филолошко-лингвистичких ньука. На челу наставничког

колеги)ума налазио се професор Филип Федорович Фортунатов,

духовни отац истори)ске гргматике словенских )езика.

Професор Фортунатов )е у своме дому често окушьао домаЬе

и стране слависте и с ньима разговарао о за)едничким питаньима.

И млади БелиЬ, иако )ош студент, вен у почетку октобра 1897. г.

позван )е у то друштво истакнутих слависта где се упознао са свим

руским филолозима и славистима.

Млади БелиЬ имао )е ту среЬу да, поред професора Форту

натова, слуша предаваньа и неких наставника ко)и су изишли

из Фортунатовел>еве школе, и то: Бранта, Корша, Поржезинског

и Соколова.

БелиЬ се редовно саветовао са сво)им првим учител>ем про-

фесором Л>. Сто)ановиЬем о сваком питању, па и у вези с наста-

вом Мссковског универзитета. 1еднсм приликом писго )е Сто-

6 Архив Српске акад. наука и уметности. У овом писму БелиЬ )е по-

слао другу адресу:

Алек. Беличъ, Тверская, домъ Олсуфгева, номера

Калининой 16

Москва, Рос«яч Мозсаи (Кизз1е)

/-
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)ановиЬу ко)е предмете и код ко)их наставника слуша, и ту је

набро)ао: упоредну граматику и старословенски )език код Форту

натова и Бранта; санскритски )език код Всеволода Милера; исто-

ри)у руског )езика, пол>ски )език и старословенски )език код

Бранта; класичне )езике код С. А. Соболлвског и Ножденствен-

ског; истори)ску граматику код Поржезинског и гепс1 код Мсери-

)анца. Ту га )ош обавештава да су обавезни и радови у семина-

рима, ко)их има два. Семинаром словенске филологи)е руководио

)е проф. Брант а Семинаром руске литературе проф. Соколов.

БелиЬ )е сво) семинарски рад из словенске филологи)е прочитао

16.октобра 1897. г., рад се необично допао професору Бранту, тако

да )е после читан>а професор Брант позвао БелиЬа у сво) дом.

Сво) семинарски рад код проф. Соколова БелиЬ )е израдио доцни)е.

1ош на почетку сво)их студи)а у Москви БелиЬ ]с планирао

сво)е школовање у Немачко). „Ви и сами знате шта ме )е довело

у Москву, шта Ье ме одвести дал>е у Немачку, па за то Ьу и почета

тиме", пише он Сто)ановиЬу. У питању )е био санскритски језик

ко)и )е БелиЬ желео да што више научи. Професор Милер )е

био најбол>и зналац санскритског )езика у Руси)и и предавао

га )е „обраЬа)уЬи особиту пгжњу на упоредне форме" у грчком,

латинском и осталим )езицима. Такав метод наставе одговарао

)е БелиЬу, те му „свети )език с1еу2падап7 постаје" сваким даном

све више доступан. Ако тако и дал>е буде разумевао остале тек-

стове, писао је БелиЬ, нада се да Ье у другом семестру моЬи

преводити лакше ствари из Райсагашга"8. Међутим, и после пет

месеци непрекиднсг рада БелиЬева „Ахилова пета" у изучавану

упоредне граматике „био )е непрестано санскритски, литавски,

и, донекле, готски". Због тога )е решио да прво савлада класични

санскрит, ко)и )е правилни)и и од ведског и од зендског )езика,

и зато проучава фонетику санскрита. После тога БелиЬ преводи

„неколико песама" из Махебхарате а затим и Савитру, читајуЬи

упоредо ведску граматику. На)зад, да би бол>е утьрдио правила,

мора Ье „прочитати неколико химни из КЛ{;-веде и АШагуа-веде".

7 Назив староинди)ске азбуке ко)ом су се од VIII в. пре н. е. писали

текстови на ведском )езику и санскриту.

8 Панчашаншра (пет вдьига), инди)ско књижевно дело, писано на сан

скриту, настало око 300. н. е.; )едно од на)чувени)их и на)читани)их дела у

инди)ско) књижевности .
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Други камен спотицаньа била му je литавска граматика. За пет

месеци БелиК je успео да понови целу граматику литавског ¡езика,

иако HHJe „сасвим одмакао." Од упоредне граматике остао му

je joni необраг)ен готски и старогермански je3HK. Грчки je3HK

радио je по Бругманову Grundriss-y и Метарсу. Али ипак од свега

за БелиЬа je HaJBaHmnje било „слушанье лекци)а проф. Форту

натова."

БелиЬ сматра „да je велика штета што сам Фортунатов тако

мало пише, jep овако веЬина н>егових Teopnja ocTaje непозната,

а неке би европска критика — нема сумнье — примила"9. Форту

натов je научник светског гласа, „прави потомак Бопа, одолен

само у Кремл>у jung-граматика. Ако данас Русиja и има неколико

филолога, то треба да je захвална.н>ему"10. БелиЬ je слушао сва

предавала проф. Фортунатова зато што je увидео да се без ньегове

упоредне граматике не може ништа учинити у старословенском

je3HKy.

„Прави антипод лекшфма Фортунатова представл^у лек-

unje Корша: ма да он npeflaje „метрику" ипак на ньегове лекнэде

долази HaJMaH>e 35—40 слушалаца", каже БелиЬ у своме писму

CTOJaHOBnhy.

Код Поржезинског, kojh се, после професора Шахматова,

сматра за на}бол>ег ученика професора Фортунатова, на часовима

су читани текстови из HajcTapnjer споменика „пол>ског je3HKa

Psalter flovyañski"11. Уз сваки текст kojh би био прочитан, Пор-

жезински би давао потребне коментаре, неопходне за разуме-

ванье текста. Да би истакао величину свога наставника, БелиК

каже Сто)ановиЬу да je Поржезински почео да изда}е „Фонетику

литавск. язика" Фортунатова, у kojoj ce „flaje материал из свих

литавских дщалеката". Због тога je ова кньига много бол>а и

потпуни)а од осталих,па и од Видеманове по kojoj je БелиЬ прво

учио литавски je3HK12.

* Архив Срп. акад. наука и уметности — Писмо Jb. CTojaHOBHhy од

14. I 1898. г. у коме je и адреса: Алек. Беличъ, угол Троицкой и газетнаго

переулка, домъ Фельдсфейна кв. 37

10 Архив Срп. акад. наука и уметности — Писмо Jb. Сто)ановиКу од

28. II 1898. г.

11 Флови)аньски псалтир налази се данас у ¡едном ма^арском манастиру.

18 Wiedemann О., Handbuch der Litauischen Sprache. Grammatik. Texte.

Wörterbuch. 8°. XVI, 354 S., Strasburg 1896.
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У ¡ануару 1898. г. студента су из класика читали Аристо-

фанове „Витезе" и Аристотелову „Teopnjy noecnje", писао je

БелиЬ CTojaHOBnhy.

Cßojy стипендиЕу БелиЬ je редовно примао сваки друга

месец (по 300 динара у злату), и то у монета 15 наполеондора

од 20 динара. Блaгajник Министерства просвете и црквених

послова приликом сланьа благоде)аньа за новембар и децембар

1898. г. опоменуо je БелиЬа писмом од 24. октобра те године да

треба да поднесе извешта) о своме раду према питомачким пра-

вилима. На Kpajy свога писма блага)ник je рекао: „Ако Taj изве-

urraj не поднесете отказаКе Вам се стипендща од 1 ¡ануара идуКе

године"13.

Примивши благааникову опомену БелиЬ je одмах почео

да пише извешта} о своме раду. С писмом од 15.новембра 1898.

БелиЬ доставл>а блага)нику ВелжовиКу тражени H3B€iirraj и

и BaJKa се што му то Hnje paHnje речено, те би H3Benrraj стигао

на време и био потпунщи; овако на брзу руку унео je у извешта>

само понешто „из cbojhx записака. Надам се да Кете ми }авити

ако H3Beurraj не одговара правилимао стипендистима (Koja су

ми са свим непозната)", кгже он Вел>ковиЬу14. Истог дана БелиК

je написао и писмо Министерству просвете и црквених послова

о своме ¡едногодишньем раДу у Москви. У вьему наводи да „у

Tpehoj години филолошког факултета нема усмених испита, осим

живих ¡езика и богословл>а", коje je он „3ajenH0 с другим испи-

тима одлично положио у flpyroj години". Tpeha година Исто-

рщско-филолошког факултета npn3Haje се на основу семинарских

радова и „спещфлне расправе." За доказ да му je призната треЬа

година, БелиК je обеКао да he накнадно поднети уверение Москов-

ског унивсрзитста.

У своме H3Beurrajy Велик je изнео cboj рад „у 1897/8. ака-

fleMCKoj години", у Kojoj каже да je слушао ове предмете и на

ставнике :

1) Санскритски ]'език (2 часа недел»но) предавао je проф.

Всеволод Милер, kojh je укратко прешао фонетику класичног

13 Мин. просвете и цркв. послова ПБр. 19166/98.

14 Мин. просвете и цркв. послова ПБр. 20878/98. Уз ово писмо je и

адреса: Петровка, д. Волкова, кв. 23, Москва.
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санскрита са детал>ним задржаван>ем на морфологии. У току

предавала, студенти су читали текстове из „Деванагари". Милер

je после четири месеца рада приступио превоСе&у текстова из

„Махабхарате". Од студената БелиК je „први дао превод и кратке

коментаре о je3HKy стихова из ¡едног епизода. Из „Приче о Налу"

професор Милер превео je 3 песме, а БелиЬ je у том духу превео

„12 песама из речене поеме, а тако исто 4 кн>иге из другог епи

зода из Махабхарате (Савитри)". После тога, по упутству про-

фесора Милера, прешло се на изучаванье старог ведског ¡езика,

„kojh je за упоредну граматику врло важан, jep je облицима бога-

thjh но санскритски". Из ведског je3HKa БелиЬ je превео „неко

лике химне из Rig-веде".

За изучаван>е овог предмета БелиН се служио упбеницима

на руском, немачком, француском и латинском ¡езику.

2) Уйоредну грамашику и сшарословенски ¿езш (4 часа не-

дел>но) предавао je професор Ф. Ф. Фортунатов, kojh je у првом

семестру прочитао фонетику, а у другом флекси}у именица и гла

гола. У упоредну граматику Фортунатова улазе грчки, латински,

индщски и старословенски je3HK. Остали индоевропски ¡езици

ирански, литавски, готски и др. чине предмет засебних предавала

и CTyflHJa. „У CBoja предаван>а о самогласницима и h>hxoboj измени

проф. Фортунатов унео je принципе, Koje ми не налазимо нигде

тако изложене tj. утицаj квалитета на промену самогласника.

Познато je да се на основу ведског („два слога место ^едног другог"),

литавског (разни акценти ~ и / [.\]), словенског (управо српског)

изводи двоааки квалитет дугих самогласника прекидни и непре-

кидни . . . Овим акцентима oöjaniayje Фортунатов разлику меСу

•t им у ст. слов, у лок[ативу] син[гулара] и ном[инативу] пл[ура-

ла], мег)у лит. о и û и др. Место ги 1 Бругмана (ег, е1 Шмита) Ф.

Да)е ?£> а1» a тако исто и an, an, пред сугласником, пред само-

гласнцком avv, al1 итд." Поред тога, важна je Фортунатова

Teopnfa „о дифтонзима", као и о „с и х у слов, и sz у литавском".

Фортунатов je основе именске делио на XIX класа; Бругман их je

пак делио на XI група. Због таквог груписан>а „Бругман упада у

погрешку: он не поставлю паралелизме ме^у основама, kojh без

сумае nocToje". Из флексиае, поред осталог, обра^иван je завр-

шетак генитива сингулара у грчком je3HKy.
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За oBaj предмет БелиЬ се служио кн>игама Koje се могу по-

делити у три групе:

„а) Кньиге о принципима наука о je3iu<y и о физиологии

звукова ...

b) При изучавашу лингвистичке грамат. грчког и латинског,

поред Grundriss-a Бругмановог... биле су ми од користи joni ове

юьиге: Грчка грамашика Карла Бругмана у Handbuch-y Der Al-

terthums-Wissenschaft Dr Ив. Милера, стр. 1—176, затим Лашинска

грамашика Ф. Штомда...

c) Поред маньих и веКих расправа о засебним питаньима из

упоредне граматике, ja сам се углавно служио капиталним делом

Бругмановим: Grundriss der vergleichenden Grammatik I т. др.

изд. 1—1098; II т. 1—1438 стр."

БелиЬ замера Бругману на подели словенских )езика у две

групе на основу ti, di и каже да то „ни)'е оправдао Бругман так»

исто као што Hnje оправдао миштьенье Jaraheeo (XX Archiv f.

SI. Phil. (Einige Streitfragen II)), да се они не могу свести на из-

весне групе". Мало дал>е, опет, БелиЬ налази да Hnje тачно Бруг-

маново тврг)ен>е „да ст. слов. )"език за то што ни)е српски мора да

буде бугарски, jep ми знамо да Taj je3HK многи слависти cMaTpajy за

прелазни од српск. бугарском". Бругман je са Зубаицем, на основу

литавског ù, створио нови самогласник à ä, kojh je у свим осталим

индоевропским }езицима прешао у о или у и. БелиК мисли да je

BepoBaTHHJe мишмъенье професора Фортунатова „да je ово й nojaB

спещфлно лит. kojh се развио под yTHHajeM извесног акцента."

3) Сшарословенски ]език читао je проф. Фортунатов. На том

курсу обрайивана je фонетика старословенског je3HKa упоредо с

другим индоевропским je3HnnMa. Фортунатов je у опширном уводу

изнео 3Ha4aj графике старословенских споменика за диалекте

тога ¡езика. Он „тврди да се у старо-словенским споменицима

omeflajy разни ди)алекти ст. слов". Под руководством проф. Фор

тунатова упоредо са читан>ем лекц^а читани су и старословенски

споменици, по хрестомати)и А. Лескика. Кад год говори о старо

словенском ¡езику „Фортунатов излази увек из je3HKa балт.-

словенског; у за}едничком словенском он oпpeдeл>yje, уколико

je то Moryhe, форме из kojhx су се развиле дал>е форме 3ajefl.

западно-словенског, руског и за)едничког }ужнословенског je-

зика".
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При учењу старословенског )езика БелиЬ се служио грама-

тиком Лескина и Собол>евског : Древнш церковно-славенскш

языкъ Фонетика. Москва 1891. „У ово) кньизи има доста нетачног

разумеваньа ст. слов. )езика."

4) Слависшику предавали су професор Брант, Поржезински,

М. Соколов и В. Милер.

а. Морфологи)у старословенских глагола читао )е професор

Брант, задржава)уЬи се у почетку на )аком и слабом стутьу корена

старословенских глагола. После тога Брант )е прешао на „системе

глагола МиклошиЬа и Лескина и оценио њихове )аке и слабе

стране". За проф. Бранта БелиЬ тврди да „сам саставл>а компромис

мег)у овим системима." Поред осталог, пређено )е и градиво о

образован^ глаголских корена.

БелиЬ наводи упбенике из ко)их се служио за учење морфо-

лопце и о сваком да)е сво)у оцену.

р. Полски ]език:

а) са литературом предавао )е професор Брант, који )е прво

прочитао граматику полског )езика а потом читао истори)у пол>ске

литературе. „Студенти су паралелно преводили „Рап Таскшга"

Мищфвича" .

б) Истори)ску и лингвистичку граматику пол>ског )езика

предавао )е В. К. Поржезински (прив. доцент). У уводном преда-

вању Поржезински )е „говорио о литератури свога предмета и о

пол>ским ди)алектима; за тим )е прешао на утицај чешког )езика

на старе пол>ске споменике". Из фонетике Пол>ског )езика он )е

„изложио само истори)у самогласника, полугласника и назала".

За ученье пол>ског )езика, у оба курса, БелиЬ )е користио

„део из Упоредне граматике МиклсшиЬа, где се говори о пол>

ском )езику" .

у. У другом семестру професор Брант ]е, уместо морфологи)е

старословенских глагола, читао истори)ску граматику руског је-

зика. Из руске граматике „читао )е о појавима руског )езика уопште,

у којима се руски )език разлику)е од других словенских )езика.

У ова) су курс ушле и примедбе о руским ди)алектима, али врло

кратке".

За ова) курс БелиЬ се служио књигама: Лекцш по исторш

русскаго языка А. И. Собол>евскаго (II изданье) и рани)им нье-

говим радовима.
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8. Истори)у руске литературе: о народним умотворинама

предавао )е В. Милер. Он )е укратко прегледао неродне припо-

ветке, загонетке, заклињања а на народним песмама (былина)

задржао се детал>но. Ту )е изнесено под ко)им условима живи

„и разви)а се народни еп (углавном у олоньецко) губерни)и)". Мада

призна)е да )е у неким кра)евима Руси)е епска поези)а доста богата

професор Милер ипак налази извесних знакова ко)и казу)у „да

руска „былина" изумире". И професор Милер и академик Весе-

ловски представници су „теори)е позајмице главних сижета у

веЬини народ, умотворина". То сво)е тврђење проф. Милер до-

казивао )е многобро)ним примерима. Поред тога, истицао )е и

истори)ске моменте који су утицали на дух ових народних умо

творина. У веЬини )унака руске билине професор Милер видео

)е истори)ске личности.

г. Семинар словенске филологще био )е под управом професора

Р. Бранта. У овом семинару студента су морали да пишу и чита)у

сво)е радове о )езику „споменика ст. словенских, старо-руских,

старо-српских и старо-бугарских". БелиЬу је пало у део да пише

о 1еванђел>у дечанском XIII века бугарске редакци)е. После чи

тана ньегов )'е реферат „оцењен као одличан."

X,. Семинар руске лишерашуре био )е под руководством М. И.

Соколова. Професор Соколов одабирао )е сам теме за сваког свог

студента и одређивао му рок за израду. Сваки такав написани рад

професор Соколов )е претресао са студентима у семинару. У овом

семинару БелиЬ )е писао рад о дотле „непознатом у науци словенском

преводу Богословл>а Дамаскинова". ПишуЬи сво) реферат БелиЬ

)е извршио упоређиванье с грчким текстом и том приликом нашао :

„1) да )е ово са свим нови, потпун превод Богословл>а 1.

Екзарха на стари српски )език, учињен око половине XIV в.

2) да автор превода ни)е знао превода Екзархова.

3) да преводилац ни)е био вичан грчкоме језику, )ер : а) пре-

води од речи до речи и Ь) неке речи са свим погрешно превода.

Стога )е ова) превод не)асан и често пута неразумл>ив". Ово сво)е

тврђенье БелиЬ доказу)е упоредним текстом старосрпског и старо-

грчког )езика, ко)и наводи у свом извешта)у. За сво) реферат

Белин тврди да )е од стране професора Соколова оценьен „као

одличан" и да га )е том приликом назвао „важним прилогом сло-

венско) литератури" .
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5) Из класика студенти су преводили и „давали коментаре

... Аристофана (проф. С. А. Собол>евски) по изданьу Т. Кокаи

... Аристотела по издању Xриста и Апел>рота (прив. доц. Нож-

денственски)".

На кра)у свога . извешта)а БелиЬ каже да )е „израдио и

„специ)алан рад" (зачетное сочинеше), ко)и не спада потпуно у

прсшлу академску годину".

Приликом анализе БелиЬева извешта)а задржани су његови

параграфи, као и знаци за обележаванье истих.

БелиЬев извешта) написан је на 141/2 страна, формата А—4,

ситним, зби)еним и местимично нечитким рукописом, што ода)е

да )е писан у журби.

Сво)е обеЬзње да Ье Министарству просвете и црквених

послова доставити уверенье о признавању треЬе године БелиЬ )е

испунио 27. новембра 1898. године. Тога дана послао га )е с писмом

упуЬеним блага)иику Министарства просвете и црквених послова,

у коме моли блага)ника да уверенье преда „где треба". Осим уве

рења, послао је том приликом и посебно писмо за министра про

свете у коме се извињава што то није раније учинио. А за сво) рад

„Црте српског )езика у споменицима 12—15 века"15 БелиЬ вели

да )е то „специјална расправа" у ко)о) он говори „о многим пита-

ньима српске истори)ске граматике с лингвистичке тачке гледишта",

15 Министарство просвете и црквених послова ПБр. 21292/98. Бели-

Ьево писмо министру гласи:

Господину Министру Просвете и црквених послова

У •/. шал>ем Господину Министру уверен>е, ко)е сам обеЬао послати у

своме реферату Господину Министру, а у)едно овим се извиняем Господину

Министру што не учиних то рани)е. Односно самог уверења усуку)ем се учи-

нити ове напомене:

1) Рад о коме се овде говори „Черты и т.д." то )е „специ)ална расправа",

о ко)о) сам споменуо у своме писму и реферату Господину Министру. „Черты

серб. яз. въ памятникахъ XII—XV", где )а говорим о многим питанлма

ерпске истори)ске граматике с лингвистичке тачке гледишта само )е део рада

„Истраживања о )ужно-словенским дщалектима" т. ). „Несколько главъ из

изследованш въ области южнославянскихъ д1алектовъ", као што се вели у

руском оригиналу.

2) Скала оцена за писмене радове у Университету оваква )е: неудовле

творишельно, удовлешворишельно и весьма удовлешворишельно т. ]. невала,

добро и одлично.

Москва 27 новембра 1898 Понизни

Александар ВелиЬ

б Наш )'език
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као и да je то само део аегова рада „Истраживаньа о )ужносло-

венским дофлектима" на руском ^езику. Из уверевьа Истори)ско-

филолсшког факултета Императорског Московског универзитета

Бр. 160. од 24. новембра 1898. г., Koje je писано на руском jeamcy

и писаКом mí шином, види се да je Белип студент Словенског оде-

л»ен>а Истср^ско-филолсшког факултета и да му je признато

шест семестара. За БелиЬев рад „Црте српског je3HKa у спомени-

цима 12—15 века" каже се да je веома опсежан и веома задово-

:i.ai¡ajybn.

Овим увереньем БелиЬ je доказао да je свршио треЬу и уписао

четврту годину Истори)ско-филолошког факултета у Москви, каа

и да je толико овладао руским je3HKOM да може на н>ему и да пише

стручне расправе. Да je ньегово знанье руског je3HKa заиста било

на flocTOJHOJ висини, доказу}у ньегови радови штампани у „Изве

стиjaMa" руске академще наука.

Као што je завршио треКу, БелиЬ je желео да на време и ça

одличним успехом заврши и четврту годину cbojhx студила , у

Москви. Сваке школске године предавала су се завршавала у

npBoj половини априла, а испити су одмах после тога починьали.

Испити у 4eTBpToj години полагали су пред спещфлном коми-

Уверен»е коje се помшье у овом писму гласи:

МИНИСТЕРСТВО

НАРОДНАГО ПРОСВ-ЫЦЕН1Я .

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКАГО ФАКУЛЬТЕТА

ИМПЕРАТОРСКАГО

Московскаго Университета

Москва

Ноября 24 дня 1898 г.

№ 160

Выдано cié свидетельство Студенту 7-го семестра Историко-Филоло-

гическаго Факультета (Словеснаго Отд-Ьлешя) ИМПЕРАТОРСКАГО Москов

скаго Университета Александру Б е л и ч у, въ удостов-fepeme того, что онъ

им'Ъетъ шесть зачтенныхъ полугодш и представилъ также въ настоящее

время, воспользовавшись данною ему Факультетомъ отсрочкою, зачетное

сочинете „Черты сербскаго языка въ памятникахъ 12—15 в.", весьма обсто

ятельное и весьма удовлетворительное.

Д е к а н ъ М. Трамцъ

М. П.

Секретарь Р. Брандтъ
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си)ом, а не пред сво)им наставницима, те су студенти морали

озбил>но да уче сво)е задатке.

По ондаппьем руском закону о универзитету на кра)у чет-

врте године полагани су дво)аки испити: 1) испити за свршаванье

осмог семестра, т). факултета и 2) професорски испити (государ

ственные экзаменны — државни испити). Комиси)у за ове испите

одређивао )е министар просвете.

О сво)им предстојеЬим испитима БелиЬ )е упознао и Л>уб.

СтепановиЬа. „...Сад мислим да Вас укратко известим о испитима.

Попгго ми буде записан 8 сем. предаЬу комиси)и за државне испите

све сво)е документе, сигпсипдт укае и 20 рубаля и тада Ьу до-

знати кад Ье бити први писмени испити; усмени Ье испити бита

у ма)у — последњи 31. Испити Ье бити ови: 1) клас. )езици —

лат., гр.; 2) упор. грам. и санскр.; 3)упор. грам. слов )ез., ст. слов.

)ез., истори)а руског )'езика, руска ди)алектологи)а; 4) 2 слов.

)езика; 5) руска литерат.; 6) запад(не) литературе; 7) нова фило-

зофи)а. Вотъ и все!"16

У марту 1899. г. биле су у Москвистудентске демонстранте .

Али, БелиЬ не каже ништа опширни)е о ньима, те се не види против

кога су почеле и колико су тра)але. Ево шта он о томе догађа)у

пише проф. Сто)ановиЬу: „Овде су били студентски нереди, од

ко)их су пострадали — разуме се — само студента, а све остало —

оста)е као и рани)е. Разуме се да се и лекци)'е нису читале

уредно..."

После завршених мартовских демонстранта БелиЬ )е читао

„у „Слав. комиси)и" реферат о неким именским и заменичким фор-

лгама у ст. слов".

У истом писму БелиЬ )е питао проф. Сто)ановиЬа када треба

да обавести и Министарство просвете и црквених послова о сво)им

испитима, јер Ье „свакако морати тражити од Министарства" да

му „плати таксе".

По доби)еном савету од свога негдаппьег професора БелиЬ

)е писмом од 13. ма)а 1899. г. известно Министарство просвете

и црквених послова да )е свршио VIII семестар Московског уни-

верзитета и да се при)авио за полагање професорског испита.

." Архив Српске академи)е наука и уметности, писмо Лзубомиру Сто-

;ановиЬу од 27. III 1899. г.

6*
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Молио )е да му се пошал>е „20 руб. (60 дин. у зл.)" како би „могао

платити претходне таксе за право полаганьа државних испита."

Министарство )е одобрило да се Александру БелиЬу „пошл>е

из кредита „на државне питомце" шездесеш динара у глашу на име

таксе за право полаганье државних испита"17.

Професорски испити завршили су се 31. ма)а 1899. г. и

резултати испита саотптени су после два дана. БелиК 3. )уна т. г.

пише Министарству просвете и црквених послова о току испита.

У комиси)и, ко)а )е била одређена од министра просвете, „испити-

вали су ова г. г. професори: проф. Ф. Ф. Фортунатов, В. Т.

Милер, С. А. Собовл>евски, В. А. Шефер, Р. Т. Брант, Локатин,

Н. И. Стороженко, М. И. Соколов". Председник испитне коми-

си)е био )е академик Никитин, професор Петроградског универ-

зитета.

У времену од 26. априла до 31 . ма)а 1899. г. БелиЬ )е полагао

писмене и усмене испите. Писмених испита било )е два, и то:

„Аорист и имперфекат у словенским )езицима, њихов постанак

и истори)а" и „Византијске приче у словенско) литератури". Од

усмених испита полагани су: класични ]езици из ко)их )е тражено

знање и критика текстова дела Аристофана, Аристотела, Демостена,

Теренци)а, Xораци)а и Цицерона; словенски ]езици из кощх )е

тражено знање граматике са превођеньем текстова из старосло-

венског, пол>ског и бугарског )езика; уйоредна грамашика и сан

скриш — из упоредне граматике тражено )е знанье упоредне фоне

тике и морфологи)е инди)ског, грчког, латинског и словенског

)езика — а из санскрита знанье граматике уз превозење текстова,

од ко)их )е БелиЬ преводно Савитру из „Махабхарате"; руска

филологи]а ко)а се састо)ала из ових делова: истори)а руског )езика,

руска ди)алектологи)а, истори)а руске литературе; исшори]а нове

филозофще ; главни моменши исшорще лишерашура зайадне Евройе18.

17 Министарство просвете и црквених послова ПБр. 4485/99.

18 Министарство просвете и црквених послова ПБр. 5089/99.

Текст БелиЬева извешта)а гласи:

Извешта) Господину Министру Просвете и црквених послова о пола-

ганьу професорског испита.

Част ми )е известити Господина Министра да сам полагао државне

испите од 26 априла до 31 ма)а у комиси)и, одређено) г. Министром Просвете

Богол>ековом . Комиси)и )е председавао проф. Петроградског Универзитета.

акад. Никитин, а испитивали су ова г. г. професори: проф. Ф. Ф. Форту-
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Поред извешта)а о професорским испитима БелиЬ je истог

дана упутио Министарству просвете и црквених послова пссебно

писмо у коме вели да je „свршио Филолсшки фгкултет Моское-

ског Универзитета" и да je „одлично положио државне лепите",

те моли да му „се пошл>е стипенд[ф за мес. ¡ул и путни трошак

из Москве у Београд" да би „се могао вратити у Београд и ставити

Господину Министру на расположение". Министар просвете и

црквених послова Андра Ъорг)евиг1 одобрио je 14. jyHa т. г. да се

БелиЬу пошал>е „две сшошине динара у злашу на име путна трошка

за повратак у Отапбину"19.

натов, В. Т. Милер, С. А. Собол>евски, В. А. Шефер, Р. Т. Брант, Локатин,

Н. И. Стороженко, М. И Соколов.

Сви мо)и одговори и писмени и усмени оцен>ени су као одлични.

Испите сам полагао из ових предмета: 1) писмени испит из словенске

филологи;е и руске литературе, и 2) усмени испити из осталих предмета. На

првом писменом испиту добио сам ову тему: „Аорист и имперфекат у словен

ским ¡езицима, нъихов постанак и HCTopnja", а на другом овакву: „Византи)ске

приче у словенско) литератури". Усмених испита било je шест: а) Класички

]езици. На овом испиту тражило се знан>е и критика текста ... дела кла-

сичких писаца: ... Аристофана [Демостена и Аристотела], ... Adelphoe

Теренщф (брака), беседа Цицерона pro D. Annio Milone, трактат Хораци)ев

De arte poética, б) Словенски ¡езици: научно знанье граматике и превог)ен»е

текстова ст. словенск. ¡ез., пол>ског и бугарског. в) Уйоредна грамашика и

санскриШ. Из упоредне граматике тражи се: упоредна фонетика и морфоло-

rnja инди)'ског, грчког, латинског и словенского из санскрита се тражи знаке

граматике и превод текстова. Ja сам преводио епизод из Махабхарате Sâvitri.

г) Руска филологща : а) Истори)а руског ¡езика, ß) руска ди)алектологи)'а,

8) историка руске литературе, д) Исшорща нове филозофи)е. Í)) Главни моменти

истори)е литература западне Европе. Последаьа два испита споредна су, а сви

остали главни су.

Осим ових испита сваки, ко xohe да полаже државне испите у komhchjh,

мора да има и ceojy спепэдалну расправу, а тако исто мора да да и другим пи-

сменим радовима доказа да je самостално радио на предметима, из ко;их жели

полагати испите.

По овдаппьем Универзитетском закону — на основу оцена добивених

на речении испитима — мени he бити издана диплома 1вог степена („диплом

первой степени") као кандидату за магистра („кандидатъ на магистра").

Москва 3 Maja 1899 Господину Министру понизан

Александар БелиЬ

Найомена: Пошто су испити" били од 26. априла до 31 . Maja, онда je тре-

бало да CTOJH 3. ;ун, уместо 3. Maj 1899. г.

19 Министарство просвете и црквених послова ПБр. 5090/99. И на

овом писму croJH датум 3. Maj, уместо 3. ¡ун 1899. г. Ово писмо, као и извешта}

о професорском испиту, заведено je у Министарству просвете и црквених

послова 9. ¡уна 1899. г. што jacHo сведочи о погрешно) ознаци месеца.
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Блага)иик Министарства просвете и црквених послова по-

слао )е Александру БелиЬу, као стипендисти у Руси)и, последвьи

пут новац 14. )уна 1899. г., и то:

1) на име таксе за право полагање испита . . . 60 динара

2) на име благоде)ања за )ули 1899. г 150 динара

3) на име путна трошка за повратак 200 динара

ч Света: 410 дин.20

БелиЬу )е од стране Истори)ско-филолошког факултета Мо-

сковског универзитета 31. ма)а 1899. г. издато сведочансшво о при-

знавању осмог семестра. Из ньега се види да је БелиЬ у току свога

школовања у Руси)и слушао предавана из ових предмета: из грч-

ких класика, латинских класика, грчке историје, римске истори)е,

средње и нове истори)е, истори)е римске кньижевности, истори)е

грчке књижевности, логике, психологије, истори)е старе и нове

философи)е, упоредне граматике, санскритског језика, истори)е ру-

ске књижевности, руског )езика, старословенског )езика, сло-

венске ди)алектологије и западноевропске кньижевности. У

истом сведочанству тврди се и то да )е БелиЬ учествовао у

практичним школским радовима утврђеним наставним планом,

као и да )е полагао испите из богословл>а и француског )езика.

Ово сведочансво потписали су декан и секретар Факултета,

као и секретар Савета Факултета.

Сво)у дийлому11 о завршеном школовању у Руси)и БелиЬ

)е добио доцни)е. Она је издата БелиЬу тек 7. септембра 1899.

године. Из ње се види да је БелиЬ од три оцене — ко)е су

онда посто)але — добио на)веЬу из свих предмета које )е по

лагао на дипломском испиту.

Текст БелиЬеве дипломе гласи:

ДИП Л ОМЪ

Предъявитель сего, Александръ Ивановичъ Беличъ, в'Ьро-

исповедан1я православнаго, сьшъ сербскаго уроженца, по весьма

удовлешворишелъномъ выдержанш въ Новоросайскомъ Универ

ситети, въ 1896 и въ 1897 годахъ полукурсоваго испытания и

20 Министарство просвете и црквених послова ПБр. 5242/99.

11 БелиЬева диплома доби)ена )е од господина инженьера Младен»

ПоповиЬа, редовног професора Београдског универзитета, на чему му се

писац и овом приликом захвал>у)е.
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по зачетъ опредЬленнаго Уставомъ числа полугодш на Историко-

Филологическомъ Факультете Московскаго Университета, под

вергался испыташю въ Историко-филологической Испыта

тельной Коммиссш при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Московскомъ

Университете, въ Апреле и въ Мае мъсяцахъ 1899 года, при

чемъ оказалъ следующее успехи: 1) по сочиненно весьма удов

летворительно; 2) по письменнымъ отвътамъ: по славянскому

языкознашю весьма удовлетворительно, по исторш русской сло

весности весьма удовлетворительно; 3) по устнымъ ответамъ: по

греческому языку весьма удовлетворительно, по латинскому языку

весьма удовлетворительно, по церковно-славянскому языку весьма

удовлетворительно, по русскому языку весьма удовлетворительно,

по исторш русской литературы весьма удовлетворительно, по

исторш западно-европейскихъ литературъ весьма удовлетвори

тельно, по славяновъдЬшю весьма удовлетворительно, по сравни

тельному языкознашю и санскритскому языку весьма удовлетво

рительно, по исторш новой философш весьма удовлетворительно.

Въ удостовъреше сего и данъ сей дипломъ г. Беличу, за

надлежащею подписью и съ приложешемъ печати Управления

Московскаго Учебнаго Округа. Городъ Москва.

Септебръ 7 дня 1899 года. № 21081.

Попечитель Московскаго Учебнаго Округа (Потпис нечитак)

Председатель Историко-филологической

Иснытательной Коммиссш (Потпис нечитак)

Правитель Канцеларш (М.П.) (Потпис нечитак)

У слободним часовима, ко)их ни)е било много, БелиЬ је

писао сво)им родител>има, Л>. Сто)ановиЬу, ЪорђевиЬу и др. и на

та) начин пратио културне догађа)е у Срби)и; остали део слободног

времена проводио би око сво)их научних радова. БелиЬ је често

писао проф. Сто)ановиЬу из „далеке Москве" да би се с њим по-

саветовао о каквом питању, ко)е ни)е могао сам да реши, или о

сво)им будущим научним радовима. Из те преписке види се, између

осталог, да )е БелиЬ и сво) школски распуст школске 1897/98. г.

провео у Москви; да се преселио „на „дачу" у близини Москве"22;

22 Архив Српске академи)е наука и уметности, писмо Л>уб. Сто)ановиЬу

од 13. V 1898. г. и адреса: Петровско-Розумовскш дача Ренева (Малевичъ)

Москва.
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да )е све време радио, по упутствима проф. Фортунатова — и то

на)више упоредну граматику — као и да )е од Лаврова добио

Вуканово )еванђел>е, из кога )е „исписао неке ствари".

Одатле се види и то да )е проф. Сто)ановиЬ одржавао везе

с проф. Коршем и да му )е слао неке ствари из Београда. То пот-

врђу)е БелиЬ у једном свом писму, у коме каже: „за Техте пр.

Корш Вам )е врло захвалан"23. Сам БелиЬ био ]е с Коршем толико

близак да )е )едном приликом с њим расправл>ао „о 2ом издању

Бругмана, о ньеговим добрим и лошим странама". Том приликом

„Корш је истакао проблем, ко)и истиче из непотпуног изучаваня

појединих )езика". У исто време БелиЬ поминье и своје радове о

Сина)ском псалтиру и о аблауту у старссловенским споменицима.

Проф. Сто)ановиЬ не само што )е одговарао на сва БелиЬева

писма него му )е слао из Београда и по)едине књиге и расправе

које су му биле од потребе. Између осталих ствари, слао му је

„Глас", V кньигу Вукових дела — „Српске народне пјесме" и

„Српски рјечник". БелиЬ )е писао проф. Сто)'ановиЬу да за уегЬа

оЬзсоепа, ко)е нису ушле у III изданье Речника не зна колики

би знача) те речи имале „за морално образованье народно", али

зна „да су се у њима врло често сачували нажни корени."24 Исто-

времено питао је проф. Сто)ановиЬа да ли зна „што о речима

зглоб, глоба, осим оног што су говорили ДаничиЬ и МиклопшЬ".

У свом последньем писму из Москве БелиЬ )е известно и

професора Сто)ановиЬа како )е „на свим испитима и усменим и

писменим добио одличне оцене", тако да Ье „добити диплому

I ст. као кандидат". У Москви Ье остати само дотле док не доби)е

стипенди)у и пугни трошак од Министерства просвете и црквених

послова. А при кра)у писма он каже: „Чим доби)ем одговор из

министарства мислим да преко Петрограда допуту)ем у Београд,

где Ьу се посаветовати с Вама и господ. Пером, ако немате ништа

против тога, о сво)о) дал>о) судбини". На кра)у овог писма писао )е

како спрема „1—2 оман>е расправе за Петрогр. Академију"25.

*• Архив Српске акад. наука и уметности, писмо Л>уб. Сто)ановиЬу

од 24. X 1898. г.

24 Архив Српске академи)е наука и уметности, писмо Л>уб. Сто)ановиЬу

од 7. XII 1898. г.

25 Архив Српске академи)е наука и уметности, писмо Лэубомиру Сто)а-

новиЬу од 7. )уна 1899. г. У овом писму ВелиЬ мисли на Перу П. Ъор^евиЬа,
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Ово писмо завршио )е са „Примите и сада као и увек уверенье

мог дубоког поштовања — А. БелиЬ".

БЕЛИЪ НА ЛАЩЦИШКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ

Кад )е БелиЬ дошао у Београд после двогодишньег школо-

вања у Москви, не може се поуздано утврдити. Он )е 27. )ула

1899. г. поднео молбу Министерству просвете и црквених послова

у којо) наводи да )е од Московског универзитета дсбио „диплом

I реда" о положеном професорском испиту. Професорски испити

у Руси)и равна)у се „државним испитима осталих европских

држава и нашему професорском испиту"26. Према успеху канди-

српског филолога, државног саветника и председника Српске књижевне

задруге, ко)и )е суделовао у издаван>у „Српског р)ечника" (III издан>е).

Уз ово писмо БелиЬ )е послао и сво)у адресу у Москви :

Петровка, д. Волкова, кв. 23.

86 Мин. просвете и цркв. послова*ПБр. 7182/99. Текст БелиЬеве молбе,

за)едно са одлуком о поставл>ењу, гласи:

М. М. 50 п.

Господину Министру Просвете и црквених послова

У своме Извешта)у Господину Министру изнео сам да сам — по свршено)

IV години Филозофског факултета Московског универзитета — положио

Професорски исйиш (государственные экзаменны — државни испити) и добио

диплом I реда. „Государственные экзаменны" и по предметима, ко)и се на ньима

полажу и по правима, ко)е да)у (на основу диплома само ових испита доби)а)у

се указна професорска места у Русищ, а у чиновничком рангу диплом I реда

да)е право на X класу, а диплом II реда на XII) они се равна)у државним

испитима осталих европских држава и нашему професорском испиту. Уве-

.рење да Ьу споменути диплом добйти чим се изради, прилажем овде у ориги

налу и копи)и. По)единости о овим испитима могу се наЬи у штампаним прави-

лима о њима, ко)а на захтев Господ. Министра ја могу набавити. .

Предмет мо)их специ)алних студи)а особито за ове две последнне године

била )е лингвисшика у опште т. ). изучаван>е истори)е и принципа )езичких

уколико се они могу проучити на индоевропским ди)алектима. На та) начин

изучаваосам уйоредну грмашику ари)ских )езика,грчког, латинског, литавско-

-словенског и готског, што ми )е било врло важно за правилни)е и дубл>е разу-

мевање балшщско-словенских ]езика. На специ)ално пак изучаван>е балти)ских

)езика поред словенских упутио ме истори)ски развитак ове групе индоевроп-

ских ди)алеката т. ). то, што су ти )езици живели )едно време за)едничким

животом, потто су се одвощли од за)едничког индоевропског )езика, те с тога

особине једне гране тих ди)алеката баца)у светлост на особине друге групе.

Мо)е оригиналне штампане белешке и расправе тичу се ових последних )е-

зика:

1) Заметка о славянскомъ житш Св. Пятки-Петки „Известия" руске

Академије Наука т. II; 2)Рецензи)е: О Мирославлевом )еванђел.у, о расправи:

Ред речи у српском )езику, омање рецензи)е на рус. )езику у IV т. „Известш

руске Академи)е Наука; 3) Къ двоиственному числу въ ст. славянскомъ штампа

се у руско) Академи)и Наука; 4) О )езику сина)ског псалтира (спрема се за

штампу).
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дата на професорском испиту издаване су дипломе I и II реда,

од Kojux je диплома I реда давала право на X а диплома II реда на

XII класу чиновничког ранга, односно указна професорска места

Да бих могао с успехом продужити самостална истраживаша и у ¡едно)

и у flpyroj грани упоредне граматике врло ми je потребно да се детальнее

упознам с резултатима германске и келтске филолоп^е, а тако исто с преда-

панзима и семинарима (практичким вежбан>има) немачких лингвиста у Jlajn-

цигу. Стога молим Господина Министра да ми изволи допустити да joni 1 1/2—2

год. проведем у JIajninn-y користеки се државном стипенди)'ом. Ако je ово не-

могуНе ставлям се Господ. Министру на расположение.

Господину Министру понизан

Београд, 27 jyna 1899. Александар Велик

На поле^ини:

27 ¡ул 99

(Примио сам прилог из овог акта

16 X —99

ПБр. 7182

Молба Алекс. Велика

Александар Велик

доц. Вел. Школе)

Господине ректоре,

Молим Вас да изволите упутити ову молбу г. Александра Велика бив.

држ. питомца Факултетском савету Философ, факултета да ми по н>о) да

CBOJe мишкае да ли се г. Белику може, у смислу последнее алине)е члана

26 Уредбе о В. Школи, може: као доценту поверити настава словенске фило-

логи)е у В. Школи.

Примите увереае о мом одличном поштоваау.

3. септ. 99 Министар

Београд проев, и цркв. п.

Анд. ЪорСевиЬ

СРП. KPAJb. ВЕЛ. ШКОЛА

Примл.ено 7-IX-1899

Бр. 2237

Г. Сави Урошевику, старешини Философског факултета на мигшьенье.

Б. 7/IX 99

Ректор

Велике Школе

Н. И. Стаменковик

Фил. факултет

Ns 173

Старешини лингвистичко-литерарног века на поступай

10/IX 899 г. Старешина Ф. фак.

у Београду С. Урошевик

На састанку Одсека лингв, лит. држаном 17 септ. о. г., одлучено je

да се Г. Белику може поверити као доценту предавайте слов, филологще у

Вел. Школи.

Ова се одлука спроводи Г. Старешини Фил. факултета.

Београд 17/IX 99 Председник одсека

Лингв, литер.

Б. Поповик
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у Русичи. БелиЬ дал>е об)аппьава да je предмет аегових студиja

у последнее две године била „лингвистика у опште т. j. изучававье

исторще и принципа }езичких уколико се они могу проучити на

индоевропским ди)алектима". На Taj начин изучавао je „уйоредну

грамашику арщских je3HKa, грчког, латинског, литавско-словен-

ског и готског", пгго му je „било врло важно за правилшце и дубл>е

разумевавъе балшщ'ско-словенских ¿езика".

На изучававье балпцско-словенских ¡езика подстакло га je

то што je видео да су ти ¡езици „живели jenno време за}едничким

животом", по oflBajaHby од за}едничког индоевропског je3HKa.

На основу таквог HCTopnjcKor развитка ова два je3HKa HMajy за-

}едничких црта. Е>егови оригинални радови тичу се баш ових

последних je3HKa, и то:

Фил. Факултет

№ 2

У седници CBOjoj од 2. октобра ов. год. Философски факултет усво)Ш>

je предлог лингв.-литерарног веЬа по ово) молби.

2. октобра 1899 г. Старешина Фил. фак.

у Београду С. УрошевиК

СРПСКА КРАЛЬЕВСКА ВЕЛИКА ШКОЛА

Бр 2697

4 октобра 1899

У Београду

Господине Министре,

Част ми je известити Вас, да je Философски факултет Велике Школе

у седници CBOjoj од 2 октобра о. г. усво)ио одлуку лингвистичко литерарног

одсека по Kojoj се г. Ал. БелиКу може поверити као доценту предаваае Сло-

венске филологи^е у Вел. Школи.

У прилогу под ./. Bpaha се молба г. БелиКа.

Примите, Господине Министре, уверение о моме одличном поштоваау

Ректор

Велике Школе

Н. И. СтаменковиЬ

КРАЛ>. СРП. МИН. ПРОСВ. И ЦРКВ. ПОСЛ.

4 окт. 1899

ПБр. 11117

Господине ректоре,

Усво)ио сам мипивеше Философског факултета, Koje сте ми саопштили

писмом од 4 окт. ове год. Бр. 2697 и под данаппьим поставио сам г. Александра

БелиЬа б. државног питомца за доцента српско-словенске филологи)е у В.

Школи с годиипьом платом од 1800 динара коja he му се рачунати од 10 ов.

месеца.

Саопштава)уки Вам ово поставл>ен.е молим Вас да изволите урадити

дал>е што треба.

Изволите примити итд.

10. окт. 99

Београд - М.
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„1) Заметка о славянскомъ житш Св. Пятки-Петки „Изве

стия" руске Академи]"е Наука т. II; 2) Рецензи)е : О Мирославл>евом

jeBaH^ejby, о расправи: Ред речи у српском ¡езику, оман>е рецензи^е

на рус. je3. у IV т. „Изв^стш руске Академи)е Наука; 3) Къ дво

йственному числу въ ст. славянскомъ штампа се у pycKoj Академии

Наука; 4) О )езику сигедског псалтира (спрема се за штампу)".

Да би могао успешно „продужити самостална испитиваньа и

у jeflHOJ и у друго)' грани упоредне граматике" потребно му je да

се упозна „с резултатима германске и келтске филологсце, а тако

исто с предаваньима и семинарима (практичким вежбан>има) не-

мачких лингвиста у Jlajmmry".

Из наведених разлога молио je да као државни стипендиста

„join 1 1/2—2 год." проведе у Jlajmuinry. „Ако je ово немогуЬе

ставл>ам се Господ. Министру на расположение", рекао je Велик

на Kpajy CBOJe молбе.

На основу ове молбе министар просвете и црквених послоЕа

имао je право да БелиЬа постави за грофесора ма Koje средвье

школе у CpÖHJH и он je био обавезан, као државни потомац, да

такво место прихвати.

Ме^утим, изгледа да je проф. GrojaHOBnh, по претходном

договору са министром Ъор^евиЬем, предложио БелиЬу — као

свом будуКем наследнику — да постане доцент српско-слоЕенске

филологще у Велико) школи, па тек онда да иде у Немачку.

На ову претпоставку наводи и та чиньеница што на БелиКеву

предмету ниje ништа ранено до 3. септембра 1899. г., кога je дана

послат ректору Велике школе. Од ректора се тражило мишл>евье

Савета Филозофског факултета Вел. школе да ли се може БелиЬу

„као доценту поверити настава словенске филологще". Ректор

Велике школе СтаменковиЬ вратио je цео предмет министру

просвете и црквених послова 4. октсбра 1899. г. с минпьевьем

Филозофског факултета да се „г. Ал. Белину може поверити као

доценту предавайте Словенске филологиje у Вел. Школи".

По доби}ан>у ове сагласности министьр je cbojhm решеньем

ПБр. 11117. од 10. октобра т. г. поставио „Александра БелиЬа

б. државног питомца за доцента српско-словенске филологиje у

В. Школи с годиппьом платом од 1800 динара коja he му се рачунати

од 10 ов. месеца." Ово решеше стигло je истог дана у Велику

школу, где je заведено под ЕшБр. 2756.
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После три дана од доношења поменутог решења, БелиЬ )е

предао молбу Министарству просвете и црквених послоеэ ко)ом

}е молио да му се одобри „)едногодишње осуство за продуженье

студија на )едном од немачких универзитета". Министар ЪорђевиЬ,

истог дана, одобрио )е БелиЬу тражено одсуство ко)е Ье се, „ра-

чунати до почетка идуне школске године"27.

Деветнаестог октобра 1899. г. БелиЬ се поново обраЬа Ми

нистарству просвете и црквених послова, преко Велике школе,

и моли да му се „плата изда)е у злату", да не би, „прима)уЬи )е

у иностранству у сребру, и сувише губио од вредности, коју она

у Срби)и има"2з. Мег)утим, са овим захтевом сада ни)е ништа

урађено.

БелиЬ )е кра)ем октобра или почетком новембра отпутовао у

Ла)пциг, „на)веЬи у то доба лингвистички центар у цело) Европи

и у целом свету. Ъак Фортунатова и Корша поста)е слушалац

на)бол>их европских лингвиста, Бругмана и Лескина, слушалац

чувеног санскритолога Виндиша и тако исто чувеног фонетика

Сиверса", каже БелиЬев савременик проф. Степан Кул>бакин.

БелиЬ )е ушао у средину ла)пцишких наставника преко проф.

Лескина, о чему он пише проф. Сто)ановиЬу: „Xвала Вам још

)едном на препоручи Лескину: она )е учинила сво)е. У)едно Вам

шал>ем његов поздрав". Колико )е ова препорука значила довол>но

)е напоменути само то да Ье проф. Лескин бити )едан од чланова

испитне комиси)е за одбрану БелиЬева доктората.

Дошавши мег)у тако признате научнике БелиЬ је имао од њих

шта да чу)е и да научи. Навикнут на рад, а зна)уЬи довол>но не-

мачки )език, слушао )е предавања веЬине ла)пцишких професора

и на првом кораку одушевлен )е ньиховим начином предавања.

Нарочито )е био одушевл>ен професорима: Бругманом, Лескином,

Виндишем, Вунтом и )ош неким. За њега то нису више „само

писци мање или више дебелих књига, веЬ живи л>уди". ВЬему

се највише допао ньихов методско-педагсшки рад. О сво)им првим

утисцима БелиЬ пише овако проф. СтојановиЬу: „Говорити с мо)е

стране о научности ньихово) било би смешно, стога Ьу додирнути

)едну другу црту, ко)а се код свих њих налази (особито код

27 Министарство просвете и црквених послова ПБр. 11585/99.

28 Министарство просвете и црквених послова ПБр. 12013/99.
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Бругмана) и која их одва)а од руских професора, а то је: )асност,

готово елементарност излагања. Ово је врло важно, )ер се само

тако могу младиЬи разног дара и спреме увести у предмет, у разу-

мевање ньегово. Све што сам до сад чуо (осим Ирске граматике и

Психологи)е )езика, обича)а) интересно ]е за мене баш са ове,

методолошко-педагошке стране. Код Руса на ово се мало обраЬа

пажньа, па стога и руски универзитети ствара)у више научни про-

летери)ат но луде, ко)и се интересују сво)им предметом"29.

У за)едници са проф. Лескином БелиЬ )е изабрао тему сво)е

дисертаци)е „Аугментаци)у и деминущц'у у слов. )ези(ци)ма."

Материјала за ньегову дисертаци)у ни)е било довол>но, те га

је на)више скупл>ао „из речника, што није увек баш најпри)ат-

ни)е". Иначе, проф. Лескин оставл>ао му је пуну слободу у погледу

обраде његове дисертаци)е. Због недостатака материјала БелиЬ

мисли да узме „и Раггопуппса и таггопуппса, )ер они стоје у вези

са горњим". Он тврди да )е о овим питањима код нас „доста мало

рађено", а код „осталих Словена )ош мање." Наводи МаретиЬев

пример и тврди да оно „што )е МаретиЬ радио у Кас1и из основа )е

погрешно, т. ). ньегово тумаченье". Према БелиЬевом мишиьењу,

деминутиви се могу разумети само у „вези са потта асиотз но-

вога посгања, а М. )е ово остало сасвим непознато". Том приликом

питао )е проф. СтепановиЬа да ли му )е познат ДаничиЬев рад

„Деминущф и Аугментащф у срп. )ез., на ко)и се позйва Бругман".

Поред рада на прикугоьању грађе за сво) докторат, БелиЬ )е

слушао, поред осталих предаваньа, проф. Бругмана, Лескина,

Сиверса и Виндиша. Њихова предавања била су му потребна за

усмени део испита ньеговог доктората.

Мада )е у Русији довол>но обрадио Бругманова и Лескинова

дела, ипак )е налазио за потребно да слуша ньихова предавала.

Код Бругмана слушао ]е упоредну граматику индоевропских )е-

зика — која му )е у Русији била камен спотицаньа, а код Лескина

српску граматику. Проф. Лескин био му )е толико наюкньен да

му је ставл>ао на расположење и сво)у личну библиотеку. Проф.

Едуард Сиверс, по струци филолог, дао )е веЬи бро) студија из

фонетике, од ко)их су главна Мелоди)а )езика и Старогерманска

29 Архив Српске академи)'е наука и уметности, писмо Л>. Сто)ановийу

од 13. XII 1899. г. из Лащцига. Адреса: ]оЬапшз р1а{2, 4/5 %. %. з1. IV.
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метрика. БелиЬ je често одлазио на н>егова предавала. Исто тако,

БелиНу су била много потребна и предаваньа професора Ернеста

Виндиша, Teje бионасваком въеговом предававъу. Проф. Виндиш

био je лингвист санскритолог и сбра^ивао je из индоевропских

je3HKa HHflHJcKe и келтске je3m<e. Из те области главна су му дела:

Употреба кон}унктива и оптатива у санскриту и грчком (са Дел-

бриком), Кратка граматика ирског )'езика, Ирски текстови, Два-

наест химии из Rig-vede и др. Због cbojhx научних радова проф.

Виндиш je 1894. г. изабран за члана Академ^'е натписа и кньи-

жевности. На часовима санскрита, код проф. Виндиша, читани

су текстови у прози „kojh су доста лаки и химне из Rig-веде".

У Jlajnnnry су професори универзитета одржавали повре-

мене састанке са cbojhm слушаоцима и том приликом расправляли

о поаединим важним питан>има. О jeflHoj TaKBoj седници у децембру

1899. г. БелиЬ обавештава проф. Сто)ановиЬа: „Пре неколико дана

имали смо Sitzung у Институту: коментар и превод гортинског

натписа. Седнице су ове врло поучне".

MeÇy слушаоцима JlajnnmiiKor универзитета, kojh су слушали

професора Лескина, БелиЬ je упозьао др И. Барбулескуа, румун-

ског слависту. Исто тако, на предаваньима, упознао се и са проф.

Броком, оснивачем славистике у HopBeirtKoj, „kojh се радо oceha

Срби)е".

Иако je имао пуне руке посла, Белип je налазио времена и

за cBoje научне радове. Тако у децембру 1899. г. штампана je у

Летопису Матице ерпске, у Новом Саду, ньегова оцена Марети-

Кеве граматике. Он се л>ути на редакцщу часописа што му ниje

послала рецензщу у коректури. „Ово ми je криво, jep сам уверен,

да hy, над веЬ оцггампаним текстом, морати поново водити сам

коректуру: новосадска посла!", ¡ада се он проф. CTOjaHOBnhy.

Животне прилике биле су, изгледа, скуплье у Немачко} него

у PycHJn, те БелиН тражи поЕишицу CBoje плате. Молбом од 26.

децембра 1899. г. молио je министра просвете и црквених послова

да му повиси плату да би „могао с успехом продужити студще,

започете на ла}пцишком Универзитету"30. Истовремено молио je

да му се плата издаае у злату. Министар Андра Ъор^евиЬ извршио

je повеЬаше н>егове плате за 300 динара, па му je годшшьа плата

Мин. просвете и црквених послова ПБр. 14832/99.
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сад износила 2.100 динара, односно 175 динара месечно, рачунајуЬи

од 1. јануара 1900. године.

Примивши јануарску плату у сребру БелиЬ се 2. фебруара

!900. обраЬа непосредно министру финансија и моли да му се

плата, која му „припала као доценту Велике Школе издаје у злату",

јер је „од Министарства просвете и црквених послова послат у

Немачку ради усавршаваньа у својој струци"31. Међутим, министар

финансија није хтео да узима у поступгк БелиЬеву молбу, веЬ ју

је послао Министарству просвете и црквених послова. На писмен

захтев Министарства просвете и црквених послова, Министерство

финансија дало је 21. фебруара т. г. своју сагласност да се БелиЬу

издаје плата у злату, преко Ректората Велике школе, за време

док је на студијама.

БелиЬ је ужурбано радио на својој дисертацији, али је успео

да је заврши, вероватно, почетком јула 1900. г. Уз његов рад, да би

био изнет пред комисију за преглед докторске дисертације, недо-

стајао је доказ о свршеној првој години Филозофског факултета

Велике школе у Београду . Због тога је БелиЬ затражио 1 1 . јула т. г.

уверенье из Велике школе да је школске 1894/5. г. свршио I годину

Историјско-филолошки одсек Филозофског факултета, са назначе

ньем предмета које је полагао и оцене истих. Ово уверенье поменутог

дана примио је БелиЬев отац32. Вероватно је због тога одложен

преглед БелиЬеве дисертације за почетак нове школске године.

Да би могао да заврши свој докторат, БелиЬ је молбом од

11. августа 1900. г. затражио још два месеца одсуства, које му је и

одобрено до краја 31 октобра т. г33.

У другој половини септембра 1900. г. факултетска комисија

прегледала је БелиЬеву дисертацију и дала о њој позитивно ми-

шл>ење, с тим да БелиЬ положи и усмене испите. БелиЬ је 19.

септембра т. г. известно Министарство просвете и црквених по

слова да му је рад „Развитак демунитива и амплификатива у

словенским језицима" примл>ен „као докторска дисертација" и

да би могао да полаже усмене испите молио је да му се „из касе

Министарства Просвете и црквених послова изда три стотине

деведесет динара у злату на име таксе за докторски испит ...и 150

Мин. просвете и црквених послова ПБр. 2174/900.

ВШБр. 1847/900.

Мин. просвете и црквених послова ПБр. 1979/900.
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динара у злату ... на име школарине". Уз молбу поднсо )е и штампан

проспект Ла)пцишког универзитета по коме је такса само за про-

моци)у износила 300 марака. Мег)утим, 2. октобра т. г. БелиНева

)е молба негативно решена. Министар Павле -Маринковин одбко

)е ова) издатак зато што „БелиЬ ни)е држ. питомац него доцент

В. Шк. на одсуству34.

Кад )е БелиЬев отац дошао у Министарство просвете и

црквених послова изненадио се са таквом одлуком и нерасположен

пошао куЬи. Уз пут )е срео Л>. Сто)ановиЬа и пожалио му се на

министра МаринковиЬа. Сто)ановиЬ )е био пензионисан 1899. г.

због иваньданског атентата и ни)е био у дсбрим односима са мини

стром МаринковиЬем, а осим тога, био )е у оскудним матери)алним

приликама. Проф. Сто)ановиЬ се „без и)едне речи оцу растрчао

по вароши и поза)мио 1.200 дин. ко)е )е )ош истог дана положио

моме оцу", каже БелиЬ у сво)им сеЬанькма на проф. Сто)ановиЬа.

За ову велику услугу БелиЬ се захвэл>у)е проф. СтојановиЬу

писмом из Ла)пцига: „Молим Вас, да сада зато примите мо)у на)-

топли)у Захвалност, )ер сте ме сво)ом помоЬу извукли из велике

неприлике, ко)у ми )е Министарство створило". У истом писму

)авл>ао му )с о полаганьу усмених испита свсга доктората:

„14 ов. мес. од 3—6 полагао сам усмене испите код Лескина

(ВаШзсЬ—51аУ15сЬ), Бругмана (Уег§1екЬепс1е Огататлк) и Виндиша

з4 Министарство просвете и црквених послова ПБр. 12206/1900.

Текст ове молбе гласи:

Господину Министру Просвете и црквених послова

Како- ми )е рад „Развитак деминутива и алшлификатива у словенским

)езицима", ко)и сам поднео Филозофском факултету Ла)пцишког Универзи

тета, примљен као докторска дисертацща, то, да бих могао приступити пола-

гак.у усмених испита, молим Господина Министра, да изволи наредити, да ми

се из касе Министарства Просвете и црквених послова изда три стотине де-

ведесет динара у злату на име таксе за докторски испит (300 мар.) и 150 динара

у злату (за иматрикулаци)у, ексматрикулаци)у, часове и семинаре — 22 м. +

13. м. + 72 м. + 9 м.) на име школарине.

Лащциг, 19. септембра Господину Министру понизан

1900 год. Александар БелиЬ

доцент Вел. Шк.

На поле!)ини:

ПБр. 12206

30. IX- 1900

Приказано г. министру, ко)и не одобрава ова) издатак, пошто г. БелиЬ

ни)е држ. питомац него доценат В. Шк. на одсуству.

У архиву

2 окт. 1900 Нач.

Београд

7 Наш )език
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(Indisch). Све je било добро, само ме je Бругман мало намучио

грчком дщ'алектологиаом, а Виндиш мало чудноватим начином

испитиванэа. — Главно je да сам готов, a Taj ocehaj слободе мислим

да je за мене HajirpnjaTHHJH резултат положеног доктората"35.

БелиЬ je имао разлога да буде поносан кад je постао доктор

наука пред високим научним радницима, какви су били професори

JIajnHHniKor универзитета . Тих cbojhx професора он he се дуто

сеиати и често he их спомшьати у cbojhm научним радовима, а

нарочито проф. Бругмана и Лескина.

Проф. Лескин препоручио je БелиЬу да CBOJy дисертаци)у

штампа у Jaraheey „Архиву за словенску филологиjy", што он и при

хвата — по претходном договору са Л>убомиром Сто)ановиЬем. Бе-

лиЬева дисертащф писана je на немачком je3HKy и об)авл>ена je у Ja

raheBy „Архиву за словенску филолога)у" у кнь. XXIII, 134—206. и

кн>. XXVI, 321—357 (са сликом пишчевом) под насловом „Zur Entwi-

cklungsgeschihte der slavischen Deminutiv- und Amplifikativsuffixe" .

Велики БелиЬев успех у студщама резултат je огромног

залаган.а самог БелиЬа. Али кад се говори о БелиЬевом успеху

не може се обиЬи ни свестрана помоЬ проф . Л>убомира GrojaHOBïîha,

Kojy сам БелиЬ истиче у свакс-j прилици, па и у свом последнем

писму из Ла)пцига:

„Примите joni jeflHOM Mojy raJToroiHJy захвалност за све што

сте за мене учинили Ваш ученик,

А. БелиЬ."

Са положении докторатом БелиЬ je завршио CBoje школо-

ван>е у иностранству. По flo6njeHoj дипломи дошао je у Београд

и заузео место наставника Филозофског факултета у Београду и ту

учио CBoje ученике ономе што je он сам научно код cbojhx учителл

Сто)ановиЬа, Фортунатова, Лескина и Бругмана.

Мило]е Р. НиколиН

35 Архив Српске академи)е наука и уметности, писмо Jb. OojaHOBuhy од

16. септ. 1900. г., уместо од 16. октобра 1900. На ову претпоставку наводи чивье-

ница што je молбом од 19. септембра тражио новац за таксе, Koja je решена у

Министарству тек 2. октобра т. г. У прилог овоме иде и то што je у београдском

листу „Вечернее новости" Бр. 286, од 16. X. 1900. изишла ова белешка: „Г-

Александар БелиН, доцент Велике школе, положио je на ла)пцишком уни-

верзитету докторат из филологще са на)одлични)им успехом (magna cum laude)."

Осим тога, на омоту писма налазе се ови поштански жигови: Jlajmpir — 30.Х

1900. и Београд — 18. X 1900. Ова разлика у пошт. жиговима je у томе што

le у CpÖHJH био стари а у Немачко) нови календар.
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