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АЛЕКСАНДАР БЕЛИIi КАО ПРОФЕСОР ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ 

И УНИВЕРЗИТЕТА ДО 1914. rОДИНЕ'" 

Уз СТОГОДИШЊИЦУ роћења 

Почетком НQ.вембра 1900. roдине Белиh 
је почео да ради у Великој школи и својим 
слушаоцима преносио знања из лингвисти

ке стечена код Љубомира Стојановиhа и 

признатих руских научника (Фортунатова , 
Бранта, Корша, ПоржеЭИЈНСКiQГ, Сокюлова), 
а ПОТОМ допуњена код немачких научника 

(ЛеСКИiна, Бругмана, Виндиша, Бунт-а, Си
ве.рса). Због неПОТПjl1НОСТИ архиве Велике 
школе, не може се тачно навести кОје је 

предмете rrреда-взо ШКОJlске 1900/ 1901. го
дине. МеljуЂИМ, Косара Бобиh-Елезовиh, 
приликом полагања 'I]рофесорског ;испита, 

на·веља је у с,војој биографији да је у Ве

ликој школи, у времену ОД 1899-1903. го
дине, ,поред осталих, слушала предавања 

Симе Томиhа: увод у науку о језику, уnо
редн.у ~pa~aTиKY старословеnскоt језuка и 
историјску zpa~aTUKY CpnCKOt језика, и 
Александра Белића: увод У н.ауку о језику, 
уnоредuу zpa~aTUKY старословеUCКОt јези
ка, UCTOpttjCKY zpaMaTUKY cpnCKOz језuка, 
буtарскu језuк и СРnС1СУ дијаЈ/.ектолоzuју.1 
Ова њена тврдња .наводи на претпоставку 
да је Белиh, до деобе к·атедре, предавао 
исте предмете које и Томиh. 

На седници Филозофског факултета , 26. 
априла 1901. године, одлучено је: "'" да 
се катедра за ,српску и славенску филоло

гију пощели на две .катедре, с тим да 'Моти

вацију о томе питању напишу Г. Г. Б. По
повиh. и др Б. ГЗ'вриљовиh, професори Ве

лике ш-коле". Према поменут,ој одлуци, По
повиh и Г,авриловић почетком .маја те годи

lНe, упутили су писмо старешини ФилозоФ

скот факултета, у којем су, између оста

лога, за деобу ЛQменуте катедре дали сле
деве .оборазложење: 

• Нови подаци о БелиhеВОl\1 наставничком 
раду до првог светског рата. 

"" 

- За тридесет и више година, откзда је 
установљена катед.ра за српски и старосло

венски језик, лингвисти ка је веома к·орак
нула у напред. За 'Го се време изашло из 

некадашње забуне и што се методе и задат
ка њена тиче; формулисЗЈНИ су основни 
при.нципи њени, одређене су ј.ој главне и 

споредне гра-не . Од ·описне ~рама'гике језич
ких факата, 'Она је постала ист.оријском 
науком. Развитак језика, закони т.о.г·а раз
витка у ,опште - то је њен задатак у ши

рем смислу. До онога првога она долази 
поређењем сродних језика све дотле, док 

се они не оведу на један прај език. Тако 
нпр. сви се индоевропски језици своде на 
зајеничк,о-.и.нд,оевропски језик. Према ово

ме и испиТ'ивање посебних језика ИНДО
европских ј авља се данас већ у друг.ој свет
лости; испитиваоцу ма ког индоевропског 

језика задатак је одредити засебни разви
так од о.нога прајезика, који се непосредно 

или ,посредно развио из заједничк,о-индо
европс·ког језика. За српск'и .и С1'арословен

ски језик, који су се развили из заједнич
ko-словеНСК'йга , који је опет ·са своје стране 
ч.инио заједницу са ifDрај езиком балтиских 
дијалеката, потребно је па,к изучити оба 

прајезика балтиско СЛQlвенск;и и заједнич

ко словенски. Ово се пак може постиhи је
:дино пр.оучавањем посебне историје балти
ских и словенских језиюа , 1-1 њих.овим поре

ђењем. Сем овога за разумевање специјал

но српскога језика и његових дијалеката 

особито је потребно детаљно познаван .. е 
околних словенских језика, бугарск;ога и 

словенскога, ·к,оји су У различном ПРдВЦУ 

утицали на српски ј език. 

Ово· се тицало развитка словенских је
зика од заједничко-балтиско-словенскога 

до данашњих њиХ'ових дијалеката. За још 
дубље ПРОУЧЗlВање њихово потребно је да 
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се ђаци ба.р у главним тачкама упознају ма 
и с једним предста:вник,ом оних група индо

-европских језика, "Који су оа балтиоко-сло

венским прајезиком чинили некад зајед
ничк:и прајезик. За ове преД'мете имај у ев
ропски универзитети засебну К'атедру за у

поре-дну граматику, за к'оју се 'обично .обве 

зује 11 предавање посебне граматике индо
европских језика. Како би нашим ђацима 

'и без тог,а већ били познати неки од тих је
зика (лита:воки, СТ.-словенски, грч,ки, ла

тински) то бисмо се могли ог.раIНИЧИТИ само 
основним тачкама 'у!поредне граматике и 

кратк'ом ЛИrНГВИСЂИЧКlОМ ~раматик'ОМ сан

скрит.а, готск,ога и ирскога, кој,и би се мо

гли /На .изменце преда'вати. То не би било 
особ<ит.о тешко, јер су ти језици у lДанашњој 
науци ·много боље разрађени ·неоо српс-ки 
језик и остали словенсюи језици. Сем овога 

данас се -nолика иста пажња обраћа и на 
тачно проучавање фактичке 31 пр:инципске 
СТРЭЈне језика. Оно право предмет је физ.ио
логије гласова (која се у Немаца зове и фо
нетикюм), ДРУГО - наука ·о принципим.а. 
И ак,о су (lBO само помоћне дисциплине, те 
за'IЮ ,не захтевају засебне катедре, мпак са 
своје огромне важњости како за Сла-висте 

тако и за све 'оне, који се ма којим језиком 
баве заслужују свакако да им се посвете 

за.себни курсеви. Ово би, разу.ме се, IMorao 
преда'вати и ма к'О други, к'оји ·се језиком 
ба'вЈИ, аЛIИ .мислимо, да би најбоље било, да 
је т,о Слависта, јер би он тиме, што би на 

српском језику, то јест на материјалу срп
скога језика, који је овима приступачак, 
показао и образовање звукова и језичке 
принципе, - б-ио за то најпогоднији. 

Овим, још није исцрпљено све, што би 
заслужило !Да се овде помене нпр. развитак 

славистике у 19 веку, .ист,орија срп. грама
тике И'IIД. што би -могло бити предмет с·пе
цијалних једносемест.ралних курсева, које 
би представници слЭ'вистике према СВОји.м 
слич.ним студијама изабрали, али у главн.Q
ме 000 предстаВЉ'а -оно, што је неошю,ц.н.:> 

поrгреб.но за уопешан развитак науке О орп
СК,ОМ језику. 

Према ,овоме задат-ак је наше слави
СТrике: 

1. Пiроучавање српскога језика: његове 

историје гласов'а, облика, ,основа и синтаксе 
и дијалект.ологије његове. 

2. Проучавање: јуж;нословенских језика 
(старослооенскога, 'БУ1гаipскога и словенско
га), за!J1iаДНО-СЛОlВенских језика (само глэв

није црте њеJlова развитка док су били у 
заједници) , руских дијалек·ата (праруок.ога 

језика) и балТоИСКИХ језика (литавскога, 
леТСЈюга и n:руск<>г). 
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3. Наука о принципима језичким (увод у 
науку о језику). Физиологија гласова и 0-
снО!Вне црте упоредне граматике (овамо би 

ушле и посебне nраматике 'ИНдијскога, гот
cКrQгa м келтск;ога). 

ос тога смо мишљења: 

1-во да ilIрема данашњем стању науке 
катедра Словеноке фил.ологије мора имати 
у Великој школи (два представника, који 
би .или прем-а своме нахођењу или према 
о:длуци Факултет.а , морали поделити међу 
собом горње предмете и 

2-00 да је неопходно потребно , да се сте
чајем ова мест·а што пре ПОП.У1не. 

Овај предлог Богдана Поповића и Бог
дЗ!на Гаврило'Вића усвојио је Савет Фило
зофског факултета и доста'Вио ректору Ве
лике шк<Оле. Пошто се с овим сложио и Са
вет Велике школе, цео предмет је послат 
министру просвете и црквених послова да, 

к·ао највиша просве'Dна власт, донесе де
финитивну одлуку. После :кюн:султовања 
стручњака, министар је прихватио, те је 

ук,азом од 23. јула 1901. године катедра за 
српску и славенску филологију по\Цељена 

на две засебне катедре.2 

Бел:ић је почео да се ба'В'И iНаучНlИМ ра
дом 1897. године, још као .студент, а сада 
га је, као професор, ·само !Н,аста-вио. Та,ко је 
16. маја 1901. године упутио молбу непо
средно министру просвете !и црквеlН1ИХ по

слова, која гласи: 

- Желим 'Да овогодишњ'И летњи 'Школ
ски ,одмор употребим .на проучавање народ
них дијалеката ИС1'очне Србије, те , :ца бих 
могао то учинити, 'М-олим ГОСПОДИlна Мини

стра "да ми изволи 'Одредити помоћ из сред

ст·ава Министарства просвете за то одре
ђених. 

МиниС'Гар просвете и црквених послова, 
.гьубом:·ир Ковачевић, на . ,овој 'молби наПd1-
сао ;је својом руком: "Почем ј е наме:ра г. 
Белиhев-а од великог значаја за науку и 
свак·о .одлагање њено ·ште'DНО би било; о\цлу

чујем ,да му се на тај циљ !Изда као помоћ 
шест стотина динара у сребру из партије за 
научне екскурзије".3 

С ,обзиром на то да је 'означена 'сума 
исплаћена Белићу тек 23. ј уна,4 'ови су :из
гледи да он тога месеца није отишао ,на пут, 
ПОГО'Ilову што се 19. ју.на те ГОд'ине по дру
ГИ пут обратио молбом министру у 'Којој је 
навео да ће ,свој а испитива'Ња вршитiИ "у 
сеЛИiма између Зајеча.ра, Књажевца, Ниша 

'и Пирота". ТОМ приликом молио је 'Мини
стра за препоруку "тамошlЬ'ИМ властима и 

учитељима основних шк.ола". 

Према томе, Белић је, юао ШТО је пре 
њега чинио норвешки научник Олаф Брок , 
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пошао на испитwвање српских дијалеката 

на ЛИЦУ места највероватније почетком ју

ла 1901. године, и задржао се до половине 
септембра. Прво је отиша'о у о.колину Кња
жевца, а заЂИМ се пре~о брдовитих 'к:рајева 
упутио према бугаРОК·Ој nраници. Пошто је 
ут.врдио стање говора на том јеЗИЧ'IЮМ под
ручју, н·аставио је даље испитивање да би 
нашао г-раницу сваког пој единог диј алекта 
(лужичког и тим-очког). Заro је његов пут 
био кривудав , час лево, час десно већ !како 
се кретао кюј'И .говор. Идуви од села ,ДО села 

ка југу СЂИгао је на том пrpоучавању ДО 

Оврљига и неких сел·а у Нишком оК'ругу. 
У lМеђ:увремеиу, Министарство проооете 

и црквених послова расписало је 31. јула 
те ГОДИiне стечај за попуну :катедре за сло
венску филологију у ВелиК'ој школи. Бе

лив се на овај KOНIKYPC прија,вио 25 . . септем
бра, 'и то за зв-ање ванредног професора. Уз 
пријаву, поред дипломе и биографије, при
ложи'о је и списак св,ојих {)бј"ављених ра
дова . По истеку зако.нсК'ог "рока, министар 
је Беливеву приј1аву JlIослао ректору Вели
ке ш:к,оле lНa даљи поступак. После про чи

таног реферата Богдана ПОПОВИћЗ и др Ва
силија Ћериhа о кваЛИфJ.1'Кlациј-а·ма и науч
НИМ и стручним радовима пријављеног К'Э.Н

дидата, Савет ФилозофсК'Ог факултета на 
својој седници .од 7. новембра те ГQiД1Ине, са 
деветнаест глаоова, изабрао је Александра 
Белива за В'анредног професора словенске 
филологије; љегов избор потврђен је ука
зом O~ 19. новембра 1901. године.5 

Наредне школске 1901/ 1902. године Бе
лив је био у могуh:ности да својим ету:цен

тима 1l10каже и материЈал 'који ј е упознао 
на свом п.рвом студиј ском пу-говању, и кад 

њих пробуди интересовање за науч.ни рад. 
СвОја лредаван;а држао је у УЧЊОНИЦИ 6р. 
76 , у оба семестра, и то: увод у оnшту лu1t2 -
вuстшку И слове1tСКУ фUЛОЛО2uју - Intro
duction dans 1а linguistique generale et phi
lo1ogie slave, 1 час !Недељно; старосл.овен 
ски језuк - Cours de lа grammaire ancienne 
slave, 2 часа недељно ; буz.арскu језик -
Cours de lа grammaire bulgare, 2 ч·аса не
дељно; вежбања у Словен.ско.м. се.м.ииару -
Exercice, 2 часа недеЈЬ'Но.6 

Настава се у Великој 'школи ОДВlИј .ала 

нормално све до Il1рве ПОЛО'ВИlНе 'М·арта 1902. 
године. Наиме, ,студенти су 11. ма-рта орга

низовали демонстрације испред Се.ната , ко
ји се био уселио у исту зграду у K,ojQj је 

била и Велика школа, и уэви;кивали паро

ле: "Живела слобо;да збора .и договора! " Не 
само да СУ студенти рђаво ПРОШЈГИ са поли
цијс,ким властима већ су их и академске 

власти казниле . Незадовољни, они су своје 
протесте ис,казивалIИ тиме ш']ю 13. МЭЈРта и 

19. априла те године нису хтели да ДОђу на 
преда:вања , како БеЛИћ у ,свом извештај у 
ректору каже да "због недоласка ученика" 
ниј е одржао час.7 

Филозофски факултет те шК'олске годи
lНe имао је 37 редовних и 22 ВЭlнредна ~
дента , 'а сам Белиh. -имао је за старо словен

сК'и 8, за српске акценте 9, эа бугарски је
зик 3 и за семина"р 3 слушаоца. Кад се томе 
до'Дају и слушаоци проф. Ст,анојевиhа, ко
ји је са Белиfiем држ·ао з-аједно семинар
ска вежбања, била су у семинару 'свега 22 
слушаоца. Међу Белићевим ученицима, по
ред .осталих, били су 'у II семестру: Глиго
рије Елезовиh, Милан Димовиh 'и Сима 
Пандуровив; у VI семестру: Веселин Чај ка
но.виh, а у VIII: Велимир Рајић.8 

Започети рад на испитивању српских 
дијалеката БеЛИћ ј е наставио 1902. године. 
Новчана средства за ово путовање, око 600 
дин·ара, обезбедио је у јануару те године, 
али је на пут пошао доцније.О Писмом ОД 17. 
јуна известио је МЈинистра просвете и ЦРК
вених iГюслов'а да ће 'I10ra лета обићи: Нiи
шки, топличк'И И В'рањски округ, и да би 
свој рад што успешније обавио молио је 
министра да га препоручи ",.ка.кoQ школским 

тако и полицијоким .властима дот.ичних 
крај ева" да му ",буду од пом-оhи и на руци 
у раду". { О МJ1lНИстар је у roм смислу писао 
исТQ,Г дана министру унутрашњих послова 

и школским Јнадзорницима. 

На свом другом стущијском пут,овању 
Белиh се ·зЗlДРЖа.о ,ок·о четрдесет и пет дана. 
Прво ј е обишао села 'ОКО Ни,ша, 'а одатле 
наста'Вио своја дијалек'Голошка испитива

ња ка југу, 'и 'IЮIМ ПРИЛИКЈОм утврдио !Неке 
заједничке оообине нишког ·са тимочко-лу

:ж.ич ким ГOlВOpOM. ДошЗ!Вши у Враље, упу
тио се у поr-.ранич.на села према бугарској 
граници и уверио се да овај г.овюр одсту

па од њишк,ог. Даље је наст,а'вио рад у се
ли,ма с - :;: :б е стране Мараве према кретању 

јужном.орarвсжог говора, да би му одредио 
границу . 

Нов-а Ш'КQлска 1902/ 1903. година почела 
ј е, сасвим природно, са дру.кчијим распо

редом предавања, па је БеЛИћ у 'Оба семе
стра предавао: историју cpncko-z.а језuка , 3 
ча'са недељно: понедељак 8- 9, четвртак 
9-10; и субота 9-10; српску дuјал.ектол.о -
2ију, 2 часа недељно: ло"Недељак 4-5 и пе
так 3- 4 ; фU-.!UJлош'Ко -исторuјско исnитива

ље српских повеља у Се.м.инару, заједно са 
проф. СТЗlнојеВИћем, 2 'часа недељно: субо,']'а 
3-5.11 
На самом почетку шк-олске године одр

жан је новинарски конгрес 26- 28. октобра 
1902. године у сали Велике ш-}{'оле. На њему 
су учествовали, осим новинара ,;ИЗ свијех 

22 1 
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ФаКСU.Аtuл uзвештаја о раду Велике школе 1902/3. идU1iе. 

српских крајева још и бугарски новинар 
н.и,к,ол,ов и Арбанас Ј.ашар-беј, као пријате
љи -орпског народа". Сала Велике ШКQле 

била 'је "дуюке пуна саме српоке Иlнтелиген
ције: 'Министри, митрополит, држа'вни са
ве-:гници, професори Ве.rnике школе, књи

жевници, њовинари". Конгресу су, између 
осталих, прису.ствовали: Љубомир CTojaHQ
ВИЋ, Љу.бомир Ј.ова:новић, Павле По.повиЋ, 

Миле Па:ВЈЮlВић Крпа, Јован СкерљиЋ., Бог
дан ПОПQlВИЋ., Александар Белић, БраlНJ1-

сла-в Нуши:ћ, Никола Кашиковиfi, Стеван 
Сремац, СИМО Матавуљ и Станоје Станоје

ви:ћ. 12 

Поред ·осталих 'обавеза, Белиh је био од
ређен за члана Сталне испитне комисије 
професорских к.андидата, за перио:ц ОД три 

године. 13 
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Поред рада са студентима, Белиh је у
чеС11вовао 'и у професороким дискуоиЈама о 
разним питаЊ%l\1:а, ка:к,о рада у школи тако 

и у питању избора НOiВих наставника . О то

ме сведочи једно њe~OBO писмо упуhено Са
вету Филозофск,ог факултета, у којем ј е, 

поред осталог, тражио да се размотри 'мо

гућност учеСТВОЂања и lВанредних професо
ра "у дебати, дискусији и квалификација
ма пријављених кандидата" за редовне 

профеооре.14 Да ли је Савет :Q овом пит·ању 
донео какву 'Одлуку, није познато. 

Преко лета 1903. године Белиh је проду
жио овоја испитивања српских ДИlјнлеката, 
о чему ГО1ВОрИ његово ·писмо упућено Љубо
миру Сroјановиhу 16. јула те године из Со
к'обање, у к,ојем, :поред 'осталог, каже: 

- Ево ме већ неколико дана у чистоме 

ваздуху и нечистој ва.рошици у којој је све 
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L a plan de trav ail de la Grande ecole 190213. 

лепо и добро што људи нису удесили. Ваз
дух је свеж и чист, ок,олина је, заиста, ле

па, а све заједно тако је јефтино да Београ
ђани чине неправду свој бањи одлазећИ у 

друге. У осталом мени је пријатно што има 
мало света и што човек може да Ж:И1ВИ а 

son aise, sens gene. Сутра-прекосутра идем 
у малу екску.рзију да одредим мало та'чније 

npаницу ти.моч<к'оме дијалекту према ово
ме. Изгледа ми да овдашњи дијалекат .неће 

пружити много IНОВО'га, али је са принцип

ске стране доста интересантан. Он, 'Колико 
сам могао да -видим, садржи у себи основне 

црте заплањско-ј ужноморcmског диј-алекта, 
али још .из ,оно,г времена ка',Ца се НИСУ 

биле образовале основне црте заплањскога 
и моравскога дијалекта. 'у томе јесте његов 

значај.15 

Том приликом сликао се на Озрену за

једно са Стеваном Сремцем, СлободаНIQМ 
ЈоваИО18мhе:vr, Павлом Поповиhем, Станојем 
Станојевиh.ем, 'Гихомиром Ћорђевићем , Ми
хаилом Гавриловиhем и !др. 

ИЗ Сс,кобање продужи.Q је IПУТ 'ка Ста
лаћу, Крушевцу и Јастрепцу ради Iутврђи

вањ'Э ~ранице између јужномораВ(ЖQГ и к'о
совско-ресавског говора. IG Није познато ко
лико се Белић. задржа<Ј на свом треЋем на
УЧНСIМ 'Путовању. 

Из ове три Белиh.еве научне еКСiКурзије 
настао ј е његов рад Дuјал.ек.тu UСТQЧ1iе u 
јужн.е Србије, објављен 1903. године у 
"СрпсКоОМ књижевном гласнику". 

Пошто се мало одморио од пута и средио 
своје белешке, Белиh. је увидео да би тре
бало да изврши и ИСПИТJ1Iвање диј алеката 
становништва које се налазил.Q под аустро-
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угарсњом QКlупацијом, па је у том смислу и 
писао, 6. септембра те године, министру 
просвете и црквених послова: 

- К-а.к-о ми је за стущије \На српској ди
ј.алектологији апсолутно потребно да про
ведем 20 дана које у Дубровнику, к·оје у 
Мостару, Сарајеву и Загребу, молим Госпо
дина Министра , да ми одобри tДвзестод:нев
но осуство .()~ 7- 27 'ом. мес. 

Ректор Велике шк·оле спровео је ову 

молбу министру с ;мишљењем да 'би љеном 
молиоцу требало .одобрити тражено од СУ
стм, те му ј е министар, ДоброслаlВ РУЖИћ, 
истог дана и одобрио да изврши ову научну 
екскурзиј у. 1 7 

Веза београдских и херцеоовачких књи

же.вника била је беспрекорна, јер С1Ј се 0 -

БОC'Dрано посеhивзли. Зато је Белиh нај ве
роватније прв,о и свратио у Мостар код 
књижевника Светозара Ћ.оров'Иhа, да би 
одатле ;почео своја дијалеКТiQлошка испити

вања у Љубушком Ј1 Невесињу. НУ ова два 
херцеговачка .мј еста професор Белиh је 
хтио \Да <врши испитивања западног и ју

жног дијале'кта". Да би му помогао, Ћоро
виh му је дао "препоруку за привременог 

котароког претстојоника Дефтедарооића у 
Невесињу. О~упаторске власти у Невеси
њу биле су необи'{но предострожне према 

др Белиhу, мада му IНИСУ формалн.о сприје
чиле ,ца посјети село Братач у коме је жи
ви,о чувени невесињски војвода, поп Перо 

Радовић". Белић је с Ћоровиhевwм: писмом 
стигао у Невесиње и .састао се с Николо~\t. 
Катићем , председником Срлске црювене 
општине, 'и ВеЉ'Ком Симовиhем, фO'I\огра
фом. "У друштву са овом Д,војицом иста~
нутих .и према :реЖlИМУ .Qпоэиционо расло

л-ожених српских грађана Невесиња Белиh 
је разгледао невесињску варош (Касабу). 
Професор Белиh је сматрао потребним да 
се ј ави котарскoQМ пре'I'СТОј нику и да му 

пре-да Ћоро'Виhеву препорук.у" . Из Iразroв'О
ра са Белићем представник власти је сте
к,а.о уверење да његов долазак у Невесиње 
и Братач , поред науЧIН'ОГ, има и други циљ. 
Зато ј е БеЛИћу издао дозволу, са ,важно
ШћУ ·о,ц једног дана, ;да IПОСети Братач, али 
је ИС'l'Qвремено пре Iнего ш'I'о ће он стићи 

у Брат.ач послао жањдармеријсКlУ патролу 
да унапред о томе обавесТ>и вој .воду Радо
вића, а затим да контролише Белиhев рад 
и оне-могући му шири .додир са стаНQВНИ

шт.вом. "У друштву ·са ВељК'Ом С.имовићем: 
професор Белић је 29. септембра 1903. [ПО 
новом календару, а у Србији је Ћажио ста
ри - М. Р. НЈ .ОКО подне стигао у Братач". 

Из извештај а полицијских власти ·види се 

: Д'3 _ је Белић "примљен на уобичајен начин 
у војводиној куhи И задржао се нешто ду-
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же ОД пола часа, а затим се директно вра

тио у Невесиње. ОчевиднiO ~e да је скрој е
ни план у цјелини 'Изведен и УСПЈ1О. У код 

Белиh.а и његова домаhина ·војводе Радови
ћа изазвана је сумња ,да обојицу прати 
власт и тако стварно НlИје могло :доhи до 
дужег и прионијег Iразговара који је др Бе

лиh намјерЭ'вао да искористи за IQВoje СТУ
дијеН - каже о томе Х. Капич>иh. 18 

Белић се истог ДЭlна, преко Невесиња, 
вратио IY Мостар, и одатле наставио свој 
пут, верова11НО ка Дубровнику . Изгледа да 

је после тога отишао у Са'рајево и Загреб. 
Како се провео у Дубровнику, Сарајеву и 
Загребу, нема података. 

По Iповратку са овог студијског ПУ'IlOва
ња Белиh је ШКQлске 1903/1904. Г()iдине на
ставио редован рад у Вељи кој школи. У 1 
полугођу предавао је: 1. Старос.л.овеncюu је 
зик: о СТЗlрим словенскмм опО'МеНИЦИiма, 

ст,ар.ој словенској графици , о раду браће 
просветитеља, азбукама и звуцима старог 

сљовенског језика, 2 чаоа недељно; 2. ПРU1i

циnе JtU1нвu.cтике са КОАоквuјu.м.а, 2 часа 
недељно, и 3. Уnо.реди.у -zра.м.атuку U1iдо
евроnских језика, 1 час недеЈЬ!НО; у П по
лугођу: 1. Фuзuо.л.о?ију ?.л.аса: о говорним 

'0руђима и обраЗQlвању .артикулације про
стих ::и сложених глас-ова, 1 час недељно, и 
2. Историју старо? САовењско? језuка uа у
nоредnој ОС1iови. Из ст.арословенског јези
ка завршена ј е фоне'I'ика !и прва већа поло
вина :l\.lОрфоло гиј е: облици, де.клинације, 4 
часа недељно. СеминарсК'а вежбања држао 

је у оба семестра; у 1 полуnођу (1) рефери
сало се и дискутовало 'о иэворим·а и распра

'В ама, које ,се тичу живота и рада Ћирила и 
Методија, старословенске књижевности и 
словенских ,аз-бука (2) читали су се старо

словенсКiИ текстови; {3) спремао се .матери
јал за потпуну библиографију раЈДО8'а на 
српској филологији и српској JI'Ингвистици; 
У П полуroђу рад у семинару био је посве
ћен: (а) читању старословенских текстова и 
њиховој анализи ; (б) читању разних ђа'i

ких реферата и њиховој оцени о питањима 
кој а су ИЗRошена у предавањима и вежба
њу ђа.ка у библиографским пословима; (в) 
предarвања кој а се тичу индиректно пита

ња која се износе у Iпредавањима, или кој а 
су била потребна или због самог предмета 
који ·се трет.ирао у семинару 'Или иначе. 

Такво је преда'Вање .било о Ablaut-y и о 
мно11ИМ синтак'сичким питањима словен

ских језика. 1 9 

Још .на почетку те школоке го\дине Бе
лић је, крајем фебруара 1904, траmио и до
био петнаестодневно одсуство рэщи науч
них лосл,ова,20 а за'Ш1lМ, 22. априла те ГОД11-
не, захтевао и lНовчану помоh з-а диј алекто-
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ЛQшка проуча!8ања говора Србије, и исту 
примио у 'Износу ОјД 350 ди:нара.2 ! Осим то
га, у друiI'Oj половини а'вгуста тражио је бе
cnлатну ,в·озIНУ карту за еебе и 4 учеНИ'ка 
од Београда до Крагујевца22 и паробродску 
карту ОД БеогрЭ\Да до ПIапца и HaТtpaг.:!3 
Ово доказује да је Белиh то.к,ом целе ове 
ШКQлске IЮдине, поред наставе у школи, 

радио и !На науци И своје студенте полако 
обучавао на лицу места как'О треба слуша
ти и бележити говоре сваког диј-алекатског 
lCраја. 

Ова научна испитивања током 1904. ЈО
дине ПОСJIужила -су Александру Белићу да 
допуни своју сту<дију ДиjaJl.e~Tи UCТОЧ'Ji.е и 

јllЖ1iе Србије и објави је 1905 . . године у 
Српском дијаЛeRТОЉОШК-ОМ зборнику, а Ди
јаJl.е~толошку карту cpnc-к:o~ језика 'Исте го
дине у Зборнику за славист*ку JI одељења 
Императорске академије наука "у Петро
граду. 

Да би подстакла студенте на самосталан 
научни рад, Велика школа сваке школске 
године раСПИСИiвала је 1(10НКУРС за израду 
Све'ООсавског тема-та из теорије к:њижевно

C'IU1, орпоког јези.ка и 'Историје. Ове школ
ске године била је тема "Из Орпског Јези
ка: да се опише lМa к·оји српсюи !Цијале.кат 
(његова фОНe'I'ик.а, морфологија и синтак
са)!4.24 

Ове школске године требало је у сеп
тембру да се у Русији одржи конгрес сла
виста $1З целог света. Да би на њему .оси 
гурао и овоје учешhе, Белиh се 16. фебруа
ра 1904. rодине, :непосредним путем, обра
тио пио.мом министру просвете 'и црквених 

послова тражећи одобрење за учеСТ1Вовање 
и новчана средства за одлазак и повратак. 

ИС1Х)времено је нагласио 'да га је на 'Конгрес 
позвала Руска академија наука и .да ће на 
њему у.чествовати "својим nредав·а:њима ко
ја 'се тичу ОСНОвних ,проблема баJIlк,анск,их 
језика, а српскога на по се ("О прелазни-м 
дијалектима с обзи:ром lиа дијалекте на срп
ско-бугарској граници", ,,3аједнич-ко-ју
жнословенсЮ1 језик")". Пошто је у питању 

био велики "Издатак, .министар просвете и 
црквених по слова изнео је то пред Мини
старски савет кој!и ,се сагласио: да се про

феоору Белићу исплати "на име IДневница, 
путних и ПОДвозних ТРОШКoQва за одла~<tк 

у Петроград на 1Co'Н.~pec слависта и повра

так у Београд 1.000 (iедну хиљаду) дина
ра".25 Конгрес је у међувремену био ОlДло
жен, те Белић, и поред обезбеђе.них новча
них средста'Ва, 'Није том прили.ком ,путовао 

у Петроград. 

Ценеhи Белмћев допринос науци , Љубо
мир Ј овановиh и Богдан Поповић «ъредло
жили су га 12. јуна 1904. године за редов-

29 

ног професора. Њихов предлог једногласно 
је усвојио Савет Филозофског факултета, а 
затим и Са,вет Велике школе 4. децембра 
те године, ла је БеЛlИћев избор за редовног 
професора ВеJIiИке ·шк·оле потврђен указом 
о-д 12. јануара 1905. године.26 

И поред напорног т.рагања, распор'щ 
предмета за школску 1904/ 1905. ГОДИ'Нiу није 
Mo~ao бити пр.онађен, те се за-го не види ко
је је rnpедмете Белиh предавао те ШК'олске 
године. У накнаду за то, из деловодног про
'I\ок·ола се ВИДИ да су за Светосавски темат 
те школске године из српск,ог јези.к.а били 

изабрањи следећи ·стихови из народне пе
сме Map~o Краљевић. укида свадбарuн.у: 

"Ој давори, ти Косово рав'Н.о! 
"Шта си дан.ас дочекало тужно, 
"П ос.л.е 'Ji.аше~ кuеза честитоzа, 
"Да Арапи сад по теби суде!27 

Те школске године Велика шк,ола у Бео
г.раду била је подигнута на степен "УНlивер 
зитета. Да би се обавиле потребне формал
ности, сту\Центи Велике школе Dаспуштени 
су 12. фебруара 1905. гоД'Ине, а редовна пре
давања на Универзитету почела ·су 28. мар
та те го:дине.28 Сви наставници Велике ШКО
ле стављени су на располз-гање !Министру 

просвете >и црквених послова. После 'Гога 

приступило се избору првих редовних про
фесора , првог 'ректора и 'дека,на, а затим 
<Избору остал.ог наставног особља . Поред о
сталих млађих !}iаста'ВНИЈюа, Алек-сандар Бе

лиh би.о је изабран за :Ba.Нlpeд.HOГ rпpофеоора 
словенске филологије Универзитета у Бео
граду и његов избор потврђен је указом од 
11. МЗlрта 1905. године.29 Том прилИIroм нису 
му биле призн-ате доцентске године као у
казне, те се он жалио Државном са'Вету и 
ту грешку исправио , тако да је после тога 

имао годишњу плату ОД 4.041,60 динара.3О 

Белић је ове школске године , у септем
бру, вршио допу,нска испитивања српских 
дијалеката у Ј..ащру и околини, и на њих 
утрошио 240 динара.З ! Поред тога, в!рш.ио је 
испитивања д.иј алеката .и у Стра,гарима, и 

т·ом приликом открио у Општини ,страгар
ској једно старо рукописна Ј еваlнђеље. О 
томе посroји писмо поме-нуте општине -од 

15. новембра 1904. године, из којег се, ло
ред осталог, види ,да је она била вољна да 

то "старорукописно Ј ева'Нђеље Cl уступи Ве
.;тик-ој шк-оли у замену за ,н'ово у вредности 

ндО 30 динара".32 На овом пиому стоји бе
лешка Живојина Дачиhа, сек.рет.ара Вели
ке школе, да је послат одговор Општ.ини 

ст.рагарској. Међутим, п:ошro се не види ка
кав је одговор дала Велика школа, не зна 
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се ·ништа о даљој судбини овог знач.ајног 

српског споменика културе. 

Ради својих научних испитивања, Белиh 
је током априла 1905. :юдине провео десет 
дана у бечким библиотекама,33 и у ЊlИМа , 
поред осталог, П'ронашао неке српске по

веље. 

Своја прва УrНивеРЗИ'l'етска предавања 
школске 1905/ 1906. IlОдине Белии је држао 
на широј юснови неIЮ претходних годин·а . 'у 
1 семест,ру имао ј е следећа лредавања и ве
жбања: а. Прuнцunи н.ауке о језu1С>У (Носта
нак језика . Однос ·гласова према значењу. 
Гласовни закони. А'Налогиј.а. Постанак ре
чи) - 2 часа недељ:н.о ; б. Историја PYCKO~ 
језuка и њеzових дијалеката (Фонетика) -
2 часа недељно ; 18. Литавскu језик [Фоне
тика литавоких (обалтиских) дијалеката] -
1 час недељно; г. CeMu1i.ap. На њему су у
ченици читаJDИ .реферате о к'њига:ма и ра
справама из области 'руског IИ старословен
ск-ог језика. Сем тога, :ра.,цила се rи: библио
графија овет·а што је у;рађено и к,од нас и 
на страни) - 2 часа недељно, 'а - по lПо

Тlреби, и више. Часове је редовно посећи
вало 10 у-ченика, а у .сем;инарским радови
ма учествовало је њих једанаест. У II се
мест,ру 'било је слично као и у претходном: 

а. Прuн.циnи н.ауке о језику (Врсте речи. 
Дехлинациј.а , ,к.оњугација и ПЭЈртикуле) -
2 часа недељно; б. Ист.орија PYC1(.OZ језика 
(Мо.рфологиј.а . По завршеном курсу био је 
lюлоК'вијум за све учеНlИке. После ' им је 
прочитао, превео и објаснио Слово о nолку 
И20рове) - 3 часа HeдeJыо;; в. Сењи'Н.ар 
(Продужен је .рад из прошлог семинара са
мо ш1'Q су У .овом .семестру ученици обра
ђивали :више ·самосталН!О теме из различи
тих ј:ужнословенских језика) - 2 часа не
дељно, а - пО пот.реби, и 'Више . Предава
ња је посеh.иrвало 10 'СТуrдената, ·а у семи
нарск,ом .раду учест.вовало ј е њих 11.34 

Наредне ШКQлске roдине, па закључно 
са ШК'ОлсКiOМ 1913/ 1914, Белиhева преда ва
ња и веж6ања била -су мање-више слична: 
историја cpnC1Coza језика, старослове1iСКU 
језик u словен.С1Си се.м.иnар, те их није по
требно пона·вљати. 

Почетком школске 1911/ 1912. юД)Ине би
Л·О је ~окушај а једне групе редовних про
фесора Филозофс.к.ог факултета да Павла 
Поповиhа изаберу за ,редовног .професора 
'Универзитет.а. Међутим, тај покушај яаи
шао је .на негодовање код једног дела на
ставника, међу којима су били Никола Ву
лић, Бранислав Пе'I1ронијевиh, Александар 

Белиh и Станоје Ста.нюј евиh . Они су 26. V 
1912. оодине упутили декану Филозофског 
факултета писмо, Белиhевом руком писано, 
кюје гласи : 
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- Сазнаљи смо да је \На К'OOIференцији 
редовних професора нашег факултета ре
шено \да ,се на једно 'Од два yn.раЖlЊена ме

ста за редовне професоре изабере г. Павле 
Поповиh . 

Ми Вас молимо, господине декане, да 
обратите пажњу г. г. редовним професори
ма да ће ово решење, ако ,се оствари , IJ1за
звати велике трза'Вице 'и .юризе у нашој 

школи, јер се .љиме газе -најелементарније 
та ч.ке Закона о У'Rиверзитету. 

У интересу 'Универзите'I'а и .наставе у 

њему ми ПРОТИВ те каНДИЈДације улажемо 
најенергич.нији протест. 

Пошто нисмо 'биљи у 'МогуhНОСТИ да у тој 
КlонфереНЦrији .изнесемо редовним професо
рима ,овоје .разлоге цротив избора г. ПQПО
,виhа, - чинимо 'Го овим актом. 

г. Павле Поповиh 'има мање и формал
них и сгварНlИХ квалификација неro ма ко
ји од оних о којим·а се овом :приликом 'мо
гло ,решавати. Он је .м.н.o~o доцпије :него сви 

ти кан\Цидати почео научно да се бави сво
ј·ом данашњом СТРУIOOМ. Г. Попов.иh је до
ша>Q у овај за,вод такође далеко доцн.ије не

го они, и према томе ј е uај.м.ање .овој.им ра
дом задужио Универзитет. г. Поповић је 

најбоље године живота провео у ~u.м..н.азuјиЈ 
а тек је са доласк{)м на Велику Ш·J:CIОл.у по

чео улази'f\И у науку. О њеIlОВИ-М на'уЧ'.ним 
радовима стран.а .меродавuа юритика изра
зил·а се uеnовољ1i.О, а с њом .се слажу и они 

од потписаних кој-и су близу струци г. По
повића. 

Не .ма·ње је важно и ·ово што ћем.о сад 
помењути. Потписани су 'БИ1рали г. п. Попо
виhа '~ao (редовни) професори Велике шко
ле не само за ванредног професора В. ШКО

ле него чак и за 'Д()цента.35 И зар .не би било 
монструозно да сада г. Попо~иh буде ст'з'lВ
љен у положај да њих бира. На послетку, 
г. Поповић је :при прет.ва-рању Велике шко
ле у 'Универзитет добио, и то много 'више, 
и MOpaJDНlO и материј аљно, док су џрема та
ме пот.писаии изгубили, - IИ у једном и у дру

гом погледу. 

Према осталим кандидатима - да.вање 
првенст.ва г. Поповиhу представља грубо 
нарушавање најосновн:ијих прописа О бира

њу редовних професора. Јер у ОСН1Ов.иrци о
вога lизбора лежи и необавештеност м при
јатељске и РОђ'ачке везе и године старости 
и службе, са~'Ю не нa.ryч.не квалификације и 
.научни pa~ у ШКiоли и 'ван ње . 

Пре него што ј авно поведемо борбу про
тив овог избора и начина как{) се ,до њега 

дошло, ми, гооподине дек.а,не, тражимо да 

предоч.ите г. г. редовним профеоо.рим-а до 

чега ово 'Може довести. Јер се никако не 

може ДОПУС'!1Ити да се из rнеобавештености, 
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на основу рођачких веза и утицаја личног 

пријатеЉC'I'ва бирају професор.и "УlНиверзи
тета, :и да квалификације за избор Pe,цQB
них професора буду године СЂарости .и го
дине служ,бе. 

Ако и поред овог нашег протеста г. По
по'Виh ,буде иэабран за редовног професора, 
ми ћемо бити IIIринуђени да напуCТIИМО -у ни
верзитет. Стога смо 'данас поднели г. рек
ТОРУ молбе за пензију, и акт којим тражи
мо да :их г. ректор спроведе г. Министру 
Просвете, чим: г. Поповиh буде !Изабран.З6 

Са овим писмом декан Фиљозофскюг фа
култета, Ћ. М. Станојевиh, упознао је све 
редовне професоре. Ово се питање вукло 
све ДО 10. јануара 1914. године када је, на 
предло,г професора Саве "УрошевИћа, одлу
чено да се раније решење 'о избору Павла 

Поповиhа одложи до евенту.алне промене 
Зак'она 'о Универзитету. 

У 'I\OM међувремену Белиh је мислио на 
слремање ·свОјих 'бу;дуhих наследника, па је 
8. јануара 1908. године молио министра 
просвете и црквених послова да распише 

стечај за једног држаюroг питомца ,,'који ће 
у иностранству 4 године rrроучаrвати Сло
венску Филологију. Првен,ствено право и
мају гони к.оји су свршили Универзитет (или 
Велику школу) 'у Београду, а эатим тек ко
ји су УНJ1IВерзитет свршил:и на страни". За 
изучавање овога предмета пријавила су се 

три кандидата, од којих је био изабран 
Алекеа!њдар СroјиhеВИћ, професор Зајечар
ске гимназије, :и у.пућен 'у Лајпциг да слу
ша предавања професора Х ирта, из roт
ске грамаТИiке, и профеоора Л еск:ин.а, из 

словенске филологије.37 

К,ао сар<З!днику Главног просветiНОГ саве
та, Белиhу се пружала прилика да, поред 
редовног рада у ·Ш'КО.rnи, прати развој ,струч

не литературе, јер је имао прилике да .оце
ни !Више :књиг,а као референт те 'Виооке у
станове. Осим тога, ОД стране мсте у.стано
ве био је предлаган и за министарс~ог иза
сланикн за нижи и -виши течајни иanит, те 

је, поред Београда, обишЗ!о и неке школе у 
унутрашњости (Ниш, Пирот, Смедерево и 
др.). Најзад, указом од 16. маја 1914. го,ци
не постао је и редовни члан Главног про
светног савета.З8 

Диј.алектол'ошком 'Испитивању, поред 
редовног посл,а, Белиh је посветио .скоро 

све своје слободно 'време. Током 1907. го
дине три пута је вршио језичка испитива

ња. Седмог јануара те ,године тражио је о'д 
минис~ра просвете и цркшених посл-ова да 

му, поред семестралног распуста, 'одобри и 

"двадесет.одневно осуство ,~oд 1-20. Фебр. 
о. год.)", које би провео у Бечу "ради језич
~ИХ студија у тамошњем Statsarchiv-y". Уз 
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ректора ву сагласност, ми,НИС'I1ар му је одо

брио тражено 'одсуство, те је у Бечу провео 
око 40 дана.З9 

ПОДС'I1акнут једним чланк'о-м проф. љ. 
СтојаноВ'ић.а у Ј.агиhеву "АЈрхиву", нашао 
је за потребно да изврши допунска дија
лектолошка испитивања у юрушевачкој 0-

:юолини, па је крајем маја те године лично 
ишао у Министарство грађевина д.а би се 

њему и његовим ученицима издале бе
сплатне железничке карте од Београда до 

Сталаћа и Ha'Dpar. 40 Пошто је била У пита
њу нЭ,\учна екскурзија, добио је ВQ'зне њар

те истог дана, и потом кренуо :на пут. Један 
од студената који је учество.вао у 'Овој екс

ку.рзији, у свој.им .сеhањима, измеђУ оста
ЛoQг, овако описује 'Го испитивање језика на 

терену: 

- На овом испитивању :провели смо 12 
дана, од 28. маја до 6. јуна 1907. ГОД., задр
жавши се највише у варошици Алексан

дровцу, седишту Жупскога ореза, који има 
централни положај у Крушевачкюм округу, 
због чега је најмање био изложен утицају 
ОКoQЛНiих дијалеката. Пошт·о се Александро
вац налази усред винородне Жуле, у њему 
смо се задрж,али нај'Више !Не само због ин

тересантнiQ'СТ.и језичк.ог материјала, веЬ. и 

због - чувеног жупс:юог вина, које је дре
шило језик и нашим објеКТИlма иопитива
ња и нама испи'Гивачима. Проф. БеЛИЋ је 

плаhао све наше трошкове, рачунајуhи у 

то и по два деци 'ВИlна за руча.к и вечеру. 

Видеhи како ми .радо пијуцкамо и густира
мо дивно жупско вино, пристао је да иа:vx 

плahа још по 'два деци! 

Приликом обиласка села у Жупском и 
Расинском срезу проф. Белиh :нас је упуhи
вао какве људе треба да узимамо за објек
те св'ојих испитивања и К'аква питања да 
:им постављ'амо, так'о да из ЊИХQfВих одго

вора добијемо потврду онога што желимо 
д,а сазнамо . Још ми је у свежој УСПОМеН:и 

један врло интелигентан iМладиh, чобанин 
Божидар Вујиh, к,оји нас је зади-вио својим 

смислом за језик. Био је 'Го РОђени линг
вист, тако да је увек погађао шта ми х.оће

мо да сазна'МО, те смо без по муке сазнава
ли 'Оно што нам треба. У разговору с њим 
забележили смо 'многе г,оворне ,особине тога 

краја ... 
Све карактеристичне оооби,не Косовско 

ресавског дијалекта овде ·се доследно чува
ју, како фонетске, тако и морфолошке 'и 

синтаксичке. Акценат с Кipajњeгa слога у

век се преноси, али MeC'IlO к.ра'Гкюузлазно,г 

има краткосилазни, нпр.: вода, uO-z.а, nйјац, 
седи (3 л. през.). Али поред ~ , П, / акц. 
нашли -смо и четврти, врло ,распрострањен 

дуnи акценат, који је врло сличан чакав-
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ском акуту. Њеl'ОВ ТОН се упочетку ·пење 

као у дугоузлазног, .а прикрају пада.44 

Кад је среДИQ белешке са ове еюскУ'рЗИ
је, Белиh је видео да би требало извршити 
и дијалеК'Голошка "ИСILит.ивања ry Левчу<!, 
и 10. септембра те године 'l\раж·ио је и до
био десетодневно одсуство за тај циљ .42 

Белић је сваке годи,не свОје слободно 
време ~ористио за дијалеКТlQлошка иcnити

вања претежно из средст,ава Универзитета, 
али [I,онек.ад и из касе Министарства про

свете и црквених послова , као што је био 
случ'ај и 1909. године , када је у ту сврху 
добио 600 .динара." Он је, поред Србије, 
крајем ј уна те године, у друштву са Стева
ном ПО'nОБИћем, Ј,ованом Скерлиhем, Т.ихо
миром ОстојИћем и т.их,омиром Ћорђеви

Ћем, извршио и ј едну юраћу диј.алектоло
шку екскурзију 'у околини БУiДИlма и Пе
ште. 

Mei)YTm.'I, Белиh је своја испитивања ј е
зика обављао и ван граница Србије - што 
је ,већ једном речено. Он је и 19. јуна 1910. 
године мислио на то, када ј е, између QCTa
ло г, .писао министру просвете и црквених 

послова: 

- Пре неколико година започео са·м и
спитивања чакавских дијалеката !На 'острв

љу Јадранскога 'Мора, у Хрватскоме При
морју и на Истри. Да ·бих могао ;ца проду
жим започети посао и .да га проширим ради 

доцнијега публиковања, ПO'I\ребно ми је нај 
мање два .м.есеца да пробавиоМ nутуј.уhи по 
врло разбацаним 'и -врло удаљеним мест·и
ма . Како су та исrnи'Гивања с:tCопчана са ве

ликwм трошковима, молим г. МИlнистра да 
ми одреди ПОМОћ од 600-800 ди,нара, I\а бих 
Mor ao да проДужим посао који је врло зна
чај ·ан за лроуча.вање историје нашег јези
ка и његова данашње.г стања.44 

Министар просвете (и ЦРК'вених послова, 
Јован ЖујоаВИћ, поред траженот 'Одсуства, 
одобрио му је и новчану помоh од 400 ди·· 
нара, к.оју је он примио 13. августа те годи
не, што наводи на претпоставку да је испи
тивања чакавских дијалеката на обали Ја
дранск·ог мора и његовом <ост.р.вљу вршио у 

августу и септембру. Ово свој е језичко 'И
спитивање Белиh је \Наставио 'и 1911.45 и 
1912. године, потnoм:огнут из Заду:жбине 
"Велимирија,нум". Из његовог извештаја у
пуhеног 25. јануара 1913. ~одине Држа,вном: 

савету, види се да је 1912. године, 'са сту
де.нтом Милив·ојем Павловиhем, прво оби

шао словеначКiy језичку територију: Љуб
љalНY, Блед и околину и покушао \Да што 
више испита стање језика на 1Iој територи
ји. о.н даље вели да је несумњиво "да су 
СЛQвеначк.и језик и СРILс~о-}Срватски језик у 

даљој прошлости образовали једну целину, 
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једа,н прајезик" , али је велика штета што у 

Словенији нема народног научног центра 
(Уни.верзитета или Академије) да Пlрибира 
дијалеКТQЉОШКИ материј.ал. На СJLовеначкој 
териroрији био је до почетка а'вгу.ста, а по
том је отишао у Ријеку, где се 6. августа 
састао с професором Петроградског универ

зитета И. А. Бодуеном де Куртене.и заједно 
с њим ~peHYO у !Научио испитивање језика 
тога чакавског крај,а. Из Ријеке су њих 

тројица отишли у село Веnрu1t..аЦЈ у к,оме је 
био каставски дијалеК'ат, и започели .испи
тивање дијалекатскмх особина тога говора. 
Следеhе место Белиhев.их 'испитивања била 
је Света Недеља са околином, 'дОК је њеrюв 

пе'Iiроградски колега био само посмат,рач. 
Идуhи .од места до места, Бел.иh ј е 'са сво
јом пратњом ·стигао у Пазин, где је проф. 

Бодуен де Куртене изјав-ио са жаљењем да, 
због својих обавеза, мора да прекине своје 
даље праћ.ење ј ез'ИЧ'ких испит.ивања. С об
зиром на то, да је и Белиh.е.в IIIO'магач Ми
ли,воје Павловић т.о 'Исто учинио нешто пре 

њега, БеJLИh. је даље иопитивање наставио 
сам. К3јЦ ј е испитао ПаЗ'ин са о.колином, да

ља испитивања roвора наставио је у Жми
њу, да би УТВРДИQ границу његовоr говора . 

Ово друго БеЛИћево испитивање истаор
ских говора омогућило му је да боље упо
зна развитак чака,вског 'Дијалекта уопште, 

па зато он, поред ос~ал.QГ, и каже: "Дијале
кат Вепринца иасталих :места између пла
нинског венца 'Учке, с једне, и истючне и

старске обале, с 'друге ст.ране, представља
ј у продужење каставског дијалекта и обра
зују са ЊИМ гру,пу засебних ГQlВ'ора Истре . 

По изгов'ору Ћ-та т:и су говори екавски" .46 

'у претходној , 1911, години Белиh је :испiИ
тивао !'Оворе северног и .северозападног Ви

нодола (гроБНlичке, трсатско-бакарске, хре
љинске, драшке и сењске). 

Због ратних прилика, Бели:fi .није могао 
да IЋрОДУЖИ своЈа даља дијалектолошка 
испитивања. Међутим, из д<о сада помену

'l'их еКiскурзија настали су његови радови 
трајне вредности, као - на пример: Акце

uатске студије 1, објављене 1914. године у 
посебном иэдању Српске ак·адемије наука, 
да би се затим јавили iИ други - цењени 
не само код нас, већ. 'и у иностранству. 

Рад у Српском се.м.иuару 

Радеhи по страним семинарима (код Ко
чубинског, Фортунатова 'и Лескина), БеЛИћ 
је знао колики значај има добра семинар
ска библиотека за једног CTy~eнтa, па је 
желео да и сам створи .слиqну библиотеку 

за Српски семинар. Кад је 1901. ГОДИlНе до-
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шло до одвај ања семинарских библиотека 
од Опште библиотеке Велике ш.коле, ОН ј е 

спојио књиге Српског семинара с·а онима 
к.ој е су припадале !Националној историји !1 

затражио ОД ректора, <:а Ст. Станојевиliем, 
погодну rrростор.ију за смештај семинарске 

библиотеке, што је .он и учинио. Током исте 
roДИне, због усељења Сената у школске 
просторије, рект·ор је био принуђен да из
мени првобитну одлуку. Сличну судбину 
доживео је и Семинар за орпску књижев

ност, те су се Љубомир ЈоваНОВИћ, А. Бе
лиh и Ст. СтанојеВИћ писмом од 2. Х! 1901. 
г. об.ратили ректору и молили га \Ц-а 'ИМ !Нађе 
две собе за семинарске -биб.л.иотекеУ Ода
ЭJ.1lвајуh.и се њиховој молби, ректор ј е lНa
шао ОДГОВ3!рајУliе просторије ван згра:це 
Велике школе, у згра.ди Железничке ди
реюције.48 Међутим , 'Није познато: да ли је 
и <Дошло до сеобе семИ'нарских библиотека 
из ЗГРCliДе Велике школе. Тек у следећој го
дини ректо.р је био у МОГУћНОСТИ да Срп
ском семинару УСђ'·пи ообу бр. 67, на II 
сп-рату старе зграде данашњег 'Униве.рзи
тета, у којој је већ била и ·библиотека Се
минара за књижевност. 

Са ПОПУНОl\'I семинарских библиотека 
ишло је тешко, јер није било довоЈЬЈНО 'НОВ
ЧЭlних средстава за ,куповину :нових публи
кациј а. После договора, сва три наставни
ка нашла су нај-боље решење у спајању. 
Због тога су А. Белиli, Ст. Ст.анојевић, П. 
Поповиh и Љ. Јовановиh тражили 17. IV 
1904. године од Филозофског факултета да 
им "одобри образоваље заје)IJНичкога семи
нара под називоlI.'I "Српски ,семинар", са за
једничком библиотеком и просторијама".49 
Тако је и формално створен семинар за 'Гри 
предмета (историју, српски језик iИ књи

жевност), а ректор Велике школе, са сво
је стране, уступио је ,новом семинару lНa ко

ришhење једну nисаћ:у машину. 

О првим почецима рада Орпског семина
ра говори Белићево JtИСl\Ю, упуhено ректору 
Велике школе, у 'којем је \Изнео колико је у 
тој шк:олској години одржао предавања из 
историје орпског језика и спрске диј.алек
тологије. Осим тога, навео је .и свој ;рад на 
испитиваљу српских повеља, ,као iИ то - -на 

који су !начин његови ђаци радили и кри

гик:овали своје семинарске радове. 

На крају, Белиh је Ј1ст,акао како су ње

гова предавања, поред студената, посећива
ли и страни научници (Ку.љ:бакин, ИЉ'ИН
ски и Багењоки).50 

И ректор и МИ\Нистар праlВИЛНО су оце

нили захтеве Српског семинара, у чије је 
':име БелиЋ. писао, и помогли .му да дође до 
већих просторија и Кlредита за куповину 
потребних књига и часописа . 

После добиј ања нових проС'гориј-а, Бели
ћу и Ста-нојевићу придру:ж;или су се Јован 
Скерлић rи Павле Поrювиli , те је тако Срп
ски семинар постао бројно јачи . Ова четво
рица .су се сместила у веli.ој соби, 'до улице, 
а С'Iюлаве су намеСТИЈ]]И тако да је Белин 
седео према Ста.нојевићу, а Скерлиli према 
Поповићу. Њих 'четворица сачињавали су 
Управу Српског семинара, па је један од 
њих свамог дана дежурао у СеМИ1Нару и 
свршавао текуће послове, али у свим 13а

жнијимпитањима заједнички су одлучива
ли !и потписивали. из тога времена прона

ђена су њихова два заједничка писма, која 
се O~Hoce на рад и 'Развој Српског семинара, 

Прво писмо чланова Управе Срnоког се
минара УnУћено је 1907. године ректору 
Београдоког универэитет.а. 'у њему .се гово

РИ о потреби обил.не новчане .помоћи Орп
ском семинару да би ,могао да истраје на 

свом дељика'I'НОМ путу и "да буще нашој 
уни!Верзитетској 'Омладини и свима остали
ма који се баве ,нашим националним студи
јама ОНО што треба да је". У то време, Срп
ски семинар је и-мао шест одељења, и то: 
Одељење за словенску филологију обухва
тало је, углавном , словенске старине, исто
рију славистике и старе споменике на свим 

словенсК'им језицима; Одељење за СРЛОКt1 
језик, 'П0ред на'бавке ,ових публикација о 
српском језику, ·скупљаљо је и г.рађу за срп
ску диј-алектол.ог.ију, палеографију и "би
блиографију -свега Ш'I'O је :rpа'ђено на орп

ск().м језику"; Одељење за руски језик и ру
сюу литературу прикупљало је iJl,{атерија~"I 
из своје области; Одељење за .српску књи
жевност, поред књига и чаСQЛиса из своје 
области, скупљало је и грађУ "за потпуну 
библиографију -српеко-~рватске књижеiВНО

сти и евега што је поводом ње писано"; Оде
љење за јуЖ'нославенске књижевности 
б:ило је, тако реli.и, у формирању; Одељење 
за српску историју имало је, 'Између оста
лог, у CBO'J\.'I плану приређивање нових из
дања старих историјских споменик,а (и скуп

љање фолклорног м-атеријала. 

Целокупан .рад Српског ·семинара био је 
усмерен у првом реду "Iда ,се ученици >спре

ме за .озбиљан iНауч.ни рад", али да ,се у 
:љему створи МОГУћНОСТ "за научни рац у 
пу-ном смислу те речи" .51 

Друго заједнич.ко лисмо упуhено је 
1911. годи-не министру просвете и црквених 
послова, у к.ојем се .износе тадашње при

лике у Српском .семинару. У њему чланови 
'Управе Српск.ог ,семинара, поред осталог, 

иС'гичу: "Ми знамо врло добро да библио
тека Орпског -семинара не може имати сва 
дела :к-о ј_а су за компаративна изучавања 

српске књижевности са страним потребна. 
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Има .извесних -старих .,цела, која су !Наши 
писци (и дубровачК'и и нови и други) пре
вод-или или узимали, до којих ми данас не 
можемо доhи и зато ћемо yrвeK морати, и 
ми и ђаци , иhи до Беча и дру.гих места, он 
тамо трагати ло библиотекама. Али ми бар 
можемо и ..ч.ора.м.о имати 'ручне књиге из 

којих ћемо се о тим делима оба·вештавати". 
Поред овога, истицали су и важност рада 
Библиографског 'одсека Орло:юог семинара, 
у К'оме је за седам година :рада [1РИКУ;ЛЉено 
око 30.000 картона, и мисле да 'би једа.н аси
стент са ђацима 'I1ребало .да пропутује по 
Срб.ији ради прикулљања !НОВИХ библио
nрафских подата'ка, нарочито "у старим би
блиотекама по манаст.ИРИIМ'а", !\Де оу се мо
гле наhи књиге од велике .научне вредности. 
Исто тако , предлагали су обилазак истак
нутијих места у Вој1ВОДИНИ "ради пописа 
ређих књига и малих брошу.ра", .као и за
гребачких библ.иотека, ради lизраде библио
ГЈ)афије књига писаних латиницом. 

Своје захтеве чланови Српског семина
ра -објашњавали су још и тиме "што су мно-

г.и славиоти (из Чешке, Русије, Пољске и 
Бугарске), који су се свој-их студија ради 
защржавали у Србији с успехом радили у 
Српском Семинару". И баш због тога они 
сма1'рају "да Српски Семинар ,на томе путу 
треба да истраје и још много 'Више да 
ура.ди".152 

Српски семинар до краја 1907. године 

имао је сталну годишњу субвенцију од 5.200 
динара, што је \допринело да је он у 110 вре

ме корачао крупним к'орацима напред. Али, 

дошла је несрећна 1908. година iКaдa је Срп
ски семинар м.орао да се бори за свој опста

нак, јер од те године, па надаље, он је при
мао ·свега 2.000 динара годишње . 

Да JlИ је Српски семинаЈР био доведен у 
тежак положај яечијом неБРИЖЉИlвошhу 
или због ратних припрема на границама 
Орбије, тешко је одговорити. 

Због ратних прилика 1914. г.одине -
престао ј е да ради Београдски универзитет, 

а А. Белиh је .оrгишао у иноСТ>ра.нство. 
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стар просвете Андра НИКОЛИЋ , а брат Богдан 
Поповиh, професор Универзитета. 

36 Налази се у кутији фф незаведено и 

несређено. 
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46 Извештај Држав'Н.о~к савету о прuбuра
њу дuјалектолошке zpa!:;e. Годишњак СКА 
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ћевог писма гласи: 

ИЗВЕШТАЈ ГОСПОДИНУ РЕКТОРУ ВЕЛИКЕ 
ШКОЛЕ О РАДУ ШКОЛСКЕ 1902/3. ГОД. 

1. Предавања: 

а) Историја cpnCKo~a језика предавана је 
оба семестра 1902/3. rод. са три часа недељно. 
За годину дана завршен је цео курс: историја 
гласова српскога језика и историја облика. 

б) Српска дuјалектоло~uја предавана је 
такође оба семестра са 2 часа недељно. Неки 
пут, када се требало задржавати на показива
њу начина бележења дијалекатских особина, 
ова су предавања имала карактер семинар

ских вежбања. "у предавањима су изнесени 
основни типови наших дијалеката и одступа

ња од њих. 

2. Р а д у с е.к и 'н. а р у : 

а) Историско-фuлоло'Шка uспuтивања срп

ских повеља (у друштву са госп. Др Ст. Стано
јевиhем) два сахата недељно. после краткога 

увода у тај посао приступило се читању и ту

мачењу повеља из познатих збира ка Микло
шиhа, Пуциhа, Стојановиhа и др. Ученици су 
спремали своје одговоре писмено и читали су 
их у семинару подвргавајуhи се критици на

ставника својих и својих колега. Тај је рад 
прекинут када је госп. Станојевиh отишао 
(2-0га семестра) на осуство. 

б) Ученици-лингвисте читали су у семина
ру своје реферате о темама које су им давате 
биле: из ст. слов. граматике, српске дијалекто
логије, историске граматике срп. јез. и сл. 
Бреме, када се то чинило, и његово трајање 
одређивало се према потреби. 

3. Ученика, који су посеhивали горе спо
менута предавања, семинарска вежбања и 
ост., било је 24, од којих је 17 редовних а 7 

ванредних. КОЛИКО је њих који предмет слу
шала и учествовало у семинарским вежбањи

ма, ја сада то не могу тачно реви, јер нисам 
бележио ; то се може видети из ЊИХОвих при
јава старешини факултета. 

4. Сем ових, редовних и ванредних учени
ка, моја су предавања и семинарска вежбања 
посећивала и тројица странаца: г. С. М. Куљ
бакu-н, магистар Новорос. Универзитета, г. 
Иљински, магистрант Петроградск. Универз. и 
г. Баzењски, кандидат Казанског Универзи
тета. 

5. Предавања су, првог семестра, отпочета 
10. октобра, а завршена 22. децембра; а друго
га: отпочета су 11 . фебруара, а завршена су 

28. маја. Целокупан број предавања сада ми је 
немогуће извести: њих је било. када томе нису 
сметали празници, 7 недељно (сем времена ка
да су испитивања повеља прекинута, в. т. 2. а) , 
само је последњих недеља број часова био по
већан да се може завршити цео курс. 

6. Сем рада у семинару потребно је било 
утрошити много времена на уређење самога 

семинара и повеhање његове библиотеке без 
које се не може ни замислити његов рад. У 
томе правцу урађено је прошле године, која је 

друга од оснивања овога семинара, доста. На

бављен је намештај семинарски (столови и 
столице за ученике, палице за књиге и сл.), 

набављене су и коричене непрестано књиге за 
ђачку употребу које за новац које бесплатно. 

Библиотека Срnскozа се.м.и-нара, у коју у

лазе књиге за Српски језuх, Књuжев-ност и 
Историју, повевала је од септембра 1902. до 
јуна 1903. год. број својих књига за 1394 све
ске (522 књиге) и 27 часописа, од којих су 24 
чисто нау'Ч1tа а 3 књижевuо-научна. 

Књиге су: лингвистичке (141), литерарне 
(119) , историске (117) и друге садржине (145). 

Из семинарске су библиотеке узимали 
књиге и ванредни и редовни ученици, а њоме 

су се служила и горе поменута господа. 

7. Екскурзuје. Овога лета су пројектоване 
две екскурзиј е: једна у Левач, друга на Ибар. 

За прву је већ све спремно, само ми још 
здравље не допушта да је одмах извршим. 

8. D esiderata. Да би семинар могао да се 
правилно развија у започетом правцу, потреб
но је: 

а) Да се његов буџет не мења сваке годи
не, већ да се јед1tо.м. за сваzда одреди извесна 
сума, која мора бити много већа од досадашње, 
а на коју може семинар стално рачунати. "у ту 
суму мора бити унесена и партиј а за екскур
зије. Та би сума требала бити најмање 2.000 
динара. 

б) Да се, место садашње једне собе, одреде 
две собе једно до друго, у једној од којих би 
ђаци могли преко дана радити, ј ер се у њој не 
би никако држала предавања. 

в) Да сви национални предмети: српски је

зик, "Књижев-ност и историја имају један, -на
ционалан се..кинар - као што је и до сада било 
-, само да се српска историја одвоји од опште 
историје. То треба да се уради за то што им је 
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свима заједничка библиотека, те, удружени, не 
би морали набављати исте књиге у неколико 
егземплар а, вев увек нове. 

Београд. 27. јуна 1903. Александар БеЛИћ 

51 Министарство просвете и црквених по
слова, ПБр. 9163 (Несређена грађа. Материјал 
за буџет). Текст заједничког писма, писаног 
БеЛИћевом руком, гласи: 

"С Р п с к и С е м и н а р" 

тако је исто, мислимо, непотребно истицати да 
такав рад треба да покрене наш Универзитет. 

И, најзад, трећИ део његова програма јесте 
- скупљање материјала за потпуну 6и6лио
~рафију свега што је урађено на српскоме је
зику и код нас и на страни. 

За ове, тако многоструке, потребе овога 
одељења "Српског Семинара" молимо да нам 
се одреди cy~ia од 2.000 динара. 

3. Одељеље за руски јези.к и руску лите
ратуру. 

Ово одељење "Српског Семинара" наводи
мо на засебном месту због тога, што су и ру
ски језик и руска литература, и према уређе-

Српскоме је Семинару потребна сада вева њу наших испитних група и према значај у 
материјална ПОМОћ него икад до сада. То је ових предмета уопште, тако потребни нашој 

због тога, што је "Српски Семинар" на такво- школи, да се не можемо задовољити само на
ме ступњу развитка, да му је потребна много- бавком општих уџбеника из њихове области 
струка ПОМОћ, и са стране универзитетске у_ као што то чинимо, на пр. са предметима који 
праве и са стране Министарства просвете, па улазе у прво одељење "Српског Семинара". 

да на своме путу истраје, да буде нашој уни- Зато предлажемо за његове потребе суму 
верзитетској омладини и свима осталима који од 400 дин. 
се баве нашим националним студијама оно 4. Одељење за срnс'Ку 'Књижев1tост. 
што треба да је. Да би се све то јасно видело, У њему се скупља сав материјал који је 
изнећемо његово унутрашње уређење. - Он је потребан за историју српске -х:њuжев'nости у 
састављен од неколико засебних одељеља, од различним крајевима нашега народа. Публ и
којих свако има своје потребе. Његова су оде- кације те врсте за старија времена и ретке су 
љења, углавном е ово: и скупоцене; стога треба, у сваком моменту , 

1. Одељење за Слове-пску Филоло~uју. Оно имати на расположењу материјалних средста
обухвата: старине словенске, историју слави- ва да се може, када се укаже згодна прилика, 
етике, старе споменике на свим словенским је- набавити понека важна публикација. 
зицима (сем на српскоме) , велике словенске Скупљање грађе за потпуну би6лио~рафи
речнике, научна периодска издаља свих сло- ју срnско-хрватс-ке књижевnости и свега што 
венских Академија, славистичке часописе, ј е поводом ње писано ~ један је од врло ва
скупоцене описе словенских рукописа и сл. жних задатака овога семинара. Да би се то 

За потребе овога одељења потребно нам је, могло, с успехом, изврши ти, потребно је да се 
најмање, шест стотина ди'Н. (600) годишње. овоме семинару ставе на расположење наро

чита средства за тај циљ. 
2. Одељење за српски језик У њему су: Стога молимо да се и њему одреди стална 

све публикације које се тичу српскога језика ћ 6 д 
и српских старина ма на ком језику биле n'1':'- l . помо од 1. 00- 2.000 и'Н. 
бликоване. 5. Одељење за јужnосJtове1Lс-ке 'ICњuжев-но-

сти (сем српско-хрватске), 
Ово одељење има и програм сталног и не-

прекидног рада на коме су дужни радити сви У овоме правцу у "Српском Семинару" до 
његови чланови. Оно ради па ск.уnљању ~paae сада није ништа рађено, и ово је један од 
за српску, или 60ље, за јУЖnОСJtове'liСКУ nалео- предмета за који има и засебна катедра (са 
'lрафuју. За њу су потребне врло многе фото- српском књиж.). Стога се овде мора сасвим 
графије старих рукописа, од којих се многи не испочетка почети. С обзиром на то, што бугар
находе у Београду. Потребно је набавити до- ска књижевност и словеначка нису тако бога
бре апарате за Фотографисање, тако да се фо- те разноврсним делима, мислимо да ће за по
тографије њихове могу употребити за репро- чет'ак бити довољна сума од 300 динара. 
дукцију. Ако се сетимо да је највећи део наше 6. Одељење за српску историју, Опширне 
старе књижевности у рукописима који још ПОМОћне науке (историја Маџарске, Бугарске, 
нису ни испитаI-IИ ни издани, као што треба, Турске, Италије и т.д.), које се находе у не
онда ве нам бити јасан велики значај оваква посредној вези са наукама овога одељења. 
рада. приређивање нових издања старих истори-

Други део његова програма јесте скупља- ских споменика, превођење знатних дела са 
ње материјала за потпуну, исцрпну дијалек.то- других језика (хроничара, историских анала и 
ло~ију српскога језика. Потребно је да се ово- сл.), фолклорни материјал, који је од великог 
ме одељењу Cpnc'Кo~a Се.м.и'liара стави на ра- значаја како за ово тако и за нека друга оде
сположење стална годишња помоћ за екскур- љења "Српског Семинара" - све то чини те 
зије у различним правцима, како би се могло су издаци и за ово одељење знатно порасли и 

прикупити што више и што боље грађе за по- расту све више из дана у дан. 

знавање наших говора. Те се екскурзије могу Зато молимо да се и њему одреди сума од 
добро организовати само у случају. ако помоћ 1.600-2.000 дun. 
буде стална. Мислимо да није потребно данас 7. Како ми немамо засебних семинара за 
:ца 'истичемо велики значај оваквога рада; а уnоредпу ~ра..чатику, индиски језик, јерменски, 

232 



А. БЕЛИЋ КАО ПРОФЕСОР В. ШКОЛЕ И УНИВЕРЗИТЕТА дО 1914. 

албански и т.Д., а како се све те струке находе 
у непосредној вези са упоредном граматиком 

словенских језика;r: без које се ни рад на исто
риској граматици српскога језика не да ни за
мислити, - молимо да нам се за задовољеље 

тих потреба одреди помоћ од 250 ди'Н, . 

8. Да би се семи'Н,арс,/<:ом бuб.аuоте1СО..tt мо
гло управљати као што треба, да би се бар 

једном годишље могла вршити резивија кљи
га, да би се књиге овако велике библиотеке 
могле на време издавати, да би се могао води

ти строг надзор око љихова враћања и, најзад, 

да би се могло набављати све што је потребно 
за одржа ваље библиотеке - молимо да нам се 
за све то одобри 500 ди'Н,. годишње (за плату 
библиотекару, за рафове, ормаре и сл.). 

* 
Ако се у извесном правцу задовоље потре

бе "Српског Семинара", онда ће се тек МОћИ 
рећи да се у њему може с успехом радити. Јер, 
ако и јесте један од првих задатака "Српског 
Семинара" и љегових представника, да се у
ченици спреме за озбиљнији научни рад, један 
од тако исто важних задатака "Српскога Се
минара" јесте, да се у љему створе прилике за 
научни рад у пуном смислу те речи. Када у 

целој Србији нема ниједне друге установе са 
сличним задатком, када је на целом Балкану 

нема - онда је, несумњиво, дужност нашег 
Универзитета да га прихвати. Ако се дода, да 
он то може учинити са малим повећањем на
ших дојакошљих средстава, онда је грех, ако 
се то не учини. Да је то и могуће и да је "Срп
ски Семинар" пошао тим путем, - то најбоље 
сведочи, што су многи слависти (из Чешке, 

Русије, Пољске и Бугарске), који су се својих 
студија ради задржавали у Србији, с успехом 

радили у "Српском Семинару". Њихови лепи 
ОДзиви о "Српском Семинару", који су дели
мице и публиковани, показују да "Српски Се
минар" на томе путу треба да истраје и још 

много више да уради. 

у осталом ми не тражимо ништа друго до 
да имамо, бар у једном правцу, колико-толико 
потпуну библиотеку. ТО су "сербuца". И што 
се тиче издања наших, особито знатнијих, пи
саца и што се тиче наших народних умотво

рина и сл. - "Српски Семинар" мора се ста
рати да набави што исцрпније збирке, да се у 

њему специјалне студије из области наших 
националних предмета могу с успехом вршити. 

* 

Ни у ком се случају не треба плаши'ги 
нити треба зазирати од суме коју износе пред
ложене цифре за сва одељења "Српског Се
минара" укупно, и мислити да је она сувише 
велика за једаn семинар. Јер ми нисмо горе 
изнели засебно одељења "Српског Семинара" 
зато да би сума постала што већа, већ зато да 
бисмо показали, да се под називом "Српски 
Семинар" крије неколико засебних семинара. 
У осталом ми мислимо да се и г. ректор и сви 

остали чланови Филозофског факултета сећа-

зо 

ју, како су представници семинара за српску 

историју, српску кљижевност и српску и сла

венску филологију тражили, засебним актом, 
да им се библиотеке споје у једну, да би се на 
тај начин избегло куповање истих књига по 

неколико пута и да би се могао предузети рад 
у сваком од љих у горњем правцу. На тај је 

начин љихова библиотека постала троструко 

јача. а њихови су сједињени семинари добили 
заједнички назив "Српски Семинар". Тако и 
треба гледати на "Српски Семинар". Оно што 
је данас његова најјача страна (што је његова 

библиотека скупљена на једном месту) не тре
ба ни у ком случају сматрати као разлог да се 

његова средства не повећавају, јер би то по
вукло за собом неминовно поновно цепаље 

"Српског Семинара" на његове саставне дело
ве, што никако не би ишло ни у корист науке, 

ни рада у љему, ни, према томе, интереса наше 

школе. 

* 

Кад говоримо о потребама "Српског Семи
нара" има још једна ствар коју морамо наро

чито истаћи. То је недовољност простора који 

је стављен "Српском Семинару" на располо
жеље. Потребно је да "Срп. Семин." добије 
још много више просторија и за ученике и за 
сталне семинаре и за кљиге које се непреста
но приновљавају. За све то "Српски Семинар" 
има једну већУ собу, која је у исто време и 

место за рад шесторuце представника "Срп
ског Семинара" и соба у којој се издају и вра
ћају кљиге и главно сместиште за књиге, и 

једну врло малу собу која једва може да по

служи за то, да неки ученици по нешто у љој 
прочитају. За сталне семинаре, којима су по

требни засебни велики ормари за смештање 

грађе, и који се не могу сељакати из собе у 
собу немамо ниједне засебне собе. Зато сада 
молимо да нам се уступе ове собе: соба бр. 65, 
за смештаље кљига и за рад библиотекара, и 
соба бр. 63, за смештај и рад сталних семина
ра. Тада би соба бр. 66, и ако је мала и мрач
на, била увек слободна и ученици би могли у 

љој стално и непрекидно радити. Ако буде 
било добре воље у г. г. професора који сада 
рукују тим собама, оне ће нам се моћи лако 
уступити, јер, према извештај у који имамо, 
оне њима нису од толике потребе и толиког 
значаја као што су за нас. 

Из свега овога' јасно се види да и библио
тека "Српскога Семинара" и рад његов и по
требе његове далеко премашају оно што у том 
правцу представљају обичне установе за ђачка 

вежбања. Ми хоћемо од "Српског Семинара" 
да створимо универзитетски институт, око ко

јега ће се прикупљати сви они који буду могли 

и буду хтели радити на испитивању српскога 

народа. 

Досадашњим средствима, која су "Српском 
Семинару" давата, створена је МОГУћНОСТ да 
"Српски Семинар" крене тим путем; повећава
љем тих средстава, које тражимо, и додавањем 
више простора љеговој библиотеци и ученици

ма за рад, учиниће се да се он још боље и у-
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спешније развија. У скорој будуhности, МИ се 
надамо, јавиће се још већа потреба да му се 
да још више простора; а покретањем једног 
часописа положиће се јаван рачун о успесима 
његовим и његову раду за неколико година. 

Београд 17. јуна 
1907. 

Павле Поnовuft 
Др Але1Ссаnдар Белu1t 
Др СТ. Стаnојевић, 

Јован С1Серл.u1t 

52 Министарство просвете и црквених по
слова, ПБр. 18057 (Несређена грађа. Материјал 
за буџет). Текст заједничког писма, писаног 
Белиhевом руком, гласи: 

ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ И 
ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА 

Српском Семинару потребна је сада већа 
материјал на помоћ него икад до сада. То је 
због тога што је Српски Семинар на таквоме 
ступњу развитка, да му је потребна многостру
ка nOMoh, и са стране Универзитетс:;{е Управе 

и са стране Министарства Просвете, па да на 
томе путу истраје , да буде нашој универзитет

ској омладини и свима онима који се баве на

шим · националним студијама оно што треба да 
је. Да би се све то ј асно видело, изнеhемо ње

гово унутрашње уређење . - ОН је састављен 
од неколико засебних одељења, од којих сва
ко има своје потребе. Његова су одељења ово: 

1 Одељеље за Словенску Филол.O'lију у опште 

Оно обухвата: старине словенске. истоРиiу 
славистике, старе споменике на свим словен

ским језицима (сем на српскоме), вел И"хе сло

венске речнике, научна периодска издања 

свих словенских Академиј а. славистичке ча

сописе, скупоцене описе словенских рукописа 

и слично. - За потребе овог одељеља потребна 
је годишња сума од 600 ди'Н.ара. 

II Одељење за срnски језuх 

У њему су: све публикације које се тичу 
српскога језика и српских старина, ма на ком 

језику биле публиковане. Ово одељење има и 
програм сталног и непрекидног рада на коме 

су дужни радити сви његови чланови. 

а) Оно ради на скуnљању zparye за српску, 
ил.и боље, за јУЖ'Н.ОСЈ1.0ве'Н.Ску nалеоzрафuју. Зэ 
љу су потребне врло многе фотографије ста
рих рукописа, од којих се ~ноги не находе у 
Беотраду. Потребно је набавити добре апарате 
за фотографисање, тако да се фотографије 
њихове могу употребити за репродукцију. Ако 
се сетимо да је највеhи део наше старе књи

'жевности у рукописима кој и нису још ни испи
та ни, ни издани ... као што треба, онда ће нам 
бити јасан велики значај оваквога рада. 

б) Други део његова програма јесте- скуп
љање материјала за потпуну, и сигурну дu,ја
.аектол.оzuју· српскога језика. Потребно је да се 
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овоме одељењу Српскога Семинара стави на 

расположење стална годишња помоћ за e l{C

курзиј е у различним правцима . како би се 
могло прикупити што више и што боље грађе 

за познавање наших говора. Те се екскурзије 
могу добро организовати само у случају, ако 
помоh буде стална. Мислимо да није потребно 
данас да истичемо велики значај овзквога ра

да; а тако исто, мислимо, да је непотребно 

истицати да такав рад треба да покрене наш 
Универзитет. 

в) И, најзад, трећи део његова програма је
сте скупљање материјала за потпуну библ.ио 

графију свега што је урађено на српскоме је
зику и код нас и на страни. 

г) Како ми немамо семинара засебних за 
уnоредnу zpaMaTUKY, индиски језИ1<, јерменски, 
албански и т.Д. , а како се све те струке нахо
де у непосредној вези са упоредном грамати

ком словенских језика, без које се ни рад на 
историској граматици српскога језика не да ни 

замислити, ~ молимо да нам се за задовољење 

тих потреба одреди помоћ 

За све. тако многоструке. потребе овога 
одељења Српскога Семинара молимо да нам се 
одреди сума од 2.000-2.500 дин. 

III Одељење за СРПСКУ књижевnост 

а) у љему се скупља сав материј ал који је 
потребан за историју српске 'Књuжевuости у 
различним крајевима нашега народа. Публи
кације те врсте за старија времена и ретке су 
и скупоцене; с тога треба, у сваком моменту, 

имати на расположењу материјалних средста

ва да се може, када се укаже згодна прилика, 

набавити по нека важна публикација . Осим 
тога треба куповати расправе, које су много
бројне. - Годишња сума 500 ди·n. 

б) Како се данас рад на изучавању српске 
књижевности у главноме креће компаратив

ним методом, и како је, према томе, потребно 
једнако утврђивати везе између српске и стра 

них књижевности, то је преко потребно један 
пут имати литературу за то изучавање. Ми 

знамо врло добро да библиотека Српског Се

минара не може имати сва дела која су за 

компаративна изучавања српске књижеВliОС'ГИ 

са страним потребна. Има извесних старих де

ла, која су наши писци (и дубровачки и нови 
и други) преводили или узимали, до којих ми 

данас не можемо дови, и зато ћемо увек мо
рати, и ми и ђаци, иtlИ до Беча и других ме
ста и тамо трагати по библиотекама. Али ми 
бар можемо и .мора.мо имати ручне юъиге из 

којих ћемо се о тим делима обавештавати, 
најпотребније библиографске реперторије за 

оне одељке страних књижевности које нас ИН
'сересују, елементарне 6иографске речнике, 
енциклопедије, речнике анонимних дела, реч

нике псевдонима, издања СТЭ:;ЈИХ писаца (Ми
њеово издање и друга). Тих дела нема Српски 
Семинар, а немају ни остале библиотеке [10 

Београду, а, међутим, никакав рад на компа

ративном проучавању ни -наш ни ђачки не 
може се ни замислити без њих. За попуњэва-
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ње Српског Семинара тим делима, управо за 

оснивање тог одељка, тако потребног и због 

оскудице од којег пати не само Српски Семи

нар него и сви други језичко-књижевни Се

минари на Универзитету, - требало би јеДНОЈ\оЈ 
за свагда 10.000 динара, или, за неколико го
дина од данас, по 1.500-2.000. Потреба за осни
вањем овог одељка горућа је. Ко овај одељак 
оснује, учиниће неоцењиве услуге науци и 
српској кљижевности. 

В) Скупљаље грађе за потпуну 6и6.п.и02pa~ 
фију српско-хрватске кљижевности и свега 
што је поводом ње писано - један је од врло 

важних задатака овога Семинара. На том 

скупљању Српски Семинар ради већ пуних 7 
година. Прикупљено је до 30.000 картона. Рад 
прети да застане што се нема средстава. Тре

бало би да асистент библиографског одсека и 
ђаци про путују нешто по Србији, где у старим 
библиотекама по манастирима има много књи
га биографске важности и које до сада нису 
пописане. Тако исто треба предузети пут по 

Новом Саду, Карловцима, Вршцу и Војводи
ни у опште ради пописа ређих књига и малих 
брошура. Нарочито треба чинити пут до За
греба и радити у тамошњим библиотекама це
лу библиографију за кљиге писане латиницом. 

За потребе библиографског одсека (картонажа, 
кореспонденциј~, прибор за смештај картона 
и т.д.) и путовања нужна је годишње 500 ди
'Иара. 

IV Одељеље за јУЖ1iос.љове1iске кљижевности 

У овом правцу у Српском Семинару до 
сада није много рађено, и ово је један од пред
мета за који има и засебна катедра (са срп

ском књижевношhу). С тога се овде мора ско

ро из почетка почети. Са обзиром на то, што 
бугарска кљижевност и словеначка нису тако 

богате рановрсним делима, мислимо да ће бити 
довољна сума од 300 дU1iара годишње. 

V Одељеље за руски језик и руску 
кљижевност 

Ово одељење Српског Семинара наводимо 
на засебном месту због тога, што и руски је

зик и руска кљижевност, и према уређењу на
ших испитних група и према значај у ових 

предмета у опште, тако потребни нашој шко

ли, да се не можемо задовољити само набав
ком опш'Гих уџбеника из љихове области као 
што то чинимо, на пр. са предметима који ула

зе у прво одељење Српског Семинара. , :Зато 
предлажемо за љегове потребе суму од 600 ди
'Ндра годишље. 

VI Одељење за, српску историју 

ИСториских споменика, превођеље знатних де
ла са других језика (хроничара, историских 

анала и слично), фолклорни материјал, који је 

од великог значаја како за ово тако и за нека 
друга одељеља Српског Семинара - све то 
чини те су издаци и за ово одељење знатно по

расли и расту све више из дана у дан. 

Зато молимо да се и њему одреди сума од 
1.600-2.000 динара годишње. 

* 

Ако се у извесном правцу задовоље потре
бе Српског Семинара, онда ће се тек МОћИ 
рећИ да се у њему може с успехом радити. 
Јер , и ако јесте један од првих задатака Срп
ског Семинара и љегових представника, да се 

ученици спреме за озбиљан научни рад . један 

од тако исто важних задатака Српског Семи
нара јесте, да се у њему створе прилике за 

научни рад у пуном смислу те речи. Када у 

целој Србији, нема ни једне друге установе I.:a 
сличним задатком, када је на целом Балкану 
нема - онда је, несумњиво, дужност нашег 

Универзитета да га прихвати. Ако се дода, да 
он то може учинити са малим повећаљем на-: 
ших дојакошњих средстава, онда је грех, ако' 
он то не учини. Да је то и могуће, и да је Срп
ски Семинар пошао тим путем, - то најбоље 
сведочи, што су многи слависти (из Чешке, ру

сије, Пољске и Бугарске), који су се својих 

студија ради задржали у Србији с успехом ра
дили у Српском Семинару, који су делимице и 

публиковали . показују да Српски Семинар на 

томе путу треба да истраје и још много више 
да уради. 

У осталом, ми не тражимо ништа друго до 

да имамо, бар у једном правцу, колико толи

КО потпуну библиотеку. То су "сербица". И што 
се тиче издања наших, особито знатнијих пи

саца, и што се тиче наших народних умотво

рина, и слично, Српски Семинар мора се ста
рати да набави што исцрпније збирке, да се у 
њему студије из области наших националних 
предмета могу с успехом вршити. 

• 
Ни у ком се случају не треба плашити, 

нити треба зазирати од суме коју износе пред
ложене цифре за сва одељења Српског Семи
нара укупно, и мислити да је она сувише ве
лика за један семинар. Јер ми нисмо горе из

нели засебно одељења Српског Семинара зато 
да би сума постала што већа, већ зато да би
смо показали, да се под називом "Српски Се
минар" крије неколико засебних семинара. 

У осталом ., познато је да су представници 
Семинара за српску историју, српску књижев
ност и српску и славенску филологију тражи
ли, засебним актом, да им се библиотеке спој е 
у једну, да би се на тај начин избегло купова-

Опширне ПОМОћне науке (историја Мађар- ње истих књига по неколико пута и да би се 
ске, Бугарске, Турске, Италије и т.д.), које се могао предузети рад у сваком од љих у гор

находе у непосредно} вези са наукама овога љем правцу. На тај је начин њихова бибЛИО'l'е
одељеља, привређивања нових издања старих ка постала троструко јача, а њихови су сједи-
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њени семинари добили заједнички назив "Срп
ски Семинар". 

Тако и треба гледати на Српски Семинар. 
Оно што је данас његова најјача страна (што 
је његова библиотека скупљена на једном ме
сту) не треба ни у ком случају сматрати као 
разлог да се његова средства не повећај у, јер 

би то повукло за собом неминовно цепање 
Српског Семинара на његове саставне делове, 
што никако не би ишло ни у корист науке, ни 
рада у њему, ни, према томе, интереса наше 

школе. 

Из свега овога јасно се види да и библио
тека Српског Семинара и рад његов и потре
бе његове далеко премашују оно што у том 
правцу представљају обичне установе за ђач
ка вежбања. Ми хоћемо да од Српског Семи
нара створимо универзитетски институт, око 

којега ће се прик:упљати сви они који буду 
могли и буду хтели радити на испитивању 
српскога народа. 

Досадашњим средствима, која су Српском 
Семинару давата, створена је могућност да се 
Српски Семинар крене тим путем; повеhањем 
тих средстава, које ми тражимо учиниhе се да 

се он још боље и успешније развија. У скорој 
бу дуhности, ми се надамо, да ће се покрета
њем једног часописа положити јаван рачун о 
успесима његовим и његову раду за неколико 

година. 

• 
Ми смо сматрали за потребно да изложи

мо праве потребе Српског Семинара, онако ка
ко оне јесу. Да је среће, т.ј. да је обилних бу
џетских могућности, ми не бисмо морали ни 
доказивати да је сума од 7.600-9000, каква из
лази као потребна према горњем излагању, 
преко потребна Српском Семинару, и сваки би 
министар сматрао за лепу и благородну ду

жност да ту годишњу суму одмах одобри овом 
заводу, убеђен да тиме чини једну од најпре
чих и најбољих услуга српској науци. Да је 
среће, Српски Семинар би одавно требао да 
има ту суму годишње на расположењу и да 

према томе има већ прилично састављену и 
пробрану библиотеку, и успешно започете ра
дове БИБлиографске, палеографске и друге . 
које му спадају у дужност. 

Али, на жалост, ствари стоје сасвим ДРУК
чије. Српски Семинар, који је некад имао 4.000 
динара годишње, изгубио је почев од 1908. го
дине половину те помоћи. Српски Семинар, 

који је некад имао и од Министарства Спољ
них Послова годишњу ПОМОћ у суми од 1.200 
динара, лишен је те помоh.и сасвим почев опет 
од 1908. године. За три 20дшtе, дакле, од 1908-
1910. Срnски Се..tC.u"Ш!р у ..често 5.200 ди-н.ара 
које је редов-н.о 20дuшње UЈШо, спао је -н.а су.му 
од са.м.о 2.000 ди-н.ара! Он је за те три године 
био одједанпут заустављен у своме развијању, 
и није могао да покрива ни најобичније тро-
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шкове за коричење, на канuелариски прибор, 
и нарочито на библиотечки наыештај који је 
требало плаhати из буџета семинарског! Тада 
је скоро обустављено куповање кљига; тада је 
пропуштена маса лепих и ретких издања које 
је Српски Семинар имао прилике купити; тада 
је обустављено преплаhивање врло важних 
часописа; тада је наступио потпун застој у КУ
повању и набављању, и пазило се не само да 
се не прекорачује буџет, који је већ по заоста
лим рачунима сваки час био у опасности да 
буде прекорачен. 

Српски Семинар, према томе, има не само 
да помишља на будућност него и да лечи не
дуге из прошлости. Њему је, према томе, по
требна сума од 7.60()...-..9.000 годишње, али, 

с обзиром на буџетску могућност и на доса
дашњу сразмеру, ми се задовољавамо са 20-
дишњо..w. су..чо..ч од 6.000 динара, како је и на
ведено у акту библиотекара Српског Семинара. 

15. септембра 1911. 
Београд 

Чланови 

Управе Српског Семинара 
Павле Попови'" 

Александар Белил 
Јован СкерлuJi. 
Ст. Станојевил 

Уз ово писмо налази се и акт Павла ПО
повиhа упућен ректору, који гласи: 

Господине ректоре, 

Част ми је замолити Бас да изволите спро
вести Г. Министру Просвете приложен мемоар 
управе Српског Семинара о стању Семинара и 
о потреби годишњег кредита од 6.000 дин. за 
Српски Семинар. 

20. септембра 1911. 
Београд 

С одличним поштовањем 
Павле Поnовuћ. 

библиотекар Срп. Семинара 

Универзитет 

Примљено 20. септембра 1911. 
Бр. 4593 

Господине Министре, 

Част ми је спровести Вам приложену 
пред ставку управе Српског Семинара односно 
повећања годишњег кредита за тај семинар. 

МОЛИМ Вас, Господине Министре, да изво
лите примити уверење о моме одличном по

штовању. 

21. септембра 1911. г . 

у Београду 
Ректор Универзитета 

Б. ГавриЈ1.0вић. 



А. БЕЛИЋ КАО ПРОФЕСОР В. ШКОЛЕ И УНИВЕРЗИТЕТА ДО 1914. 

ALEKSANDAR BELIC EN TANT QUE PROFESSEUR DE LA GRANDE ECOLE ЕТ 
DE L'UNIVERSITE DE BELGRADE JUSQu'A 1914 

Mi!oje R. Niko!ic 

Ли debut де novembre 1900 Лlеksапdаг Ве
Не avait соттепсе son travail а lа Grande Есо
lе, future Universite, де Belgrade. Il transmet
tait а ses jeunes auditeurs les connaissances qu'il 
avait acquises de son professeur Ljubomir Sto
јапоујс ainsi que d'eminents savants russes 
(Fortounatov, Brandt, Korch, Porjezinsky, Soko
lоу) et qu'il avait completees chez les savants 
allemands. 

Ses premiers cours traitaient les sujets sui
vants: introduction а lа linguistique, lа gram
maire comparative ди vieux slave, histoire де lа 
grammaire де lа langue serbe, lа langue bulgare 
et les dialectes serbes. Plus tard, quand lа chaire 
де philologie fut separee d'autres disciplines, il 
а fait des cours sur les sujets suivants: introduc
tion а lа philologie generale, lа philologie slю!е, 
lе vieux slave, lа langue bulgare. Quand lа Gran
де :f:cole etait деуепие Universite les cours де 
ВеНе avaient acquis ипе plus grande ampleur 
et etaient plus divers. Il а fait des cours, entl'e 
autres, sur les sujets suivants: les principes de 
lа philologie, histoire de lа langue russe et де БеБ 
dialectes, lа langue lituanienne lettone. А part 
les cours il avait pris ипе part active аих tra
уаих pratiques аи seminaire де lа langue serbe 
qu'avaien t suivis aussi assez souvent quelques 
savants etrangers. 

Јеипе professeur, Лlеksапdаг Беliе avait 
decide де parcourir toute lа Serbie afin d'etudier 
tous lеБ differents parlers. I1 avait соттепсе 
tout lе long де lа frontiere bulgare. Dans son 
travail i1 а ete amplement ајде раг les maitres 
d'ecole serbes. Еп passant de village еп village 
il notait tout се qui etait inter"essant роиг lа 
science et, де retour а Belgrade, il еп а fait ипе 
апаlУБе. Ли commencement il faisait ses voyages 
tout seul, plus tard i1 emmenait a'v'ec lui рlи
sieurs de ses eleves qui l'aidaient dans s~s 

travaux. Еп тете temps Н1еиг faisait арргепдге 
comment il faut ргоседег dans lеБ recherchcs 
sur lеБ parlers ди реирlе. 

Le resultat де ces voyages scientifiques де 
БеНе fut ип 1ivre sur Les dialectes de lа Serbie 
de l'est et du sud suivi par La carte des diatectes 
de lа langue serbe parue dans le ;)ИесиеН d'etu
деБ slaves« де lа деихјеmе section de l' Асадетје 
јтрегјаlе des sciences а petrograd. 

А part les parlers даПБ lа Serble ВеНе а 
etudie сеих dans lа Боsпiе et I'Herzegovine, la 
Slovenie, lа Croatie et ипе partie de lа Hongrie 
ајПБј que даПБ les documents sur се sujet se 
trouvant dans les Archives nationales а Vienne. 

Quoiqu'il fйt јеипе il etait deja reconnu 
grand savant et поп seulement еп Serbie mais 
de тете а l'etranger. Еп cette qua1ite i1 avait 
pris part а de nombreuses reunions de saval1ts. 

Aleksandar Беliе, tres consciencieux, etait 
parvenu а assurer роиг lе Seminaire serbe les 
sal1es necessaires dans l'Universite ainsi qu' il 
completer lа bibliotheque par des livres et des 
publications qui manquaient. Pour tout dire, il 
а voulu que lе Seminaire serbe soit digne de 
semblables seminaires universitaires соmlпе 
сеих qu'il а ри voir а l'etranger chez lеБ Pl'O
fesseurs Kotchoubinsky, Fortounatov etc. Dans 
cette intention il а ete ајде cordialement раг 
ses collegues Јоуап Skerlie, Pavle Popovic et 
Stanoje Stanojevic. 

А part ses activites а l'Universite тете, Бе
Не а ete ип certain temps referendaire аи Consei1 
general pour l'education et тете а . lа fin son 
тетЬге permanent. 

Еп 1914 lа Premiere guerre mondiale avait 
interrompu lе travai1 de l'Universite de Беlgга
де. Беliе etait parti pour l'etranger ои il s'etait 
тјБ а lа disposition du gouvernement serbe_ 




