http://www.balkaninstitut.com

УДК 930.85(497.1):378.4(47)

Петар МИЛОСАВЛЬЕВИЪ
Балканолошки институт САНУ
Београд

О НАСТОЛАН>ИМА ДА СЕ ДР ВАЛТАЗАР БОГИШИЪ
АНГАЖУЛЕ ЗА РАД НА РУСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА
Стицад'ем околности, баш онда када je под утица] ем обновл>еног словенофилског покрета у Руаиди влада у Петербургу донела Закон о руским универзитетима, кодим се, измену осталог,
предписало отваранье катедре за историку словенских права, у Бечу je, као колаборатор Двороке библиотеке, отпочео своду службеничку и научну карьеру новопромовисани доктор филозофи}е,
потоши доктор права и поиштичких наука (doctor utriusque juris)
и први редовни професор прве катедре историке словенских пра
ва у Русиди, научник светскот гласа — Валтазар БогишиЬ. 3би
ло се то далеке 1863. године, и мада на први поглед измену та два
дога^ада ниде било ничег за^едничког, итак, и то веома брзо, ти
су дога^ади постали незаобилазни ме^аши нове етапе у разводу
правних наука код словенских народа, па и знатно шире.
Раэдобл>е у коме je Валтазар Богиший доминирао катедром MCTopuje словенских права на Одеском универзитету (у то
доба Одески универзитет je ноюио назив Императорски новоросщскп универзитет) проучено je и добро je познато. Маиье-више
готово сви радови посвеЬени апису многоструке делатности В.
БогишиКа везани су за период к.егове професуре на поменутом
Универзитету. То je и разумл>иво jep je то време када су дошле
до изражада природна обдареност, интeлигeнциjа и еиспреност
jeflHe изузетне личности. Мааье je, ме^утим, проучен период код'и
je непосредно претходио БогшпиНевом доласку у Одесу. Ниje
посвеНено довольно пажье оним чиниоцима Kojn су довели до
тога да се БогишиЬ, само седам година од почетка своде веома
успеле службеничке каридере, на^е у средишту jeднoг од Hajпознатидих руских универзитета тог времена.
Ca становишта потпугоцег осветлзаваша БогишиКеве биогpaфиje, то je «есумйлв пропуст. Сврха авог прилета и десте да се
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Taj пропуст, макар и делимично, превази^е и Богишийева биографи}а попуни новим сазнашима, посебно оиима што су везана за
период KojM je претходио аеговом избору за редовног профе
сора Одеског универзитета.
Даровит и веома образован, уз то покретан и енергичан,
вредан и упоран, смео, критичан и оригиналан мислилац, Богишип je, на препоруку Ф. Миклошипа и М. Ожеговипа, гото
во одмах по стицанзу зван>а доктора филозофских наука добио
место библиотекара у Дворско] библиотеци у Бечу. Ту je он, меï)y богатим фондовима Библиотеке, поред осталог, обра^ивао
»Slavicu« и »Juridicu« и водио одсек »Galia revoluta.«1
РадеЬи у Библиотеци, Богишии се упознао и сотри] ателыио с
многим тадаштьим познатим научним радницима и юьижевницима, иначе корисницима и сарадницима Библиотеке. Mei)y кьима
су се налаэили филозофи и романисти Волф (Wolf) и Мусафида
(Mussañja), историчар Kapajan, германисти Хаупт (Haupt) и Лембел (Lembel), лингвист Милер (Müller), пеоници — барон Минх-Белингхаузен (Münch-Bellinghausen), поэнат под псеудонимюм Халм
(Halm), иначе управник Библиотеке, (Е. Mauzger) и J. Ва]лен (J.
Weilen), теоретичар и историчар уметности Виметал (Vimetal) и др.2
Кругу БогишиЬевих бечких придател>а и позяаника треба прикл>учити и читаву roiejaRy ондапиьих слависта — Н. Томазеа, И.
Т. Орезнэевскаг, Ф. Рачкот, Ъ. ДаничиЬа, В. Jamha, H. Попова,
J. Ткалца, J. Гавриловича, С. НоваковиКа и др.3 Када je 1863.
године у Бечу основано друштво „Словенска Беседа", као друштвено средшпте свих Словена настан>ених у главном граду АусTpwje, Богиштий. je (сада веК као члан Управног одбора Друштва)
добио cjajHy прилику да упозна join веЬи 6poj л>уди из словенског света. Немогупе je HaöpojaTH све ньегове тадаппъе познанике, али je са становишта овог прилога неопходно споменути са
мо неке од ших: Михаила Фjoдopoвичa PajescKor, npoTojepeja
руске цркве у Бечу, Тодора ДемелиКа, jeflHor од оонивача „Бе
седе", JaKOBa Карловича Грота, истакнутог руског филолога,
Фjoдopa Ивановича Леонтовича, професора историде права и ре
ктора Одеског и Варшавоког универзитета, Виктора Ивановича
Григоровича, познатог руског лингвисту и оснивача слоэенске
филологи[е у PycnjM, иначе професора на универэитетима у Одеси, Казагьу и Москви. Сви они за^едно, а и сваки понаособ, у oBoj
или OHoj мери оу одиграли одре^ену улогу у данима када се Богишип одлучивао да ли да прихвати понурено му место профе
сора на катедри историке словенских права у Одеси.
Нема сумное, сводим усрдним, темел>ним и систематичним
радом Богишип je врло брзо у тадааьем научном свету стекао до1 В. БогишиЬ, Аутобиографиза. Прештампано из календара Дубров
ник за годину 1900, 1901, 1902. у кеьизи: Спомепица Др Валтазара БогишиКа
о тридесетогодиштьици ъьегове смрш, 77.
* Исто, 78.
1 Исто, 79.
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бар глас и углед солидног научника.4 Кроз н>егове радове провеjaBao je, тако очигледно, дух словенюфила — Добровског и Колара и нъихових следбеника; наставлао je БогишиК веК створену
традиции у иулта словенске старине и словекског духа као предуслова еманципаци^е од тушина. Beh тада се ослушкивао БогишиКев глас, гаегово се мишлеае уважавало, а аегове Hfleje, увек
нове, па зато пенекад 36y»yjyhe и ненадне, сматране су као ослонац и путоказ у дал>им траган>има за научном истином, посебно у области правних наука. Познати „Напутак за описиван>е
правшцех обича]а <коуя живу у народу" донео му je надалеко чувену извесност и 6e36poj нових, знаних и незнаних при]ател>а,
сараднима и попггавалаца; отворио му je врата многих научних
установа, увек спремних да га виде и приме у CBOjy средину. Познато je да je Богишип joui од 1864. године са разних универзитета доби^ао позиве у KojnMa су му HyheHe професуре и катедре словенског права. Први му je, joui 1864. године, позив упутио Варшавски универзитет. Осам година xacmije, тачное 1872,
позив je био поновл>ен, али га je БогишиЬ, као и први пут, одбио.5 НеЬемо се упуштати у разлоге зашто je БогишиЬ тако поступио, али ocTaje чшьеница да je Варшавски универзитет био веома заинтересован да у cBojHM редовима има тако гласовитог професора какав je био Валтазар БогишиН.
Неколико година после првог позива да преуэме катедру
MCTopnje словенског права, а у време када je завршавао службу
у CBojcTBy члана државне юомис^е за npeypeheibe школа у Банату, XpBarcKoj и Славогоци, БогишиКу су ститли нови позиви.
Звали су га Загреб, Београд, Петербург, Кицев и Одеса. СтицаjeM околности, позиви руских универзитета стизали су до БогишиКа преко М. Ф. Радевског. Иначе, на БогишиЬа се рачунало
Beh с mxwieha 1868. с тим што су у току лета и у jeceH исте године
HacTojaiba да он до-he у Pycujy постала знатно интензивни]а и* У периоду измену 1863. и 1869. године БогишиЬ je, поред низа
мшьих члана ка, написао и об]аеио следеИа 3Ha4ajmija дела:
— IzvjeSée о slovenskoj ЫЫШесг и Веби za god. 1865 (posebno preätampano iz godiänjeg izvestaja druätva »Slovenske Besede«, 1865);
— O preuredenju Narodnog muzeja и Zagrebu, Zagreb 1866;
— O Stjepanu Gradiéu i njegovim pismima dubrovaökoj republici,
Split 1866;
— Словенски музеум. Мисли о потреби научное средишта за своколика словенска племена. Првштампано из Српског летописа, Нови Сад 1867;
— Naputak za opisivanje pravnijeh obiíaja koji ixvu и narodu, Вес 1867;
— Pravni obiâaji и Slovena, Zagreb 1867;
— Spomenik narodnog obiöajnog prava iz XVI vijeka, Zagreb 1867;
— Glavnije crte obiteljskoga prava и starom Dubrovniku, Rad Jugoslavenske akademije nauka V, Zagreb 1868;
— Prepiska lainoga cara Stjepana Maloga s dubrovaékom republikom,
Rad Jugoslavenske akademije nauka V, Zagreb 1868;
1 В. БогишиЪ, Аутобиографща, y кн>изи: Споменица dp Валтазара
ВогишиЫ
60.
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упарки] а. МолеЬи да помогие око Богишийевог ангажован>а, Ра
невском се готово истовремено oôpahajy и Ки]евски и Одески универзитет. Не 3aocTaje за н>има ни Петербуршки универзитет.
Штавише, из jemHor писма И. И. Срезноевског може се закл>учити
да се на Правном факултету Петербуршког универзитета веЬ
почетном октобра 1868. године расправ л>ало о могуКности да се
БогишиЬ позове у Петербург.6 На jeflHoj од седница овог Факултета, одржано] око 25. октобра, веома се озбил*но расправляло
о томе. Том приликом je о БогишиКу говорио професор Правног
факултета Пахман. Заснива^уЬи CBoje излагайте о БопишиКу на
веома ласкавом мтшьеньу бечког професора Ште]на, Пахман je
предложио да се БогишиК одмах позове у Петербург. Пахмановом предлогу придружил а се и неколицина других професора.
Toj седници je присуствовао и Средаьевски, кога су чланови колектива Факултета замолили да, као добар познавалац БогишиЬевог научног дела изнесе CBoje мишлеше о н>ему као научнику. CtaaaMBajyhH се том поэиву и учеству}уКи у noKpenyroj расправи, Срезтьевски je о БогишиКу дао веома позитивно мившьен>е.7 На Kpajy седнице, и после дугих диекуеи-ja, ипак je закру
чено да се пре упукиван>а позива БогишиЬу обраэу]е посебна
група Koja би се деталлпде упознала са свим жеговим научним
радовима.
Колико су била жива HacTojaiba да се БогишиН доведе у Пе
тербург, сведочила je и чиньеница што се на поменуто} седници
расправл>ало и о неким практичним проблемима, односно о томе
Koje би звание требало доделити БогишиЬу у cyry4ajy да иозив
прихвати и дог^е у Петербург. По тада важеЬотм законима у Русщш, за редовног или ванредног професора могао je бити изабран
само OHaj ко je имао докторат неког руског универзитета, што
са БогишиЬем raije био случад. Истина, Савет универзитета je на
предлог Правног факулета, a wMajyhH у виду н>егове заслуге у
области науке, могао БогишиЬу доделити звание доктора наука,
чиме би му био отворен пут за избор у звание професора универ
зитета. Мег^утим, таква се одлука морала донети TajmiM гласаньем, а то веЬ rorje била гаранщца да he му такво званье бити и додел>ено. Неоспорно je да би БогишиЬ, KojH je веК имао два док
тората, у том случа}у био тешко оштеНен. Уколико би пак Боги
шиК био позван а да му се при томе не приэна докторат стечен
у иностранству, односно у XajceHy и Бечу, тада би, опет на ос
нову важейих у Русиди закона, морао полагати испите, najnpe за
званье магистра, а затим и за звание доктора наука. Поред неизвесности Koja je увек пратила овакве испите, (а што je било битно за н>егову дал>у карьеру) поставл>ало се и питание да ли би
• Писмо И. И. Срезневског — М. Ф. Ра}еваком, 29. октобар 1868. год.,
у юьиэи: Зарубежные славяне и Россия, Документы архива М. Ф. Раевокого, 40—80 годы XIX века, Мооква 1975, 410—411.
т Исто.
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БогишиЬ прихватио такву процедуру и зашто, па самим тим и
позив да доЬе у Петербург. Познато je, найме, да je БогишиЬ
много касгоце, у медном писму PajeBCHOM, подвлачио да у руску службу ни]е ступио, као многи друти, гладан и са цил>ем да
ce Hajefle.8 У TaKBoj ситуации, излаз се налазио, како je то пред
лагай Срезаевски, у томе да зван>е доктора наука БоглшиКу до
дели Филолошки факултет Петербуршког универзитета, али под
условом да БогишиЬ потврди CBojy решеност да дойе у Петер
бург. Основаност предлога Срезгьевског била je очитледна, jep су
веЬ прва два научна рада БогишиЬева — Правки oôunaju у Словвна и Напутак за описиватъе правнщех oöuuaja Koju живу у
народу, изазвала велико интересована и одобраван>е у научним
круговима. И док je у првом од поменутих радова БогишиИ наCTOjao да покаже научни и практични 3Ha4aj стално живих правних обича^а, а уз то да докаже како се правни обкча]и joni одржaвajy у пщвдишт словенским землама и KpajesraMa, у другом
раду je разрадио метод прикупльаша и опиоиваььа граг^е неопходне за проучаван*а не само у области исторще права Beh и ши
ре — у области правних наука уопште. Огромна маса на}различиnijMx иописа, а посебно богата збирка словенских пословица, би
ла je драгоцена не само за правне историчаре веЬ и за етнологе,
филозофе, а свакако и за филологе, чиме се и oбjaшн>aвaлa увереност Срезаевског да he Филолошки факултет без устезаша доделити БогишиЬу зван>е доктора наука.
У исто време кад су воЬене расправе у Петербургу, о БогишиЬевом доласюу у Pycwjy расправ л>ало се и у KnjeBy, где су
први разговори о том проблему воЬени срединой 1868, а веК почетком новембра исте године професор KnjescKor универзитета
Н. К. Рененкампф, Kojn се у то време налазио на лечешу у Вартенбергу, у свом писму обавештава PajeBCKor да га колеге са
Правног факултета у Кщеву моле да потражи одговара^уйе лице
кoje би заузело место на слободно] катедри историуе словенских
права.* БудуЬи да он сам нще знао никога кога би могао препоручити, молио je PajeacKor да му помогав и предложи личност
cvzrroBapajyhHx квалитета. Рененкампф joui оаопштава Pajesском како му je Т. ДемелиН, Kojw се, TaKohe, валаэи у Вартенбергу, говорио да би се слободно место на noMeHyroj катедри мог
ло поверити В. БогишиКу. МеЬутим, пошто ДемелиЬ ниде знао
БогишиКеву адресу, па му се не могу обратити директно, то Ре
ненкампф моли PajeBOKor да разговор на поменуту тему с БогишиЬем обави оам. Рененкампф у сеоме писму износи и уславе под KojHMa би БопишиЬ радио у Кидеву.10 СудеЬи по садржаjy писма 'Moje je Рененкампф нешто Kaamnje упутио PajeBCKOM
• Исто, 63.
• Писмо Н. К. Рененкампфа — М. Ф. PajeBCKOM, 9. новембар 1868.
год., у кн»изи: Зарубеясные славяне . . ., 392—393.
10 Исто.
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из Венеции е, PajeBciai je, jep му то ни]е било тешко, разговарао
с БогишиКем Befe почетком новембра месеца 1868. године.11 По садржини помевутог писма, БоташтаЬ се, изгледа, начелно оаглаоио
да npehe у KnjeB. Истовремено je преко PajeecKor послао Ренеккампфу неке csoje радове као потврду сво]е одлуке.
Начелан пристанак БогишиЬа да прихвати понуЬено му
место на катедри Правног факултета у KnjeBy одушевио je Рененкампфа, ко]и о томе одмах обавестио Кипевши универэитет, изразивши спрамност да у преговарима измеЬу Универзитета и БогшниКа и дал^е буде посредник.
Beh наредних дана на Правном факултету К^евског универэитета оэбшьно се раэматрала могуКност да се БогилгиЬу понуди Катедра историке словенских права. О овоме je декан наведеног Факултета, Г. Д. Сидоренко, известио PajescKor писмом од
27. децембра 1868. године.12
Према тексту писма Г. Д. Сидоренка, Правном факултету
би била част да у CBojoj средини види таквог истакнутог научника какав je БогишиН, и спреман je да од кадлежних власти
затражи одтоварадупу сагласност. Истовремено, Сидоренко упозорава да на путу peaлизaциje ове Mfleje CToje неке формалноправне препреке, Koje би требало одстранити пре него што се
БогишиКу упути позив.13 У ствари, биле су то оне исте препре
ке са KOjHMa се сусрео и Правни факултет у Петербургу. Ипак,
изгледа да се Сидоренко надао да he БогишиЬ прихватити по
зив из KnjeBa, наравно, са обавезом да накнадно одбрани докторску тезу, како je то било и предвидено Законом о руским
универзитетима, те je молио БогишиКа да му пошалье cBoje научне радове и кратак програм курса ко]и би водио. Даши pa3Boj
florahaja je показао .колико су те претпоставке биле далеко од
реалности. Но пре него што иэнесемо како je БолиытаК реаговао
на те предлоге и очекиваша Г. Д. Сидоренка, морамо реЬи да су,
поред формалноправних тешкоНа око БогишиКевог избора и по
ставляема на дужност професора Юцевског универзитета, поCTojane и тешкоЬе сасвим друге природе. Реч je била о чин>еници, како je о томе Рененкампф писао PajeBCKOM, да у К^еву,
по важеКим законима и по устал^ено] пракси, католик Hwje могао бити биран за професора универзитета, эбог чега je Ренен
кампф саветовао БогишиЬу да пре долаюка у Кодев промени
веру. При томе Hiije било важно да ли je православан, Beh je би
ло важно да raije католик.14 PajeBCioí je о томе одмах обавестио
БогишиЬа, на шта je OBaj, не без иротце, одговорио врло оштро
» Исто, 394.
11 Пиамо Г. Д. Сидоренка — М. Ф. Раневском, 27. децембар 1868. год.,
Ки]ев, у гоьизи: Зарубеокные славяне . . ., 401—402.
а Исто.
14 Писмо Н. К. Рееенкампфа — М. Ф. Раневском, 9. новембар 1868.
год., у кн>изи: Зарубежные славяне . . ., 394.
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oflÔMjajyhM понуду да доЬе у Ки]ев. О CBojoj одлуци БогишиЬ je
обавестио и PajescKor, замоливши та да о томе извести Правим
факултет у Кицаву.15 У ствари, БогишиЬ je Рененкампфов пред
лог оценио као „лудоризу" о «ojy се „циjeл!и пооао разбио", a acoja
je, уз то, БогишиЬа учинила неповерл>ивим према свим сличним
предлозима. JeflnHH акт KojHM би се сви овакви неспоразуми у
будуЬности могли превазиЬи, према БогишиЬевом мшшьекьу, био
би декрет о н>еговом поставл>ен>у за редновног професора, и то
пре ступааа на ту дужност. Као што се зна, БогишиЬ je на том
свом захтеву неопозиво инаистирао.16 Иначе, у тюменутом писму
БогишиЬ износи, измеЬу осталог, и CBoj став према папизму и по
лонизму, подвлачеЬи да je не тако давно, тада познатог Нел^ева
обратно у „слав^анство и православие". БогишиЬ ce из}ашкьава и
о проблему доктората, указу) уЬи да je двоструки доктор, да je у
Бечу стекао титулу »jurius utrius que«, што HMje лака и jepjHOставна ствар. Што се радова тиче, он се слаже да до сада заиста
ниje много обдавл>ивао, али предлаже да ca4eKajy док об]ави
неко веЬе дело, мада би се тада, floflaje иронично, могло десити
да га преузме неки друти факултет.17
БогишиЬев одговор унео je доста узбуЬекьа меЬу оне Kojw су
се дотле залатали за н>егов долазак у Ки]ев. Одмах су уследиле
интервенции и накнадна обзашкьевьа. МеЬу прайма су се огла
сили Рененкампф и руски историчар-славист, професор В. И.
Ламански. У писму PajescKOM, почетком 1869. године, они су от
ворено издашьивали да БогишиЬев отказ представл>а велики гу
битаяк за словенску науку и да je Киевски универзитет спреман
да га преузме без икаквих услова.18 KpajeM janyapa исте године,
Рененкампф поново моли PajeBCKor да нешто учиии како би
БогишиЬ ипак дошао у Кщев. Том приликом Рененкампф ука3yje да Ье БогишиЬ одмах добити званье редовног професора;
признаЬе му се докторат; имаЬе право гласа у универзитетском
Савету и сва остала права — научна и друга; биЬе му обезбеЬена neH3Hja итд.19 Само неколико дана жааниде, Рененкампф ша
ле писмо сличне садржине лично БогишиЬу, yBepaBajyhH га да
Ье одмах бити изабран за редовног професора, и то са платом у
пунам износу, тачни]е — од три хил>аде рубала. Писмо завршава с надом да Ье БогишиЬ, и поред ратфпс неспоразума, ипак
дати CBoj пристанак и доЬи у KnjeB, где га са нестрпл>ен>ем оче-

15 Писмо В. BorMiuttfha — M. Ф. PajeeoKOM, 25. дануар 1869. год., у
шьизи: Зарубежные славяне . . ., 59—60.
îe Исто.
и Исто.
18 Писмо Н. К. Рененкампфа — М. Ф. PajescKOM, }ануар 1869, Bogiäicev arhiv, Cavtat, kut XXIII, ф. 1, 1. 23.
" Писмо H. К. Рененкамлфа — М. Ф. PajescKOM. 24. janyap (4. фебруар) 1869, Венециза. Bogiáiéev arhiv, Cavtat, kut. XXIII, ф. 1, i. 5.
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Kjrjy.*0 Како су се тих дана за БогишиЬа, поред Петербурга и Киjeea, интересовали Одеса, Загреб и Београд, а у изгледу je била
и одговорна држанна дужност у Бечу, то je Рененкампф у веЬ
поменутом писму указивао на предности Koje би у погледу научног рада БогишиЬ имао у Кидеву. Пооабно се Ренеикампф залагао да БогишиЬ не иде у Београд, jep, како вели:
у Београду нема ни добре научне библиотеке, ни средине уистини образоване, ни праве критике, ни старе литературе, ни научне традищце". У истом писму Рененкампф чак caeeryje БогишиЬа
како да поступи у случа]у ако буде изабран за професора Правног факултета у Одеси, односно у Kojoj форми и с KojnM разлозима да Taj избор одбэде. Па ипак, без обэира на сва HacTojaita
Рененкампфа и других сарадника и зваиичника Правног фа
култета у Юцеву да придо&чу БогишиЬа за рад на Киевском
универзитету, БогишиЬ je остао доследан себи не oflycTajybn од
негативног одговора Kojn je веЬ дао. У меЬувремену су догами
текли сводим током и расплет око БогишиЬевог коначнот определ>ен>а за }едан од универзитета ко]и су му слали позиве био
je на видику.
Найме, joui у данима док je радио у Дворику библиотеци у
Бечу, БогишиЬ je успоставио везу с ^едним бутарским студен
том, Петром В. Оцаковим, raojn je током 1867. године, будуЬи
студент права Одеског универзитета, пропутовао многе KpajeBe
Балкана, Cponjy, Босну, Стару Cpönjy, Бугарску, а био jew у Малoj Азиун, меЬу Курдима, у JepMemfjn и на Кавказу. Ca тих ттутован>а донео je много бележака о животу и oöwtajiHMa л>уди и
племена с Koj<mia се сретао, a Koje су за БогишиЬа биле веома драгоцене. За склоност П. Оцакова да проучава народне оби4aje и бит БогишиЬ je сазнао од чланова бечке „Словенске Бе
седе." КористеЬи се погодном приликом и позиваЗуЬи се на препоруку чланова „Беседе", он му се 1. марта 1867. године обраЬа
писмом, молеЬи га за помоЬ у прикупл>ан>у потребних му података. Том приликом му je послао и неке CBoje штампане радове, а меЬу шима и примерак Напутка. Неколико месеци касниje, jep je у меЬувремену био на путу, те БогишиЬево писмо ниje
могао да прими, тачюце 28. августа 1867, Оцаков je у одговору
БогишиЬу изразио спремност да му помогне, молеЬи га истовремено за дозволу да Напутак и Правке oôunaje преведе на руски
je3mc." БогишиЬ се молби одазвао, те се Оцаков одмах латио по
сла. Дани Kojn су долазили показали су од колике je важно
сти за БогишиЬа било познанство са Оцаковим. Найме, испу" Пиомо Н. К. Рененнкамофа — В. БогишиЬу, (10) фебруар 1869,
Bogièiéev arhiv, Cavtat. kut. XXIII, ф. 1, 1. 21.
" Писмо H. К. Рененнкампфа — M. Ф. PajeeoKOM, 24. jaHyap (4. фе
бруар) 1869, Венециза. BogiSiéev arhiv, Cavtat, kut. XXIII, ф. 1, 1. 5.
** Писмо П. В. Оцакова — В. БогишиЬу, 25. август 1867, Одеса, Bogi
Siéev arhiv, Cavtat, BogiSiéeva prepiska, II/l, 1. 1—2.
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ibaeajyiui БогишиЬеву жел>у, Оцаков je }едан примерах Правних
обича]а предао професору Григоровичу, док je CBoj примерак показао професору Леонтовичу.23 Убрзо, у „Журналу Министарства просвете" ггс^эвила се веома похвална рецензида овот БотишиЬевог дела. Аутор реценз^е био je Леонтович. Одушевл>ен рецензираном кныигом, Леонотович je подржао намеру П. Оцакова
да кндиу преведе на руски ]език, па му je, штавише, у том по
слу и помагао исправл>а}уЬи преведене делове текста и коментаришуНи naj едина места. Како оведочи Оцаков, Леонтович je намеравао да БогишиКево дело обдави у поменутом часопису.21 Више од тога, он je преко Оцакова замолио БогишиЬа да му одговори да ли би се прихвати» професуре на катедри словенских
права при. Одеоком универзитету, пошто за то место на Нравном
факултету немаду одговара^уНу личност.25 Овад податак из поменутот писма П. Оцакова je веома важан, jep je, по свему оудеЬи, то био први корак у остваретьу намере да се БогишиЬ доведе у Одесу. Других писаних трагова о Toj намери за сада немамо.
Истовремено он сведочи о успоставл>ан>у првог контакта изме
ну БогишиЬа и Леонтовича, човека Kojn je одиграо oдлyчyjyhy
улогу поводом БогишиНевог доласка у Pycnjy.
Не располажемо БогишиНевим писмом у коме одговара на
Taj предлог Леонтовича, али за Taj одговор знамо посредно, уз пи
сма Koje je Оцаков из Одесе KpajeM октобра 1668. године упутио
БогишиНу.2* Одговор je био позитиван; БогишиЬ je изразио начелну опремност да понуЬену катедру прихвати, али се, поучен
иакуством оа Петербуршним и Ки]вваким универзитетом, интересовао за услове.
БогишиКеву сагласност да прихвати поэив из Одесе Оцаков
je одмах пренео Леонтовичу, KOjH je о томе обавестио чланове
Правног факултета, kojh су БогишиНеву одлуку, како о томе свеи Леонтович Федор Иванович (1833—1911) — руски научник, профе
сор историке права Одеског и Варшавског универэитета. У сводим радовима ограничавао се оквирима формалноправних питан>а. Иначе, творац
TecpHje о задружном карактеру порекла руске државе. Игнарисао улогу
класа у настаjare>y државе. Проучавао je карактер древне Русине, истори] у
«репосног права, HCTopnjy права литовско-руске државе и неких других
народа Pycnje. ИзмеЬу осталог, написао рад Древнее хорвато-далматское
законодательство, Одеса, 1868.
Григорович Виктор Иванович (1815—1876) — руски лингвист, ^едан
од оснивача словенске филологиде у PycnjH. Професор Казанског, Одеског
и Мооковског универзитета. Први у Русичи почео да проучава истор^у
словенских литература. После путован>а по словенским землама (1844—
—1847), Григорович je у Русину донео драгоцене словенске рукописе. Први
je почео да проучава бугарски и македонски говор.
и Писмо П. В. Оуагсова — В. Borminthy, 6. април 1868, Одеса, BogiSicev arhiv, Cavtat, BoglSióeva prepiska, П/2.
■ Исто.
** Пиамо П. В. Оцакова — В. БогишиЬу, 18/30. октобар 1868, Одеса,
BogiSiéev arhiv, Cavtat, BogiSiéeva prepiska, II/4.
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дачи Опаков, примили с нескривеном радошЬу. Том приликом
je одлучено да се од Богишийа затраже биoгpaфиja, диплома и
списак научних радова, како би се и званично могао покренути
поступак око н>еговог избора за редовног професора.
Али, као у претходним покуша^има да се Ботиший доведе
у Петербург и у KÜtjeB, и сада су се испречиле исте административне запреке. МеЬутим, решеност Правног факултета Одеског
универзитета да БогишиЬа заиста види у CBojoj средний била
je ja4a од свих тешкс&а Koje су на том путу ста] але. Ледноставно, Правим факултет je 17. janyapa 1869. године, а на основу веЬ
oöjaBJbeHMx радова, признао БогишиЬу титулу доктора jasHor
права (honoris causa) и истовремено га изабрао за редовног про
фесора. Тим актом je, yje#Ho, отворена прва катедра HCTopnje
словенских права не само у Одеси веЬ уопште у Русичи.
Требало je да одлуку о признашу доктората и избору за ре
довног професора саопшти БогишиНу лично Леонтович, Kojn се
тих дана спремао за пут у Беч. Али, како се он на свом путу
нешто дуже задржао у Варшави, то до Беча mije ни стигао, па
je одлука Одеског универзитета саопштена Богишипу телеграмом.27 Почетком фебруара у Беч je допутовао професор ПатлиjescKH, Kojn je БогишиЬа накнадно обавестио о свим детал>има
садржаним у одлуци Одеског универзитета.28
После оваквог развода florahaja могло се очекивати да he се
БогишиЬ врло брзо наЬи у Одеси. Ипак, то ce Hnje догодило.
Више од тога, у Одеси су расле суми>е да he БогишиЬ уопште доЬи, jep све до Kpaja фебруара од БотишиЬа Hwje било никаквих
вести. Тек тада, он се огласио jeajuiM дужим писмом, адресованим Леонтовичу, у коме je изложио све CBoje дилеме везане за
долазак у Рустцу.29
Пре свега, писао je БогишиЬ, требало се одлучити измену
аустридске и руске службе. У Аустр^и, он има добру службу и
бол>е изгледе за напредован>е, а после тридесет година рада,
и право на neH3Hjy у висини плате. У PycHjn то нема, мада му
предложена плата одговара. С друге стране, pacyhyje БогишиЬ,
у Русичи he мотш искл^учиво да се бави науком, док je у Аустри)к, како каже, пре свега бирократ, па тек онда научник.80 Уз то,
у Рустци je као Словен cлoбoдниjи него у Аустри}и. МеЬутим,
сматра, у AycTpnjH би лакше могао испунити CBoje научне пла,т Телеграм Ф. И. Леонтовича — В. БогишиЬу, 18. janyap 1869, BogiSióev arhiv, Cavtat, Sluiba u Rusiji, 1870—1873, kut. XXIII, ф. 1, 1. 20.
•» Писмо П. В. Оцакова — В. БогишиЪу, 22. фебруар 1869, Одеса, BogiSicev arhiv, Cavtat, Bogiäiceva prepiska, II/7.
" Писмо В. БогишиЬа — Ф. И. Леонтовичу. 25. фебруар 1869, Беч,
Bogiäicev arhiv, Cavtat, Sluíba u Rusiji, 1870—1873, kut. XXIII, ф. 1, 1. 11—15.
80 Mefty радовима за «oje je сматрао да их мора завршити пре одласка у Pyoijy, БогишиЬ на првом месту наводи Библиографщу извора
писаного, права Jy^mux Словвна. Сматрао je да he му бити потребно два
до три месеца да заврши Taj ceoj рад.
http://www.balcanica.rs

Валтазар Богишик професор Одеоког универзитета

169

нове, jep ту су му надохват сви потребим матери] али. Стога, ако
се и одлучи да у Pyoirjy доЬе, то не би могао учинити одмах, ове
године, веп идупе. Ову годину искористио би да заврши jeflaH део
започетог посла и да, истовремено, прикупи мaтepиjaл за рад у
Русзци.31 Поред тога, оматра за CBojy моралну обавезу да у току
текуЬе године остане у aycTpnjc-Koj служби, како би у живот увео
школске законе, Koje je саставио и одговара}уЬим службама у
Аустри]и предложио, а оне их прихватиле. Уза све то, Богишип
je истицао и чюьеницу, а она ce mije смела занемарити, да би се,
прелазепи у руску службу, морао заувек опростити од аустряцске.
Богишийа je мучило и то што je почетком сребруара, значи
неколико дана пре наведеног писма, из Knjeaa примио писмо од
Рененнкампфа у коме га обавештава да he га Ки]евски универзитет примити без свих раните истицаних услова. Споменуо je
БогишиН и позиве из Београда и Загреба.32 Говорио je и о понуди
Koja му je учшьена да на Бечком универэитету, односно Правном факултету, преуэме катедру римског права за слушаоце са
итализанског говорног noflpynja.
БогишиКу oraje било лако ни да се одлучи измеЬу Одесе и
KnjeBa. Што се Одесе тиче, у H>oj je он имао два пгяцател>а, Леонтовича и Григоровича, двауицу познатих слависта на 4injy би се
помок и подршку увек могао ослонити. Уз то, каже Богиший,
„Одеса je приморски град Kojn мени, Задранскому приморцу, мо
ра се допадати и то тим више што у Одеси живе и ш>]и суплеменици Срби а «еки кажу има и Итал^анаца, тако да би ми се
чинило да живим у какву граду jaflpaHCKora мора".33 Што се пак
Kttjesa тиче, тога тамо нема, али je зато Ки]ев град у коме поcToje на]бол»и услови за pa3Boj „неких форми словенске Hfleje",
а он je, као што je познато, био Словен до дна CBoje душе. Уосталом, ако би се определио за KnjeB, то би могао учигаити и зато
што мгу je Киевски универэитет позив упутио пре Одеског.34
Пошто му je у мейувремену преко Оцакова стигло обавештен>е да у Одеси с нестрплэеаем 04eKyjy н>егов одговор на упуЬени му позив, БогишиЬ, поново, 12. априла, овога пута из Дуб
ровника, пише Леонтовичу. У свом писму он захвальу^е на избору за почасног доктора, а затим га обавештава да се дефинитив
но одлучио да прихвати понуйено му место. Истина, нетто je оклевао са одговором, jep je пре коначне одлуке хтео да се о свему
51 БогишиЬ je намеравао да приступи сакупл»ан>у граЬе за Corporis
juris Slavorum meridionalium, али како HKje могао да прихвати понуЬену
му 'Катедру у Загребу, то je oeaj посао поверен другим лицима, али никада
HHje био завршен.
" БогишиЬ има у виду писмо С. НоваковиЬа од 25. августа 1868.
године, у коме га oeaj пита ,,xohe ли у Загреб на катедру словенског орава
или he чекати место на Велико^ школи у Београду". Bogiäicev arhiv, Cavtat,
BogiSiceva prepiska, 1/20.
ss Пиомо В. Bornuinha — Ф. И. Леонтовичу, 25. фебруар 1869, Беч,
Bogiäicev arhiv, Cavtat, Sluïba u Rusiji, 1870—1873, kut. XXIII, ф. 1, 1. 11—15.
** Исто.
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посаветузе с ]едним CBojwM старим при]ател>ем kojm живи у Дуб
ровнику и ко]и се, ето, сложио с тим да он, уколико nohe у Руcnjy, управо оде у Одесу.'5 Дал>е, БогишиЬ ^авл>а Леонтовичу да
he послати докторску диплому и крштеницу, али he то учинити
по повратку у Беч, за четири недел>е, jep сада iryTyje у Петроварадин, у CBojy саветничку резидетаду, а писати одатле je тешко
и опасно. Зато и моли да му се убудуЬе писма шал>у преко руског посланства у Бечу, тачшце, преко PajeecKor. На Kpajy пи
сма БогишиЬ ]авл.а Леонтовичу да he ]едно време боравити у
Италики и Далмащ-ци, где намерава да набави гоьиге за CBojy jyгословенску библиотеку, Kojy би, ако то буде Moryhe, донео у
PyoMjy.*6
У меЬувремену, пре него што je добио БогишиЬево пиомо од
25. фебруара, Леонтович jaвлJa БогишиЬу да je поставляем за ре
ктора Одеског универзитета, те га у том свойству позива да више
не оклева, веЬ да одмах пошал>е потребне документе, како би се
код Министерства и Попечительства покренуо поступак о постапЛэешу.37 Убрзо затим, 4/16. Maja 1869. године, БогишиЬ и званично jaвл>a Леонтовичу да прихвата учтьену му понуду и да je
спреман да ступи на дужност редовног професора Правног факултета у Одеои. Истовремено, шал>е оверене Kormje своjinx докумената и моли универэитетске власти да га неизоставно обавесте о потврди н>еговог избора.38
Три месеца касшце, 16. августа 1869, Министерство народне просвете noTsphyje избор и поставл>е№е БогишиЬа за редов
ног професора, о чему га Леонтович обавештава у писму од 19.
септембра исте године.39
Ofla3HBajyhn се жел>и БогишиЬа, излoжeнoj у je«HOM од
претходних писама, Леонтович наговештава могуЬнюет да му дозволи студийски боравак у Бечу и другим местима, ради прегледа словенских архива и библиотека. Срединой новембра исте го
дине с тиме се сагласио и попечител> одеског округа, те je пи
тание одсуства постало извршню.40 Том одлуком, измену осталог,
створени су услови да БогишиЬ, пре него што доЬе на ceoje ново
радно место, прими одговаразуЬе новчане принадлежности, на коje
би, иначе, имао право тек после долаока у Одесу.
м Прилетел» о коме говори БогишиЬ био je стари Дубровчанин Н. В.
ПуциЬ, зедан од на]учени^их льуди у Далмацией.
»• Писмо В. БогишиНа — Ф. И. Леонтовичу, 25. фебруар 1869, Беч,
Bogiáicev arhiv, Cavtat, Sluába u Rusiji, 1870—1873, kut. XXIII, ф. 1, 1. 11—15.
*7 Писмо Ф. И. Леонтовигча — В. БогишиНу, 17. агорил 1869, Одеса.
Bogiáicev arhiv, Cavtat, Sluäba u Rusiji, 1870—1873, kut. XXIII, ф. 1, 1. 13.
Писмо В. БогишиЬа — Ректору Императорског HoBopocHjcKor Уни
верзитета у Одеаи, 4/16. Maj 1869, Беч. Bogiáicev arhiv, Cavtat, Sluzba Ц
Rusiji, 1870—1873, I/B, 1. 29.
" Писмо Ф. И. Леонтровича — В. БогишиЬу, 19. септембар 1869, Одеса.
Bogiáicev arhiv, Cavtat, Sluzba u Rusiji, 1869—1873, I/B, 1. 18.
40 Писмо Ф. И. Леонтовича — В. БогишиЬу, 12. новембар 1869, Одеса.
Bogiáiéev arhiv, Cavtat, Sluzba u Rusiji, 1869—1873, I/B, 1. 9.
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У очекивашу да БогишиК допутуде, Леонтович му flaje и неке практичне савете. Тако му npenopynyje да у Одесу не долази
бродом, jep je у ово доба године, како иаже, пут морем иещадатан и тежак, Beh преко Варшаве. Ynyhyje га и на неке царинске
прописе ко]и важе у Русичи.*1
На^зад, после вишемесечних припрема, у flpyroj половини
децембра 1869. године БотишиЬ je кренуо за Pymjy. Путован>е je
било мучно и, у неку руку, чак погибельно. Не ynynrrajyïm се у
све детал>е тог путовааа, довольно je напоменути да je БогишиЬ
пут од Черновица до Одесе превалио у колима 4Mja се осовина
сломила Beh првог дана пред вече, и то усред пусте степе. Ипак,
све ce cpefeHO свршило, али je напоран пут учииио CBoje, те се
БогишиЬ, након доласка у Одесу, почетком фебруара 1870. годи
не, разболео и морао да одлежи десетак дана.
У Одеси je БогишиНа чекао одговоран и тежак задатак. Заиста, он до тада нще никада предавао ex cathedra, нити je говорио
руским je3HKOM. Руски je знао само теоретски. Више од тога, он
je у Одеси морао да држи предаваньа из jeniHe сасвим нове дисци
плине научно недефинисане и научней свету join недовольно познате. Па ипак, без обзира на све тешкоНе, само неколико не
деле после доласка у Одесу БогишиК je Beh одржао прво пре
давайте, чиме je, у ствари, инаугуриюао «Boj курс ив историке сло
венских права. Збило се то треЬег марта 1870. године у простраHoj сали Универэитета, резервисано} за свечане седнице, и у присуству великог 6poja професора, студената и на^виЬешцих представника граЬанства, Kojn су са необичном пажн>ом слушали БогишиЬево предавайте, да би Kpaj 1ьеговог излагатьа дочекали дугим одобравашем.42
Одмах после свог приступнюг предаванса, БогишиЬ je добио
плачено одсуство да би се припремио за наредну школску годи
ну. Тиме ce yjefljHO завршио период «ojn je претходио БогишиКеBOj професури на катедри историке словенских права Правног факултета Одеског универэитета.

41 Исто.
** Пристутшо предавайте В. БогишиНа у Одеси носило je назив Ü
научной разработке истории славянских права.
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