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БОРАВАК ПРОФЕСОРА Д-Р АЛЕКСАНДРА БЕЛИЪА

V ХЕРЦЕГОВИНИ 1903 Г.

— Држаье аустро-угарских власти према београдском

професору —

Млади професор београдске Велике школе др Александар

БелиЬ пос)'етио )е у септембру 1903 године Херцеговину у цил>у

)езичких студи]а. Почетно )'е Мостар и одатле )е нам^еравао да

отпуту^е у Л>убушки и Невесин>е. У ова два херцеговачка м^еста

професор Велик )е хтио да врши испитиваньа западног и ]ужног

ди)'алекта. У Мостару се састао са квьижевником Светозаром

ЪоровиЬем и од н>ега добио препоруку за привременог котарског

претсто^ника ДефтердаревиЬа у Невесивьу. Окупаторске власти у

Невесивьу су биле необично предострожне према др БелиЬу,

мада му нису формално сщяфчиле да посети село Братач у коме

;е живио чувени невесин>ски воевода, поп Перо РадовиЬ. БелиЬ

)е очекивао од посеете са РадовиЬем важне податке за упозна-

ваше )ужног ди^алекта у области гд)е )е био развитей класични

народни говор. Са стране аустро-угарских власти ]е учин>ено

све да др БелиЬ што краЬе борави у Невеоньу и Братачу, а воз

води РадовиЬу )е ставлено до знавъа да )е ова) београдски гост

непожеллн.

Интересантности ради доносим ЪоровиЬево писмо котарском

претсто^'нику ДефтердаревиЬу онако како ;е сачувано у Државном

архиву у Сара^еву.1 Писмо у ц]'елини гласи: „Поштовани госпо

дине! Мо) прилетел* госп. Др. Александар БелиЬ професор велике

школе из Биограда, стигао ;е амо да проучи: у Л>убушком ди)а-

лекат западни а у Невесивьу ди^алекат )ужни, )"ер )е он професор

српског ;езика. ]а сам ради тога говорио са заступником окру-

жниковим г. Би)елиНем, да би му дао писмо како ту не би жандари

или когод други сметали у послу и господин Би^елиЬ ми )е одго-

ворио, да писмено ни)е потребно, )ер против тога проучавааа да

1 Државни архив у Сара)еву, Зем. влада, През, бр. 4121/1903-1. Б.
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нема нико ништа, те )е додао, да се у Невесин>у ^ави вама и да

Ьете ви то удесити, да му нико не смета. }а вас дакле и од сво^е

стране молим да у томе будете г. Бел;.Ьу на руци, да барем за

кратко ври)еме — остаЬе само ^едан дан — не нак!)е на какве

сметке. Напри)ед вам топло захвал.у)ем и поздравл>ам са особи-

тим поштовашем. ЪороваЬ"

В)ерна сво)0) традиционално) политици непов)'ерен>а према

свему што )'е долазило из Срби)'е, с друге стране, чува^'уЬи глас

истакнутог носиоца цивилизаци)'е у нашим кра^евима, аустро-

угарска управа и ньени локални органи чинили су све да се у обла

стима ко;е су сматрали опасним за сво^е интересе, а Невесиае )е

због сво)е револуционарне традици^е сматрано жариштем неза-

довол>ства и отпора према аустро-угарско) политици, не до!)е до

било каквих, па и научних веза са Београдом. У случа)у профе

сора БелиЬа требало )е став маскирати добром волюм и располо

жением да се београдском професору кза^е у сусрет. Стварно )'е

преко жандармери^е требало онемогуЬкти слободно кретан>е про

фесору Беливу у Невесишу л спри|ечити слободан и спонтан

сусрет и разговор са старим херцеговачким во) водом РадовиЬем.

Зна се да ]'е РадовиЬ по повратку из Црне Горе посли)е неусщелог

устанка у Херцеговини 1882 године живио повучено у Братачу,

да )е био под надзором власти и да му се ни)е в)еровало. Ни>е

му опроштено што )е у устанку из 1882 године играо онако истак-

нуту улогу и у сарадьи са Салком Фортом предводио српско и

«услиманско селлштво у борби са аустроугарском во)Ском. О томе

живо св)едочи случа) професора БелиЬа.

Засада се из извора не зна да ли )е Окружна облает из Мо-

стара издала упутства котарском претсто]нику у Невесин>у о

држаньу према професору БелиЬу. Скгурна )е, ме^утим, претпо-

ставка да се ни)е евршило на ономе што ]е зам^еник окружног

претсто]ника Би)елиН казао ЪоровиЬу . Инструкщф су сигурно дате.

По доласку професора БелиНа у Невесин>е крадем септембра

1903 године, поднио )с котарски претсто)ник ДефтердаревиЬ

изв^ешта] Окружно) области у Мостару, 12 октобра 1903 г.*

На овоме Немо се нзв)ешта)у задржати дуже. Претсто^ник )е

изви^естио свс)у непосредну, старику власт, да )е др БелиЬ стигао

у Невесшье 28 септембра посли)е подне. У изв]ешта)у )е подву-

чено да )е др БелиН по своме доласку у Невеапье имао састанак

• 1ЫЛет.
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са претс)'едником Српске црквене општине Николом КатиЬем и

фотографом Вел>ком СимовкЬем. У друштву са овом дворщом

истакнутих и према режиму опозиционо расположених српских

гра^ана Невескн>а др БелиЬ )е разгледао невесивьску варош (Ка-

сабу). Професор БелиЬ ;е сматрао потребним да се )ави котарском.

претсто^нику и да му преда ЪоровиЬеву препоруку. Он )е том

приликом нзразио жел>у да оде у Братач и посвети во)воду Радо-

виЬа. Велик }е у)едно из]авио претсто)ннку да се бави испитква-

н>ем ди^алеката српског ^езика и да би желио да се у разговору

са старим РадовиЬем директно информише о нужном ди^алекту.

Претсто)ник се, као носилац управне власти у Невесиньу,

интересовао, у првом реду, да ли БелиЬ пос)еду)е дозволу — леги-

тимеци)у — на основу ко)е )е имао право да посвети окупирано

подруч^е. БелиЬ му )е на то из^авио да има цертификат ко)и, при-

м)еНу)е претсто^ник, ни^'е показао, )ер га )е „наводно" заборавио

у своме стану, у горвьем капуту. Претсто)ник ;е ступио са БелиЬем.

у детал>ни)и разговор и стекао ув)ерен>е да вьегово путовавье у

Невескнье и Братач има и други цил>, а не само студиски. Оче

видно )е да )е окупаторска власт одмах посумн>ала у БелиЬа и

сводим опробаним полициским методама онемогуЬкла београдског

професора да искористи сво) боравак у Невеспвьу и Братачу у

научне сврхе. Претсто^ннк )е сматрао да )е у датам околностима

щелисходшце дата дозволу професору БелкЬу да помета Братач

него га у томе формално спри^ечита. Зато )е БелиЬу издата дозвола

да посвети Братач са важношЬу од )еднога дана. Претсто)ник )е

сматрао дал>е да ситуаци)а захта^ева да предузме озбил>ни)е ко-

раке. Због тога )е истога дана, )ош при)е БелпЬева одласка у

Братач, послао жандармериску патролу у то село под изговором.

да тамо врши уобича^ену службу. Жандармернска патрола )е до

била пнструкци^е да др БелиЬа одмах по вьеговом доласку у Бра

тач уппта за легиткмацк)у и да га на основу тога документа сусреЬе

с нарочитом пажвьом, а да у)'едно контролише врло обазркво вье-

гово кретавье и да насто)и да се професор БелиЬ ограничи на

на;нужни)и контакт са становийштвом .

Власт )е ишла и дал>е у сводим акци)ама. Да би код воеводе

РадовпЬа а рггогг изазвала сумньу према др БелиЬу, патрола )е

добила наре^евье да упути РадовиЬа како )е БелиЬ добио дозволу

за долазак у Братач од котарског претсто)ника и да га према томе

треба примити као госта. У друштву са Велжом СимовиЬем про

фесор БелиЬ )е 29 септембра 1903 око подне стигао у Братач.
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На начин ко)и )е веЬ изложен био )е дочекан професор БелиН од

жандармериске патроле и по изражено) жел>и одведен у куКу

во)воде РадовиКа.

Професор БелиЬ )е, наставлл дал>е у своме изв)ешта)у ко-

тарски претсто)ник, примл>ен на уобича^ен начин у во)водино)

куКи и задржао се нешто дуже од пола часа, а затим се директно

вратио у Невесшье. Очевидно ^е да )е скро^ени план у щелини

изведен и усгаю. И код др БелиНа и шегова домаКина воеводе

РадовиНа изазвана )'е сумн>а да обо)ицу прати власт и тако стварно

ни)е могло доЬи до дужег и присни^ег разговора ко)и )е др БелпЪ

нам)еравао да искористи за сво)е студите. Претсто)ник )е дао

краЬе податке о разговору др БелиНа са во]водом РадовиЬем.

Разговор се водно о устанку из 1 875 године и борбама с Турцима,

а било ]е говора и о устанку из 1882 године. ГовореНи о овом

посл>едн>ем устанку воевода РадовиЬ ;е био врло обазрив и под-

вукао )е, а то )е нарочито карактеристично, да )е народ у овом

устанку много страдао. Очевидно )е да )е стари воевода био врло

опрезан и говорио )е са БелиКем онако како ни^е ни мкслио ни

ос^еЬао.

По одласку из Братача професор БелиЬ )е одмах напустио

Невесин>е и отпутовао у Мостар. На)зад ]е котарски претсто)ник

у изв)ешта)у нагласио да )е др БелиЬ у саобраКа)'у са споменутим

српским гра!)анима у Невесиау говорио ^едино о теми сво)е )е-

зичке студи)е.

Из овог кратког приказа виде се методе аустро-угарских

управнкх власти у поступцима са научним радницима из Београда.

ОнемогуЬен од аустро-угарских власти, др БелиЬ ни)е могао да

задовол>и сво)у научну потребу и да за живота воеводе РадовиЬа

до1)е до врло значащих података за познавание говорног резина

у Невесишу и аегово) околини од чов)ека ко)и се исгицао сна-

жним изражаван>ем у класичном нужном ди^алекту, какав )е по

четном XX ви]ека посто)ао у народу ове области.

Др Хамдща КайициН
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