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УВОБЕЊЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА НА ВЕЛИКУ ШКОЛУ 

(1863-1905) 

За разлику ОД Дос·итејеве Велике школе 
(1808-1813) и од Лицеја (1838-1863), где 
је немачки језик одмах уведен, у Уредби 

о осниваљу Велике ШКDле 1863. године не
мачки језик се не налази међу наставним 

предметима, иа.к;о је животна реалност Ср

бију упућивала на Аустрију, па отуда и на 

немач.ки језик. У доба претварања Лицеја 

у Велику школу на Аустрију је отпадала 
готово цела српска робна размена. Даље, 

просветни радници и виши чиновиици У 

Србији били су дуго времена Срби (и не 

само Срби) из Аустрије, тако да су култур
не и просветне ,везе, а и сви други облици 

утицаја долазили .отуда. Не би могло да се 

тврди да ј е та зависност била мала, али 

она никада није била апсолутна. С те стра

не посматрано, изостављање немачког је

зика као предмета на Великој шкољи нема 
ваљаног образложења. 

Разлоге за изостављаље немачког јези
ка треба потражити на другој страни. Ли

цеј је створио прве генерације интелектуа

лаца из Србије, који су се енергично и са 

променљивим успехом супротстављали у

тицајима из Аустрије, па и људима из Ау

стрије,! а ти утицаји су долазили као npа

тећа појава уз трговачке и политичке од

носе, а и уз културне и просветне везе, па 
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и преко људи запослених у Србији или 

прек.Q наших стипендиста у Аустрији. Сма

трало се исто тако да тај непожељни ути

цај долази или може да дође, и преко је

зика, па су, уз остале, и неки просветни 

радници упозоравали да преко учења јези

ка постоји опасност од Немаца и од понем
чавања. 

Изразе тог негодовања налазимо забе
лежене разним поводима у нашим часопи

сима и књигама тог времена. На пример: 

М. Ћ. Милиhевиh је поводом укидања не

мачког језика у четвртом разреду београд
ске основне школе (укинут је 1856-7. шк. 
године) написао, готово са осећањем олак

шања: "Ето тако се прекиде служба гер
манисању ... "2 

Или други пример. Поводом Предлога 
закона о уређењу Велике школе (ПНо 314 
од 13. јула 1868), у концепту ректоровог 

писма министарству просвете и црквених 

дела, наводи се да се страни језици (енгле

ски, немачки, француски и италијански) 
предлажу ради упознавања тих књижев

ности, а "осим тога да поједини учеhи ви

ше језика виде, да је немачки језик 
urricum међу европским језицима по сво

јој фразеОЛОJlији, развитку стила а често и 

слагању речи, те да се једном наши књи-
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жевници опросте његова господства над 

нашим књижевним језиком, које нам је 

очито на штету".3 Сигурно је да је став 
ректора имао одређеног утицаја на среди

ну у којој је радио и у којој се кретао, као 

и да је ОдРажавао мишљење бар дела те 

средине. 

Још искључивији су били Ј<>ван Мио

драговиfi и Момчило Иваниh. у рецензији 

Граматике немачког језика од Ст. Чутури
ла и Немачке веџбаонице од Вл. Малине . 

Јован Миодраговиh. каже: "Биh.е познато и 
Главном Просветном Савету и свима нама 
како немачка култура и немачки језик по

тискује наш елеменат све више и прети 

му, да с временом с њим не буде оно исто 

што је с Њlим било на Елби и око реке 

Шпреве? ... И кроз пет щеценија, кроз је
дан век, два, шта може бити од нашег .

И 

на
родног елемента? Да ми не стигнемо Лу

жичане?" И сматра да "би било у интересу 
нашем, националном, кад би ми, ИЗ свих 

наших програма школских uзбрuсаАU овај 

језик па га заменили другим којим, мање 

опасним".4 

М. Иваниh. наводи : " . . . по мојем нај
дубљем уверењу, патриотска нам дужност 

налаже да радимо на том, да имамо све 

мање ,и мање интелигенције која "говори 

немачки". За француски језик то не важи, 

јер од Француза не прети опасност.б 

Ј. Миодраговиh и М. ИваНИћ нису изне

ли само своја приватна мишљења. Обоји

ца су били угледни просветни радници, 

бавили су се и политиком (Иваниn' је био 
народни посланик) , тако да је њихово ми

шљење било део јавног мнења и свакако 

став дела утицајних људи из просвете . 

Наведена мишљења показују да је отпор 

против немачког језика био захватио кру

гове који су имали, и могли 'да имају ути

цаја на формирање просветне политике у 

Србији у време оснивања Велике школе, и 

да то не треба да се заборави приликом 

процењива'ња узрока који су довели до тога 

да немачки језик не -буде међу наставним 

предметима Велике школе. 

У разлоге за укидање немачког језика, 

одн. у ' разлоге да се не уведе немачки је

зик на Велику школу, треба свакако убро

јати и лоша искуства која су Ли:цеј и JDИ

цејска настава имали са последњим преда

Ba"IeM немачког језика, Антонијем Шул-
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цеОМ,6 који није знао добро српски па је 
у настави долазило до неприлика које је 

Велика школа хтела да избегне. 

Било је, наравно, и оних који су пре

наглашено радили на ширењу немачког 

утицаја. НајочИ'Гији пример за то јесте 
преузимање аустријског закона о вишем 

течајном испиту, где је страни језик, то ће 

рећи и немачки, добио статус као да је на

ционални језик у Србији, а српски као да 
је страни језик. Наиме, по том закону кан

дидат који не положи страни језик (а по

лагао се први), одбија се на годину дана, 

а кандидат који не положи српски, одбија 

се на три месеца. У аустријском закону си

туација је била нормална за Аустрију: на 

годину дана одбијао се кандидат који не 

положи немачки језик, а на три месеца ко 

не положи страни језик. Закон је, дакле, 
преузет у најбуквалнијем виду. То је у 

Србији изазвало буру негодовања.7 

Међутим, било је и чисто школских 

разлога за увођење немачког језика на 

Велику школу, и било је људи који су се 

залагали да се немачки пре.даје на једном 

вишем, да кажемо универзитетском нивоу, 

као научни предмет, и такву су наст,аву 

желели . Таква стремљења нису никада 

престај ала уз сва могућа одуговлачења и 

евентуална одступања. 

У време оснивања Велике школе прео-, 

владало је мишљење да се немачки не уве

де, а настојања за увођењем настављена 

су двојако: акцијом саме Велике школе и 

приватном иницијативом. 

. Постоји неколико званичних предлога 

за увођење немачког језика на Велику 

школу. Први помен налази се у предлогу 

"Пројекта за устројење универзитета к.не

жевине ОрбијеН који је Велика школа дала 

11. јула 1863. године.' "у § 6. тога ПројеК1'а 
наводи се и немачкJ.:I језик. 

Даље, у предлогу Закона за уређење 

Велике школе, из 1868. године, у тачки 4. 
наводе се "новији језици: ~нглески, немач

ки, француски и италиј ански".9 О том 

џредлогу је већ било речи . 

И на крају, у Изменама и допунама 
Закона о Великој школи (Указ Но 6346 од 
20. децембра 1873) у § 9. стоји да ће "за 
учеље страних језика министар просвете 

у договору са академијским саветом, по

ставити према потреби особите .наставни-



ке". 1О Овом одлуком ј е створена могућност 

за увођење немачког језика на Велику 
школу, иако ће проћи још доста времена 

док се то и не оствари. Свакако да је та 
одлука навела Академијски савет Велике 

школе да 1884. године предложи да се као 
државни стипендиста пошаље на специја

лизацију један кандидат за "германску ли

тературу са немачким ј езиком" .l1 Тај пред
л.ог је четири године касније поновљен (Бр. 
461 од 29. септембра 1888), али сада за три 
стипендије "за учење германске и роман

ске филологиј е" . Министарство ј е са ли

сте од 33 кандидата изабрала само 15 и ту 
није 'био нико за немачки језик. t :!: 

Најзад је и ректор у свом писму ми

нистру (Бр. 626 од 7. октобра 1891), пози
вајући се на седницу савета, навео "да би 
веома к·орисно 'било по ученике Велике 
школе кад би имали прилике изучавати 

живе туђе језике, а нарочито руски и не

мачки које би предмете имали предавати 

наставници у рангу УЧЈ1Теља".3 Тиме што 
је дат ранг "учитеља" одређен је и ниво 

предавања. Вероват.но да су овде званична 

и приватна иницијатива, око увођења не
мачког језика на Великој школи, деловали 

к,оординирано, тако да је ово био увод за 

почетак наставе немачког језика и за при

ј ем Хермана Резнера, који се у нашој 
стручној литератури о настави немачког 

ј езика помиње као "учитељ протестантске 

основне школеС1 • >" 

Још У два маха било је речи о реорга

низовању Велике шк,оле, па је поменут и 

немачки језик, и то 1896. када су поред 

катедара основани и семинари, па и семи

нар за немачки језик и књижевност. Не
мачки је тада постао стручни предмет,14 и 
то је значило крај наставе Хермана Резне
ра. И најзад Уредба Филозофског факул

тета (ПЕр. 6490 од 30. септембра 1900) у 
ЧЛ. 2, под тачком 25, наводи немачки језик 
и књижевност. У чл. 8. Уредбе побројане 
су "стручне групе предмета" , и Х IIPупа 
има ове предмете : 

а. нем. ј език и књижевност; теориј а 
к;њижевности, 

'6. срп. језик, српска књижевност, 

в. логика, психологија, ист. филозофи

је, педагогика . 1 5 

Тако је немачки ј език са књижевношћу 
к,оначно уведен на Велику школу као 

УВОЋЕЉЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА У В. школу 

стручни предмет. После тога је за хоно

рарног предавача дошао Владимир Ма
лина. 

Приватна иницијатива за увођеље не

мачког језика ишла је независно и упо

редо са законским iИ званичним решењима . 

Носиоци те иницијативе били су поједин
ЦИ, по народности Немци који су живели 

у Србији. Било их је у то време прилично , 
и долазили су у Србију разним поводима. 

Један од разлога били су и повољнији у

слови зараде а знатно нижи трошкови жи

вота. 

На самом почетку прве године рада Ве

лике школе, 22. октобра 1863. године, ми
нистарству просвете упутио је молбу Карл 

Цапф, тражеhи да му се допусти да пре
даје немачки оним студентима који то хо

ће. Министар ј е молбу упутио академиј

ском савету и савет је одбија из разлога 

ш'Го Цапф не зна добро српски језик, и 

"да би се 'Избегле могуће велике непри

лике које су се до сад на предавањима не

мачкот језика на постојавшем Лицеју че

сто догађалеН савет предлаже да се пре

давање немачког језика одложи.tG Цапф је 
тражио да под истим условима предаје и 

енглески ј език. 

Следеhи који се понудио да приватно 

предаје немачки на Великој школи био је 

Михаило Розен, помоhник библиотекара 

и 'докторанд медицине'. Розен предлаже 

да се у првом семестру предаје синтакса 

немачког језика а у осталим семестрима 

историја немачке књижевности од четвр

тог века до најновијег времена. Тражи да 
му се допусти да предаје на .немачком је

зику. Академијски савет најпре одбија 

молбу због тога што Розен није прило

жио доказ о квалификацијама, а касније, 

када је то учинио, зато што није студирао 

оно што жели да предаје. И други, прави 

разлог за одбијање његове молбе јесте то 

што не зна добро српски језик и "да не би 
било повода неприликама које би од не
савршенога знања СРПСК<ЈГ језик,а могле 

настати а којих је већ у нашој школи 

било".17 

Треhи кандидат од којег полази ини

цијатива за наставу немачког језика на 

Великој школи јесте Херман Ј озеФовиh, 

по народности Немац, преводилац у ми

нистарству иностраних дела, правник по 

струци, родом из Пруске, од 1888. године 
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српски поданик. Први пут се јавио почет

ком 1888. године, али је био одбијен. По
ново се јавио 1889. и поново био одбијен. 18 

Трећи пут та је академијски савет предло

жио министру (Бр. 1176 'Од 31. децембра 
1892), али је министарство тај предмет од
ложило у архиву без одговора.19 И послед

њи његов покушај да уопште предаје не

мачки је молба да предаје у средњој шко
ли. Ни на тај допис није добио одговор.20 

Следећи кандидат био је Херман Резнер 

(Herrna'I'n Reinhold Gustav Rosner). Код нас 
се свуда води као Резнер.21 Сврха његовог 

доласка у Србију и бављења у Београду 

није потпуно јасна. Рођен је 1864. године 
у Пруској, завршио је грађанску школу, а 

приватно је положио испит у учитељ ској 

школу у Кенингсбергу (Калининград) и ту 
положио и државни испит за учитеља. Био 

је службеник немачког посланства у Бео

граду, тумач, учитељ језика код Алексан

дра I Обреновиhа и учитељ у евангели

стичкој, тј . . немачкој основној школи. По 

документима није могло да се утврди шта 

МУ је било основно а шта успутно занима

ње. Посредан закључак је да му је основ

но занимање 'било место службеника у не
мачком посланству. 

Резнер је у Србију и Београд дошао ве

роватно најкасније 1889. године јер је већ 
1890. хтео да напусти учитељско место у 
немач~ој школи и тражио од нашег мини

старства просвете дозволу да отвори пан

сионат.22 Одобрење је добио, али пансио

нат ипак није отворио. Немачку школу је 
напустио 15. новембра 1890, а тек 14. маја 
1891. 'ГОl\ине тражио је да буде постављен 

за учитељ а немачког језика на Велику 
школу или у неку средњу школу. Главни 

Просветни Савет није му признао квали

фикацију да предаје у средњим школама 
док не положи испит ИЗ српског и немач

ког језика (седница Савета од 29. маја 

1891). Министар посредно препоручује Рез
нера јер упућује његову молбу ректору, уз 

напомену да Главни Просветни Оа'вет није 

надлежан да решава о предавачима на Ве

ликој школи. Министар напомиње да тре

ба имати на уму практичне користи за сту

денте од обучавања у "немачком језику и 

литератури" . Ректор извештава министра 

(Бр. 624 од 29. октобра 1891) да се Резне
ру може поверити \Да као учитељ предаје 

"сам,о немачки језик на Великој школи'4. 
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Ту се види разлика у схватању шта Резнер 

треба да предаје: министар сматра да тре
ба да предаје "немачки језик и литерату

ру", а Велика школа сматра "само немачки 
језик". Та разлика у схватању имаhе зна

чаја за даљи Резнеров рад на Великој 

школи. 

Могуће је да је известан утицај при 

Резнеровом запошљавању на Великој шко
ли имала чињеница што је био учитељ је

зика Александру I Обреновићу. Резнер је 
постављен 1. новембра 1891 (ПБр. 16980)." 
Министар је тражио да се повремено кон

тролише шта и како ради и да му се пре

поручи да "зарад потпунијег успеха у по

вереном му предмету, своје ученике, пре

ма њиховој спреми, подели у две или три 

категорије, и да 'За своја предавања узме 

недељно девет до дванаест часова". И овде, 

као раније на Лицеју, предлаже се подела 

студената према стварном знању језика а 

не према годинама студија. Резнер је тако 

и поступио . 

Први, и једини, извештај о Резнеровом 

раду (Бр. 214 од 12. маја 1892) сачуван је 
и дат је заједно са оценом о раду настав

ника руског језика. Тај извештај гласи: 

"Г. Херман Резнер почео је своја пре

давања из немачког језика .око половине 

децеМбра пр. год. са седам часова недељ

но . Он је своје слушаоце поделио у два 

курса: први курс за почетнике, а други за 

увежбаније ученике . 'у првом курсу обја
шњавао је граматичка, О'ртографсК'а и је

зикословна правила и то искључиво на од

ломцима из прозе и лако разумљиве пое

зије, од којих су се неки одломци учили 

и на памет . 'у кратко је у предавању пре

лазио и потребне 'биографије, ,а с времена 

на време била су и вежбања у диктату. 

'у другом курсу предавао је так.ође пе

сме и комаде из прозе али је овде више 

обраћао пажњу на историју литературе 

у њеним епохама и главним npеДС'Ilавни

цима, као и на <грађење ста'вова и вештину 

конверзирања. 

Као материјал за предавање у оба кур

са употребљавао је увек узорите комаде 

немачких списатеља. 

Према труду и послу ... може се с пу
ним правом реhи да ће настава у руском 

и немачком језику на Бел. школи имати 

сигурна успеха и много ће користити сви-



ма онима ученицима, који су се вољно 

прихватили да усаврше своје знање у јед
ном од ова два језика, а још више што ће 

се упознати са богатом руском И немачком 

литературом" .24 Дакле, предавана је и ли

тература. 

Каснијих извештај а нема у Архиву Ср

бије, тако да не знамо да ли је Резнер на
ставио са таквим радом и са таквим успе

хом. У сваком случају ректор је високо 

оценио његов рад. 
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Неттаnn Rбsnеr: Programm und Stundenp~an 

Резнер је написао програм по којем ће 

водити наставу на Великој школи. Ту је 
описан садржај и ток наставе и угл-авном 

се слаже са ректоровим извештај ем. Пред
видео је да предај е на немачком језику, 

а да се служи српским само ако нешто 

није јасно. Први течај (за почетнике) траје 

г·одину дана, И за то време треба да се сту

денти осрособе да следеће две године пра

те други течај. Тa:IЮ би се немачки преда

вао три године (а настава на Великој шко
ли је трајала четири године). На првом 

течају ради се граматика, ортографија, у

савршавање у говору, преводи у оба смера, 

УВОЂЕЊЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА У В. ШКОЛУ 

диктат, препричавање и анализа тексто

ва. У другом течају повремено се ради 

анализа тежих текстова, а прво место у 

настави заузимају вежбе у конверзацији, 
препричавању и анализа литерарних тек

стова, читање и обрада класичних дела 

.немачке .књижевности ·од Клопштока па 

до савремених писаца .25 

Резнеру је Велика школа 1891. године 

признала квалификацију да предаје "само 
немач~и језик" а министар је у свом до-

~.taл, 
ј:/!:7 

Херман:н. Резн.ер: Проzра.м. u распоред "{асова 

пису навео да треба да предаје "немачки 

језик и књижевност" , шт.о је Резнер и чи

нио И то се види из ректоровог извештај а И 

из Резнеровог програма. Ово напомињемо 

због тога што ће Резнер 1897. године до
бити -отказ управо због такве одлуке Ве

лике ,школе из 1891. године, јер према но

вој Уредби уз "немачки језик иде и не
мачка литература ,а за наставу тог пред

мета т. Резнер није добио надлежне ква

лификације" од Велике школе, Резнер је 

разрешен .крајем јуна 1897. године26 па је 
прешао на Вој ну академију и тамо био ОД 

3. октобра 1897. до 11. новембра 1903. го-
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ЖАРКО ЦАРИЋ 

дине.27 Војна академија је Резнера водила 

као "драгомана и чиновника посланства у 

пензији". И овај податак упуhује на то да 

је Резнерово основно занимање било "чи
новник посланства". 

Према расположивим подацим·а Резнер 

јг у Србији био и 1904. године, јер је тада, 
ПОВОДОМ ликвидације Берлицове школе, 
било упућено једно ПИCl\Ю (пуномоћ) на 

"драгомана немачког конзулата господина 

Реснера".28 

Резнер је на Великој школи предавао 

од децембра 1891. до краја јуна 1897. годи
не, дакле скоро шест шко()лских година. 

Осим ректоровог извештај а и Резнеровог 

програма постоји успутна забелешка Ми

лоша Ћривунца, I1Де он у својИl\'1 ђачкИ1\'1 се

hањима на свог професора Богдана Попо

вића помиње .да су за стране језике на Ве

ликој школи, у време када је он студирао, 

постојали лекторати и да је немачки пре

давао "учитељ протестантске школе" .29 
Једном је и Хенрик Лилер поменуо по
стојање лектората и незадовољан статусом 

страних језика на Великој школи навео да 

немачки предај е један "Vol'ksschuHehreг'4.30 

Али ни један ни други нису навели каква 

је та настава била. 

Сигурно ј е да Резнерова настава није 

била на универзитетском нивоу. То се није 

очекивало. Међутим, без ваљаних разлога 
не могу да се обеснаже ректоров извештај 

и Резнеров програм, па у оцени Резнерове 
наставе треба остати на томе шта та два 

документа наводе. Штета је што немамо 

података о томе колико је студената слу

шала немачки, па не може да се одреди 

значај те наставе. 

Отпуштањем Резнера "отворено је ме
сто наставника немачког језика и књижев

ностиClЗ1 на Великој шк·оли. То је за Вели

ку школу била обавеза да место попуни, 
па ћемо и то укратко описати. 

На почетку школске године, 8. септем
бра 1897. ректор се обратио министру (Ер. 
1337) тражећи да "нареди шта треба" да 

би се попуниле катедре, између осталих и 

немачка, тј . да се распише конкурс за "у
читеља или хснорарног професора'4. Ми

нистар предлаже Савету Велике школе да 

поставе лица "која би до коначног попу

њења тих катедара могла вршити настав

нички посао за поменуте предмете". После 
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тога је ректор :известио министра (Бр . 2295 
од 17. новембра 1897) да ни један од кан

дидата за немачки језик - Стеван Пре

дић и Владимир Малина - није добио по

требан број гласова, а и не :може да се по

стави ни једно лице "дск се г. Рибникар, 

државни питомац, не врати из Немачке4С • 

Реч је о Владиславу Рибникару, оснивачу 

"Политике4С • Ректср је још једном тражио 
да се распише нюнкурс (Бр. 2486 од 16. де
цембра 1897), али је министар то одбио J:I 
тражио привремено решење до Рибника
ровог повратка (ПЕр. 21361 од 30. децембра 
1897). Захтев за конкурс поновљен је 1898, 
али министар није одобрио.З2 

Владислав Рибникар био је послат у 

Немачку да се припреми за предавача не

мачког језика на Великој школи. Иниција

тива је потекла од Рибникара, и преписка 

између љега 'и министарства око стипенди

рања на страни не почиње стипендијом за 

немачки језик и за неки универзитет у Не

мачкюј, ,него стипендијом за студије на 

Ссрбони. Псђимс редом. 

Владислав Рибникар (1871-19l4) рођен 
је у Трстенику и ту 'ј е завршио основну 

школу. Нижу гимназију за'вршио је у Ја
години (Светозареву), а аишу гимназију и 

филозофски факултет у Београду. Поги

нуо је на почетку рата против Аустро

-Угарске 1914. године .33 На факултету био 
ј е један од најбољих, ако не и најбољи 

студент у својој генерацији. Велику шко

лу завршио је школске 1891-2. године на 
истсриј ско-филолошком одсеку. У тску 

студија израДИQ је три теме које су биле 

награђене." Године 1892. уписао се на Сор
бону (Faculte des Lettres) и 23. јула 1893. 
године тражио је од министарства трого

дишњу стипендију (Ца би мог·ао да заврши 

студије у Паризу. Министарство просвете 

му одобрава стипендију од 1. децембра 
1893. до краја августа 1895. !Године, ДQ када 
Рибникар треба да положи "лиценцијатски 
испит из наука које изучава".З5 Рибникар 

је на то пристао и потписао обавезу. Тај 

факултет је и завршио. 

Рибникар се поново јавио министарству 

18. новембра 1896. тражећи стипендију за 
студиј немачког језика и књижевности на 

неком "оЗбиљном факултету у Немачкој"36 

(ПЕр. 27173), напомињуhи да немамо про

фесора за немачки језик на Великој шко
ли. Стипендија му је одобрена у износу 



2.500 динара годишње у трајању од три 
године. Треба сматрати да је Рибникар 

отишао јануара 1897. године јер му је тада 
одобрено 200 динара за путне трошкове. 
Стипендија му је, када се изузму нека за

кашњења, исплаhивана редовито. Рибни

кар је 29. децембра 1899, непосредно пред 
крај стипендије, тражио да му министар

C'l'BO подмири трошкове за докторат (за 

таксу, штампање, промоцију и диплому, 

укупно 962 динара у злату). То му је и

сплаћено. Докторат је требало да полаже 
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Нови подаци о студију Владислава Рибникара 

Die nеuеn Angaben иЬет das Studium von VZa
disZav Ribnikar 

код професора Е. Шмита,:37 али је Шмит у 

то време био одсутан, уређивао је Гетеов 

музеј у Вајмару. Рибникар у свом писму 

министру није навео тему доктората а то 

се по документима министарства просвете 

у Београду и факултета у Берлину није 

могло да утврди. Рибникар се још једном 

обратио министарству (22. фебруара 1900) 
тражећи да му се продужи стипендија "до 
испитаН, Министар није одобрио проду

жење стипендије него је уместо тога тра

жио 'Од нашег посланика у Берлину да 
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УВОЋЕЊЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 11 В. школу 

провери шта је Рибникар урадио на уни

верзитету. Према извештај у посланика 

Рибникар је редовно уплаhива'О З'а семе

стре али "таксу за испит још није положио 

а, како чујем, он је већ предао своју тезу 

на преглед дотично.м професору". Посла

ник се званично "известио у благајници 
овдашњег универзитета", а његов одговор 

министру писан је 10. маја 1900. године." 
То је последње помињање Владислава Риб

никара у архиву министарств'а просвете. 

Рибникар је укупно био ст.ипендиста че

тири године и девет месеци (годину и де

вет месеци у Паризу и три године у Бер
лину). Стипендија у Берлину била је на

менска.:39 А пошто Рибникар није дошао ни 

после предвиђеног рока, министарство про

свете је 1903 . године послало Милоша Три
вунца у Лајпциг да се припреми за наста

ву немачког језика на Великој школи.4О 

Да би били начисто са Рибникаревим 

студирањем у Берлину и доктораroм о ко

јем је било речи, замолили смо нашу ам

басаду у Берлину да се о томе распита код 

надлежних -органа у Немачк.ој демократ

ској републици. У писму којег је 7. маја 
1981. године Министарство за високе и 

стручне школе ДДР послало. Амбасади 

СФРЈ, наведена је, поред податка да се 

име Владислава Рибникара не појављује 

у евиденцији коју о свим дисертацијама 

води Универзитетска библиотека, и ова ре

ченица: »Abgangszeugnisse sind пiсht v()r
handen, es erf.olgte zwei'юаl Lбsсhuпg wegen 
Unflei'ss« (Не посroје завршна сведо.чан

ства, два пута је губио статус збо.г "немар
љиво.сти") . Према том писму Рибникар је 

имао статус студента дО З. 7. 1902. го.дине,41 
али је још извесно време остао у Немачкој. 

Толике о Владисла'Ву Рибникару као 

кандидату за предавача немачког језика 

на ВеЛИКiOј школи. 

Дакле, у време када је Резнер отпу

штен, Рибникар је већ ·био стипендиста и 

на љега се рачунало. Велика школа је и 
поред 'Гога инсист>ирала да се постави неко 

да в'Оди наставу немачк'Ог језика до Рибни

каревог повратка. Видели смо да није у

спео покушај са Стеваном Предиhем и 
Владимиро.м Малином, Ректор је поново 

тражио (ПБр. 1414 од 17. јануара 1898) да 
се привремено постави Владимир Малина.42 

Тај захтев је поновљен септембра 1898, го
дине, а септембра 1899. предло.жени су 'Ву-
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ра Димић и Владимир Малина.'" Тај пред
лог је поновљен 23. марта 1901. године. Је
дан конкурс је расписан 1900. године и ја
вили су се Хенрик Лилер, професор из 

Ниша44 и др Јосиф Флоршиц, .професор 

из 3агреба.45 Лилер је одустао јер је прИl\'I
љен у Војну академију, а Велика школа 

је Флоршица предложила за редовног про

фесора. Међутим, он је крајем године ја

вио да из ПОРОДИ'iних разлога не може да 

дође и да преузме наставу на Великој шко

ли. Најзад је 20. септембра 1901. (ПБр. 

11074) министар поставио Владимира Ма

лину са 1. октобро:м: 1901. године "за хоно

рарног наставника немачког језика са ли

тературом на Великој школи" и то на осно

ву одлу.ке минист·арског савета (седница од 

15. септембра 1901. године)." 
Конкурси су 'обнављани сваке године 

док је Малина био х'онорарни наставник, 

па су се тако концем 1902. поред Малине 
јавили Рудолф Бикловиh, професор из По

жаревца, и др Иван Кикерец, професор из 

Загреба. Савет Филозофског факултета 

није прихватио ни једног кандидата, и 

предлаже (16. јануара 1903) да се Милошу 
Тривунцу да 'одсуство "да оде у иностран

ство и нарочито се спреми за наставника 

за немачки језик и књижевност". Мини

стар то одобрава маја месеца 1903. годи

не.47 Тривунац је отишао и припремио се 
за намењену дужност. Дотле је наставу 

водио Владимир Малина. На седници 6. 
новембра 1904. године једногласно је прим
љен Милош Тривунац за доцента за не

мачки језик и књижевност а постављен је 

31. децембра 1904. године, када је разрешен 

Владимир Малина.48 

Владимир Малина био је на Великој 

школи од 1. ОК'I'обра 1901. до 31. децембра 
1904. године. По народности био је Чех. 

Не знамо када је и где рођен. У Прагу је 

1866. завршио Виши педагогијум, а 1868. 
филозофски и богословски факултет, па је 

затим као славенски стипендиста био у 

Петровграду (Лењинграду) око осам годи

на и тамо положио професорске испите из 

немачког (1871), латниског и грчког (1875), а 
1877. добио је орден Св. Станислава. У Ср
бији се први пут п(Ум:иње 1880, када је по
стављен за професора у ваљевску полу

гимназију. Због ширења алармантних ве

сти и арогантног држања с тиме у вези, 

кажњен је затвором и отпуштен из слу-
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жбе. П.оново је примљен и службавао је 

у Београду и Зајечару и у међувремену да

'вао оставку и поново постављан. Године 

1898. ,конкурисао је на Велику школу за 
предавача за латински језик, 'али није био 

примљен. За време 1 светског рата није 

се повукао са српском војск'ом него је остао 
у окупираном Београду и ту 1917. године 
умро .49 Владимир Малина је написао уџбе

нике немачког језика за прву, другу и тре

ћУ годину учења (у свему пет уџбеника) и 

немачку граматику (у три верзије). Његови 

средњошколски уџбеници укупно су се по

јавили у двадесет издања . П.оред 'ГОга на

писао је и латинску граматику, веhи број 

стручних 'и полемичких чланака као и не

колик,о опширних рецензија уџбеника не

мачког и латинског језика. 

'Сачувани су програми по којима је Вла
димир Малина предава,о на Великој шко

ли за школске ГОДЈо1Не 1902/ 3, 1903/4. и 
1904/5, а за 1901/2. програм за немачки је
зик није могао да се унесе у "Преглед пре
давања" јер је "Преглед" штампан пре 

него што је Вл. Малина постављен на Ве
лику школу. Може се претпоставити да се 

програм и за ту годину није битно разли
ковао од програма за .остале године, о ко

јима пос'Гоји писани тра,г . 

Немачки језик је тада био у саставу 

"Семинара за Немачки и француски језик 
и књижевност и за Теорију књижевностиС4 , 

а чланови су били: Богдан Поповић , редов
ни професор , предавао француски језик и 

књижевност; Јован Скерлиh, доцент, пре

давао француски језик и књижевност и 
теорију књижевности, и Владимир Мали

на, хонорар.ни наставник немачког језика, 

предавао немачки језик и књижевност. Са

став семинара остао је исти цело време док 

је Малина био на Великој шк·оли. Исти је 
био и распоред предава:ња за поједине 

предаваче. 

Програм за 1902/3. шк . . годину гласи:5О 

часа 

недељно 

историја немачке књижевно-

сти новога _ доба 3 

морфологија и синтакса на 

ист. основи 3 

- семинар (превођење и тума

чење текстова) 2 



Програм за 1903/4. шк. годину је нешто 
опширнији:51 

а. Из не.ма'ч:ке 'Кљижевности: 

- у 1 ПОЛУI1ОДИШТУ: литерарни произво
ДИ од најстаријег времена ~O 1300. 
11ОДине; 

- у II лолугодишту: литерарни произ
води од 1300. до 1624. тод. 

б. Из историјске zpaMaTuKe: 

- у 1 полугодишту: Историја фонетике. 

Физиологија гласа. ИсториЈе-ки 
развитак германских во кала и 

дифтонга. 

Из морфологије: именичка и при

девска промена на историјској 

ОСНОВИ. 

ИЗ синтаксе: проста rpеченица и 

њени главни и споредни дело

ви . 

у II полугодишту: 

Из фонетике: германски консо
нантски систем, гласовно ПQме

рање, геминација сугласника, 

граматичка размена сугласни

ка, метатеза сугласника, и др. 

Из морфологије: Прономина и ну

мералиа и њихова промена. 

Из синтаксе : значење врста речи 

и облика речи у реченици. 

в . Семинар: 

'" 

- у 1 ПОЛуrгОДИШТУ: Превођење са ста

ронем'ачког на новонемачки је
зик текстова из IX и ХЈ века 
са граматичким и стварним ту

мачењем (један час недељно), 

Читање текстова из нове литера

туре с граматичким и стили

стичким вежбањима (два часа 

недељно), 

- у 11 полугодишту: Превођење и ту

мачење текстова IX, Х и ХI 
века (један час недељно), 

Тумачење Шилерових балада с 
граматичким и стилистичким 

вежбањима (два часа нед.). 

УБОЂЕЊЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА У Б. ШКОЛУ 

Програм за 1904/ 5. шк. годину:" 

историја нем. књижевности (од 1624. 
до 1748), 3 часа, 

синтакса сложене реченице , 1 час, 

подела и флексија германских гла
гола, 1 час, 

физиологија гласа, историјски разви
так вокала и дифтонга и њихова 

промена; један час, 

семинар: тумачење текстова; три ча

са. 

'у другом ПОЛУ'годишту, већ од 1. јануа
ра 1905. године наставу је преузео Милош 
Тривунац. 

Из ових програма се види: 

1. да је књижевност предавана по ци
клусима, 

2. да су семинарска вежбања, бар пре
ма програму за 1903/4. тк. годину, само 

делимично 'била усаглашена са предава

њима из књижевности и да су књижевна 

дела служила и за граматичка вежбања, 

3. да је граматичка настава била више 
наглашена и детаљније описана, па веро

ватно тако и спровођена. 

Ипак, тај програм је и поред наглаше

них граматичких партија, и уз сву ,критич

ност према Малини, био озбиљан увод у 

универзитетску наставу и 'Оно што је сле

дило после Малине, поред личне ноте, 

истакло је више наставу књижевности а 

смањило наставу језика. 

Иначе, стручној спреми Владимира Ма

лине .нема шта да се приговори (за ранг 

који му је дат на факултету). Завршио је 

филозофски факултет, исполагао профе

сорске испите из три језика, написао не

колико средњошколских уџбеника за не

мачки и један за латински језик, добро је 

познавао историјску I1раматику немачког 

језика и упуштао се у расправе из те обла

сти, знао је класичне језике а и немачку 

књижевност; својевремено је био понудио 

уџбеник немачке књижевности за средње 

школе, али није хтео да поступи по при

медбама рецензената па тај уџбеник није 
штампан:53 

Међутим, Малина је све своје опште и 

стручно образовање ПQтчињавао свом ПQ-
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лемичком темпераменту 11 то му је доста 

сметало. Програм из немачког језика и 

књижевности био је сигурно остварен јер 

Богдан Поповиh не би дозволио да се у 

његовом семинару не предаје оно што је 

званично објављено као проrpам, а с дру

ге стране, ни Малина то не би дозволио, 

поготово што са Богданом Поповиhем који 

је ·био шеф катедре, није добро стајао, врло 
'вероватно свој-ом кривицом. 

Закључак: 

Наставу немачког језика и књижевно

сти на Великој школи започео је Херман 
Резнер. Та настава (од децембра 1891. до 

краја јуна 1897) по много чему није била 
на универзитетском нивоу Hero је била на
ставак средњош~олске наставе. 

На наставу коју је водио Владимир Ма

лина може са пуно поверења да се гледа 

као на наставу врло блиску универзитет

ској. Малина се више бавио језиком него 

књижевношhу, имао је широкiO језичко 

образовање и то му је помагало да се ауто

ритативно упушта у историј ску и компа

ратив~у граматику, можда више и дубље 
него што је тадашњој факултетској наста

ви немачког језика биљо од Кiористи. 

Велика шк'ола је постојала 42 године а 
немачки језик и .књижевност предавани су 

укупно непуних девет година. 
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и преводилачким радом, ради као дописник 

неколико листова". Ово не противречи ориги

налним документима о томе да је Рибникар 
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DIE EINFLJЋRUNG DER DEUTSCHEN SPRACHE AN DIE HOCHSCHULE 

(1863-1905) 

Zarko Cari" 

Беi der Grti,ndu'ng der I:LochschU'le in Ser
bien 1863 wuvde Deutsch a1s Utnterrichtsfach 
пiсћt vorgesehen. D.ie Bestrebungen (private u-nd 
amt1iche), DeUJtsch wieder einzufйhren, wurden 
erst 'im Jahre 1891 von Erfolg gekront, аЬег der 
Onternicht m der deutschen Sprache und Li
teratur daoUe:rte пи,г bis zum ЈаЬге 1897 u.nd war 
dem J.nhalt und der Form nach d.ie Fortsetzung 

des Gуmпаsiа1wпtеггichts. Iт ЈаЬге 1901 wurde 
d'ie ,deutsche Sprache '\lJnd Liteгatur als Lehrfach 
ан аег Hochschule w1ieder - u'пd d'iesmal defi
пirtiv - ei.ngefi.ihrt. Der Unterricht war dem 
UнivегsИаt;влivеа'U паЬе. Von 42 ЈаЬгen des 
Bestehens der Hoohschrиle dauerte der Deutsch
unterrient etwa пеип ЈаЬге. 
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