
МИЛОЈЕ Р. НИКОЛИЋ Годuш'Њак zpada Беоzрада 
1СЊ. ХХУII - 1980. 

ПРОФЕСОРСКИ ИСПИТ МИАОША ИВКОВИБА 

Милош Ивковиn' је пао у заборав, јер 
још није написана његова .био~афија, .ни

ти је дата оцена о његовим радовима . Ј QШ 

као ђак Велике школе почео се бави'ги 
ЛИНГВИСТИКQМ скупљањем језичке грађе из 

ресавсroих говора за потребе Етнографског 
одбора Српске краљевске академије наука. 

у младости је научио више страних језика 
(француски, немачки, италијаноки, руски 

и бугарски), и почео се бавити превођењем 

на -српски језик. Једном речју, био је пре

додређен да постане .научник. Међутим, 

"Универзитетска управа 1910. године 'није 

потврдила ОДЛУiКУ Савета Филозофског фа
култета у Београду о његовом избору за 

асистента српског језика, те је веhи део вре

мена провео као наставник средњих шко

ла и тек 1920. године постао професор Фи
лозофског факултета у Скопљу. Али, на 
жалост, на том положају није се дуго за

држао, јер је после три године напустио 

просветну струку и одао се дипломатској. 

Да би се Ивковиhев рад колико-толико 

осветлио, дајемо грађу .о његовом профе

сорском испиту, ·из кој е ће се видети шта 

се све онда тражило од будућих професора 

средњих школа. 

Ево првог ИВКОВИћевог писма, у вези 

с полагањем професорског испита: 

М. М. 50 пара 
Господину 

Председнику 'сталне IИспитне Коми

сије за полагање професорских испи

та 

Као .домаћи ,састав за професорски и

спит рад сам да обрадим тему "Гласовне 
особине горњореса.вс-ких говора ·са -облици
ма 'И акцентом ном'Ина". 

М,олим Господина Председника да ми 

изволи одобрити 'Израду ове теме. 

16. децембра 1910. год. 
Београд 

Мuл.ош Ив'Ковuh 
Суплент Друге ГимнаЗИЈ~ 

[на полеђини:] 

16 - ХII - 1910 
До'маh.и састав М,илоша Ивковиhа, суплента 

II беогр. гимн. 
ИКВР.30. 

На ·основи члана 119. Закона о сред

љим школзма одобравам: да г. Милош Ив

ковиh, суплент Друге Београдске Гимна

зије, као домаliи ,састав за професорски 

испит може обрадити изабрану тему: 

"Г ласовке особuке ~op'ЊopecaBC1CO~ ~OBopa 
са обљuцu.м.а и а'Кцекто.м. 1iо.м.unан , 

Ову одлуку саопштити г. Ивковиhу ра
ди знања и даљега његовога управљања 

према чл. 119. Закона о средњим ш,колама. 

16. децембра 1910. 
БеОI\рад 

Председник 
Сталне Испит. Комисије, 

Ђ. М. Стаиојевuп 

После овога следује ИВКОВИћева прија

ва за полагање nрофесорског испита која 

гласи: 
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М. М. 50 па,ра 
- Господину 

Председнику Сталне Комисије за полагање 
професорских испита 

Рад сам да полажем професорски испит 

из ове групе предмета: српски језик (са 

старим словено:юим ј езиком и српском ·књи

жеВНОШћУ, уз .кратак преглед ,срлске исто

рије) као главни, и немачки језик као -спо

редни предмет (чл. 116. тачка 1. Закона о 
средњим школама). 

Према чл. 8. Закона о ·средњим шк,ола

ма уз ову пријаву подносим: 

1. сведочаНСl1ВО о положеном испиту зре

лости; 

2. диплому о свршеном Филозофском 
факултету; 

3. уверење од директора Друге Београд-
ске Гимназије; 

4. кратак свој ЖИВО'I'опис; 

5. Ј1верење о поданству, 

6. домаћИ састав "Гласовне особине гор
њоресавакога говора, и акценат са -облици·· 

ма номина"; 

7. према чл. 104. Закона о средњим шко
лама на име награде члановима исnитног 

одбора 150 динара . 

М,олим Г,осподина Председника да изво

ли 'одредити одбор пред 'Којим бих полагао 
испит. 

4. јануара 1911. год. 
Београд 

Милош Ивковиn 

суплент Друге Гимназије 

Маћедонска ул. 24. 

[На полеђини] 

4 - I - 1911. 
Мил-ош Ивковиh 

суплент II беогр. гимн. 
ИКБр. 1. 

г р у п а п р е Д м е т а: Српски језuк (са 
старим словенским језиком и српском 'књи

жевношћу, уз 'Крата'К преглед српске исто

рије) 'као главни, 'и Не.м,а'Ч,%u језuк као спо

редни предмет (чл. 116. тач. 1. Зак. -о .сред. 
шк.олама) . 
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KpaT'КQ. бuоzрафuја Мuлоша Ив'К.овuћ.а. 

На 'Основи члана 103. Закона о 'средњим 
школама у одбор за испитивање профе

сорског кандидата г. Милоша ИВКОВИћа, 

поред потписа тога председника, за члано

ве .испит.иваче одређујем господу: 

1. Д-ра Александра Белића, ва-нр. про
фесора Универзитета, за Српски језик; 

2. Д-ра Јована Скерлиhа, ванр. профе
сора Универзитета, за Историју Српске 

Књижевности; 

3. Д-ра Станоја Станојевића, ванр. про
фесора У.ниверзитета, за Историју Српско

га Народа; 

4. Д-ра Милоша Триву.нца, .стал. доцен
та Универзитета, за Немачки језик с ли

тературом; 

5. Петра А. Типу, директора реалке, за 
Школски Закон и Администрацију; и 

6. Д-ра МилИ!воја Н. Јовановића, над

зорника .народних шк,ола за град Београд) 

за Психологију, Логику, Педагогику и Ме

тодику. 



Short biography о! MHos Ivkovi6. 

Домаfiи састав Кандидатов: "Гласовне 

особине горњоресавског говора и акценат 

са облицима номина" прегледаће г. д-р 

Александар Белић и о њему написати ре

фера'f, па ће га по том заједно с рефера

том предати на преглед т. д-ру Јов. Скер

лиfiу, као кореференту, који ће ме изве

стити о прегледу до 8. ов. месеца у 4 часа 
по подне, када ће Кандидат отпочети пола

гати испит. 

150 динара предао секретару за члано
ве испитног одбора. 

4. јануара 1911. 
Београд 

Председник 

Сталне Испит. Комисије 

Ђ. М. Стаnојевић. 

Ево Белићевог и Скерлићевог мишљења 

о Ивковиfiевом раду: 
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Сталnој исnитпој ко.lttисији за nолаzање 

nрофесорскоz исnита 

Милош ИВRювиfi, суплент II београдоке 
гимн., поднео је као лисмен рад за пола

гање проф . испита из српског јез. са ·срп

ском књижевношfiу: "Г лаСОВ1iе осоБU1iе 
zорњоресавскоzа zoBopaJ и акцеuат са облu

ци.ма UО.lttиuа." 

Тај рад представља један део описа је

зичких црта једног од дијалеката косов

ско-ресавскога типа. Горњоресавски дија

лекат није типичан говор поменутог дија

лекатског појаса, али се ипак у њему са

чувала веfiина његових lКара'ктеристичних 

особина. Како данас немамо потпунијих о

писа говора овога типа, и опис горњоресав

ског говора, докле ,се не испитају д.руги, 

можда, ,карактеристичнији ГОБОРИ 'ове вр

сте, ако је добро извршен, може попунитiИ, 

ма и само привремено, знатну празнину у 

нашем данашњем познавању српскога је

зика. Али стварно услуга нашој науци, не 

привремена, и не релативна, биfiе учиње

на оваквим опиоом, ак'о је добро урађен, 

као прилогом за познавање једнога дела 

дијалека'[lске области нашег језика, до сада 

потпуно неиспитане. 

г. Ивковиfi је ,схватио ,свој задата.к у 

другом смислу. Он се није упуштао у оце
ну, апсолутну оцену, свога материјала за 

проучавање великих питања нашег језика, 

и свестрано објашњавање појава у њему . 

Он је изнео црте поменутог говора 'како их 
је чуо, и записао, трудећИ 'се да изнесе 

свој материјал у прегледним, добро {)ка

рактерисаним групама. 

Наравно, Ивковиfi је био врло много у 
зависности од Д'иј алектолош,ке литературе, 

која је данас позната. Зато и његов опис 

чини утисак, каткада, паралела из горњо

ресавскога говора према материјалу, позна

том из других говора. Карактеристичне 

црте овога говора нису YB~K довољно исти

цане, нису довољно рељефне, за њима није 

у довољној мери трагано, али то ипак не 

смањује вредност оних описа, које он даје; 

и '[10 још не значи да он није могао да за

пази и забележи и неке ствари потпуно са

мостално. Отуда долази да у Ивковићеву 

раду има, и поред ,велике количине мате

ријала, релативно мало нових факата. Али 

ће баш због тога што у његовом раду има 

много материјала, којим се утврђују позна-
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те ос.обине !Косовско-ресавских говора, он 
бити врло згодан за поређеље са матери

јалом других ,сродних говора ради утвр

ђиваља једног, општег типа косовско-ресав
ских дијалеката. 

Питаље је, најглавније и за нас овде и 

за овај рад уопште, к,а'Ко Ивковиh. беле.

жи јеЗИqJке црте, колико је поуздан. На 

СВОј'им многобројним дијалектолошким екс

курзијама, на које 'сам водио и ИВ:КОВИћа, 
имао сам прилике да се уверим да он може 

да бележи језички материјал и да разу
ме тај посао. То ј е он показа,о и у овом 

раду. Друго је питање, да ли је он умео 
да нађе или, боље, да осети ону -средљу, 

псих,олошку форму у сваком случају, коју 

осећају представници његова говора као 

носиоца значеља, коју они тако аперцепи

рају. То је посао врло тежак, и ја немам 
могуfi.ности то да у љегову раду верифику

јем. Али има једно што могу да приметим. 
Иако у Ивковиh.а ја нисам могао да приме

тим недостатак општих научних знаља о 

питаљима, којих се тиче његов материјал, 

ја сам уверен да ће још дубље улажеље у 

научну литературу, још опширније позна

ваље предмета, којему је љегов рад поове

ћен, учинити да се он при испитивању ди

јалеката ослободи веза познате му данас 

научне литературе к'оје 'се осећају у овом 

љеговом раду. 

Према свему овоме јасно је да ја топло 

препоручујем члановима испитие ;комисије 

да овај Ивковићев рад једногласно приме 

као писмени ,састав који је потпуно задо

вољио зак'онске прописе о пуштаљу кан

дидата на даље полагаље професор ског 

испита. 

Београд, 8. јануара 1911. 

Алек:са1iдар Белuћ. 

в. проф. У,нњв. 

Јоваn Ck:ePJ1-ић. 
в. професор Универзитета 

[Ова оцена писана је Белиh.евом руком, а 

Скерлић је на исту само ставио 'свој пот
пис, без икаIrnе напомене]. 

Рад о којем је реч у овом реферату, 
Ивковиh. је изузео 18. јануара 1911. године,1 
заједно са ,сведочанством о положеном и

спиту зрелости, ДиплоМ'ом Велике школе 

и уверењем о паданству. Тиме је онемогу-
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вено да -се .види његов успех у Великој 
школи2 Ј1 време добијања српоког подан
ст::за.3 

Ивк'овиli је добио ·одсуство само за дане 
полагаља професорског испита, о чему све

дочи следеh.е писмо директора љегове 
шк,оле: 

- Друга београдска гимназија 

Бр. 56 
9. јануара 1911. год. 
у Београду 

Министарству Просвете и Црквених 

Послова4 

Г. Милошу Ивкавиhу, ·супленту ове гим

назије, одобрио <сам, по његовој молби, да 

од дужности може одсуствовати 10, 11. и 
12. јануара ове године, ради полагаља про
феоорског испита. 

Директор гимназије 

Милuвоје Симиn 

Следећи докуменат говори о дотада

шљем Ивков:ићевом службовању: 

Грб М. М. 2 динара 
Друга Београдска Гимназија 
Бр. 12 
4. јануара 1911. ГОД. 
У Београду 

Увереље5 

Господин Милош Ивк'Овиh, суплент П 

београдске гимназије, постављен је за су
плента 19 септембра 1908 године (ПЕр. 

14797). Према Т<оме у овоме зваљу провео 
је више од две године. 

Г. Ив:кювиh је све време био вредан, та

чан и савестан настЭ!вник, који је ос успе

хом радио. Он има све особине, !Које су за 

наставнички позив неопходне и све по

годбе које се за државног чиновника тра

же. 

Такса за ово увереље од (2) два динара 
у та'ксеним маркама наплаћена је. Марке 

су на увереље прилепљене и прописно по

ништене. 

(М. П.) Директор ГИNlназије 

Милuвоје Симић.. 



Из Ивковиhеве аутобиографије 'Виде се 

сама УОПШТЬflИ подаци: 

- Мој животопис'6 

[. Рођен сам 3. маја 1880. године у Осе
ку· (Славонија, АУ'строугарс-ка). Гимнази
ју сам учио у Ср. Карловцима (шест раз

реда), на Сушаку (седми разред) и у Осеку 

(осми разред), где сам положио испит зре

лости 1900. године. Пошто сам годиву дана 
провео у војсци, године 1901. у септембру 
уписао сам ·се на Филозофски факултет 

Велике Шк·оле у Београду, и положио ди

пломски испит из српске филозофије 1906. 
године. Школске 1907/8. године радио сам 

као суплент у приватној гимназији Здела

ровој у Београду, а 19. септембра 1908. год. 
постављен сам .краљевим указом за суплен

та Друге Београдске Гимназије, у којој ра

дим и сада. 

l1РQФЕСОРСки ИСпит М . ИВКQВИЋА 

В. ПоржеЗ'U1iС'КU : Введенiе въ языко
вюдюнiе. 

Е . Sievers: Grundzuge der Phonetik. 

Р. Passy: Petite рh""нШquе сотрагее . 

2. За -српску 'књижевност: 

Павле Поnовuћ. : Преглед српске књи

жевности. 

Др Јован Скерлuћ..: Српска књи,ж:ев
ност у XVIII веку; Омладина и њена књи
жеВНQСТ; Писци и Књиге: Јак-ов ИгњаТQ

виh и др. 

Многа дела писаца о којима је у и

сторији Књижев'Ности реч. 

3. За ,српску историју: 

Ст. Стй'Н.ојевиЛ: Историја Српскога 

Народа. 

4. За немачки језик : 

Dr Мах. Косћ: Geschichte der Detit
п. При спремању за професорски испит schen GI'Эmmаtik. 

служио ,сам се 'овом литературам: 

1. за српс,ки језик и старословенс-ки : 

А. Ве.л.uh: Дијалекти Источне и Ју

жне Србије; О српским или хрватским ди

јалект.има; О Вуковим погледима .на срп

ске дијалекте; Замютки по ча1Кавскимъ го

ворамъ, и други чланци; затим предавања 

из индоевропске, поређене старословенске 

граматике, из историје српскога језика и 

филологије гласа. 

А. Leskien: Altbulgarische Gram-
matik. 

W. Vondrak: Al'tkirchenslavische 
Grammatik. 

Затим сам: читао ова дела која се 

односе на лингвистику УОПIllте и на инда

европску граматику: 

К. Brugmann: Kurze vergleichende 
Grammatik der indagermanischen Sprachen. 

А. Meillet: Einfuhrung in die ver
gleichende Grammatik der indogermanischen 
Sprachen . 

Н. Paul: P~inZ]p'ien der Sprachge
schich te. 

* Данашњи Осијек. 

5. За филозофију и педагогоију: 

Др Миливоје Joea1LoBun: предавања 

из психологије и логике. 

Dr W. Rein: Piidagogik. 

6. За методологију предмет,а: 

Е. Lilttge: Stilistischer Anschauungs
unterricht. 

F. B runot: L'enseignement de lа lan
gue fI-ащ;аisе. 

7. За школску администрациј у : 

Закон о средњим школама .и уредбе . 

4. ј ануара 1911 
БеОflрад 

МU.!/.ош Ивковuћ.. 

суплент Друге Гимназије 

По завршетку испита, чланови Испитне 
комисије примили су награду која им је 

припадала, .и 'I'O: Ћ. М. СтанојевиЋ 30 дин.; 
Петар Типа 20, Александар Белиh 20, Ста
ноје Станојевиh 20, др М. Н. Јовановиh 

20, Јован Скерлиh 20 и Милош Тривунац 
20 динара. На крају, поднет је Министар
ству просвете и извештај о току овог и

сггита: 
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- Стална испитна комисија 

за полагање професорских испита 

при 

Српском Краљевском Министарству 

Просвете и Црквених послова 

Грб 
ИКБр.l 

17. јануара 1Ю1. ГОД. 
Београд 

Господине Министре,7 

Према члану 134. Закона о средњим 

школама, част ми је поднети Вам извештај 

о npофесорском испиту г. Милоша Ивко

виh.а, суплента Друге Београдске Гимна

зиј е. 

Г. Ивков.иh је полагаt.. ~'Рофесорски и
спит из групе предмета: Српски. језuк (са 

старим словенским језиком и српском Књи

жевношhу, уз кратзх преглед -српске исто

рије) као главни, и Не.м.а'1(.ки језuк као спо

редан предмет (чл. 116. тач. 1. Закона о 

средњим школама). 

У испитном одбору, сем потписатога 

председника, били су 'Уланови господа: Пе

тар А. Типа, Dr Александар БелиЋ, Dr Ста
ноје СтанојеВИћ, Dr Миливоје Н. Јовано
вић, Dr Јован Скерлић и Dr Милош Три
вунац. 

Испити су били: општи 8.; nис.м.еuи 10.; 
ус.м.епи 15. а nракти'1(.пи 17. овога месеца. 

По свршетку свих испита ·испи'I'ни од

бор је оценио целокупни успех, који је кан

дидат показао у ,свима деловима стручнога 

испита, и једногласно одлучио: да је ка1-/.

дидат nОJl.ожио nрофесорскu испит. 

Ова је одлука саопштена кандидату г. 

Ивковићу . 

Записници о испитима овога кандидата 

налазе се у VПI Књизи Записника профе

сорских испита. 

Част ми је, Господине Министре, доста

вити Вам све акте о испиту овога кандида

та и овом приликом уверити о нашем од

личном поштовању. 

Председник 

Сталне и.спитне Комисије 

Ђ. М. CTa1iojeBU" 

Секретар 

МиJl.ади1-/. И . Шевар.л..uh. 
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Краљ. Срп. 
Министарство Просвете 

и Цркв. Послова 

17. јан. 11. 

Извештај о професор. испиту 

Милоша Ивковића, суплента 

П београд. гимназије 

ПБр. 872 

Као што се види, усмена питања на ко

ја је кандидат одговарао, налазе ·се у по
менутој Књизи записника, која је, ,~:шакако, 

пропала за време ратова, те се не може ви

дети која су му питања стављана. У нак

наду за то, остали су радови ·кандидатови 

са писменог и практичног дела овога испи

та, које ћемо дати у прилогу. 

Ивков-ић је '0 свом успеху добио и ди

плому,8 чији текст гласи: 

Грб 

ЗА ВЛАДЕ ЊЕГОВОГА ВЕЛИЧАНСТВА 
ПЕТРА 1. 

КРАЉА СРБИЈЕ 

Г. МИЛОШ ИВКОВИЋ, рођен 3. маја 

1880. године у граду О секу, у Славонији у 
Аустро-Угарској, положио је у времену од 
8. до 17. јануара 1911. године п р о Ф е с о р
ски испит из Српског Језика 

као главног и Н е м а ч к о г Ј е з и к а као 
според:ног предмета, о чему тврде записни

ци испитног .одбора који ,се чувају у Мини

старству Просвете и Црквених Послова под 

ПБр. 869. 
На основу члана 134. Закона о средњим 

школама у Краљевини Србији од 14. јула 
1898. године, министар просвете и цркве

них послова издаје Г. ИВКОВИЋУ ову ди

ПЛОМУ и признаје му сва права к:оја су и

стим законом за професорски испит ве

зана. 

'у Београду, 17. ја'Науара 1911. год. 

Председник 

Испитног одбора 

Ђ. М. CTa1iojeBU" 

Заступник Министра Просвете и 

Црквених послова 

Министар Народне Привреде, 
Ј. М. Продановuћ. 

Потпис кандидатов 
МUJl.ОШ Ивковuћ.. 

(М. П.) 



Ивковив. је ускоро, указом од 7. фебруа
ра исте године, добио и звање професора у 
истој школи. Ради даљег усавршавања у 

СТРУЦИ, провео је целу 1911/1912. ШI<ЮЛСКУ 
годину У Француокој, и то: шест месеци у 

Греноблу - у Лабораторији за фонетику 

на универзитету, а другу половину године 

У Паризу - У лабораторији Руслоа. По по
вратку у земљу, наставио је рад у ИС'I'ој 
школи све до 12. новембра 1913, када је 

премештен за професора Скопске гимна

зије и у њој остао ·све до 25. септембра 
1919. године. 

Писмени рад на професорском и"'питу 

10. јануара 191] . године' 

ПрелаЗ1iU дUЈалек:тu. FЬu:r:oBa nрuроаа и 
З1iа'Чај за ?'руnuсање слове1iСКUХ језика. 
Пuтање о зајед1iU'Ч'КО.м. јУЖ1iословеuс1СО.м. је

зику. 

у науци о словенским језицима јако је 

наглашавана, и још има својих пристали

ца, теорија о поступном преливању једнога 

словенскога језика у други, О ланцусло

венских језика који су тесно везани један 

с другим помоhу прелазних диј алеката на 
границама св-ој е области. Ти пограни'iНИ 

дијалекти, који се налазе и формирају на 

додирним тачкама два суседна словенска 

језика, по тој теорији, имају бар у глав
ном , неке особине заједничке и с једном 

и с другом језичком целином. Та теорија 
је , дакле, прелазним дијалектима дала осо

бену важност и значај при груписању јези

ка, и она ће нас овде занимати тим више 

што је .нарочито примељивана на јужно

словенске језике, и што је у тој језичкој 

групи тражено највише потврде за њу . Из 

тих разлога овде је важно истаћИ питање 

шта представљају прелазни дијалекти у 

ствари, како их ваља схватити, да ли они, 

при груписању словенских језика МОГУ и

мати ону важност која им се горњом тео

ријом придаје. 

По схватању горње теорије, као што је 

већ поменуто, прелазни дијалекти су гово

ри који ,су постали на границама двеју је

зичких области које се додирују, и који 

имају заједничке црте и једне и друге 

стране. Та,кво 'схватање прелаз-них дија

леката није нетачно у "Колико само конста

тује једаn сnољашњu факт, не улазеhи ни

мало дубље у испитивање унутрашњег 

ПРОФЕСQРСКИ испит М. ИВКQВИЋА 

стања ствари, у историју постанка оваквих 

говора. 

Прелазни говори, међутим, кад се узме 

у обзир начин њиховог формирања, ника

ко се не смеју разумети као дијалекти 

који су постали органским путем, на осно

ву унутрашњег развитка својих црта, по 

својим законима. Напротив, они постају 

механичком мешави.ном црта домав.их и 

страних, њихов организам који се разви

јао у једном правцу, под утицајем страних 

језичких особина споља, декомпонује 'се и 

разрива. У таквих дијалекат,а стоје језич

ке црте примљене са стране и домаће јед

на поред друге невезане, ни у каквој са

гласности са правцем дотадашњег њихQ

вог развитка, и они никако нису ланчана 

веза која је органоки поникла између два 

суседна језика, и која би се имала схва

тити као преливање, .ниансирање , прелаз 

једнога језика у други. 

Овакви дијалекти, због такве своје при

роде, не могу се никако употребити при 

груписању чланова једне јези"Чке фамили
је, они 'су ту без значаја. Груписање јези

ка мора ,се \вршити, као синтеза резултата 

добивених испитивањем њихове историје, 

по историјск<ој њиховој вези, оно мора и

мати историј ску подлогу, ако ХОћемо да 

буде :и принципс~итачно он корисно. При 
груписању језика мора ·се водити рачуна о 

исТtор.ијокој вези између језика, и главна 

пажња обраТtити на везе између језика ко

је су постале органским, унутрашњим раз

витком. Заједничке црте к·оје могу имати 

два језика, могу, при груписању, имати 

принципске важнос'Ги само ако су оне и 

органсК!и њихове, ако су постале из њих 

самих. 

Јер како би се друкчије могла изврши

ти подела јужнословенских језика .на гру

пе, па да не изгубимо из вида све оно што 

је истински ,важно у њиховој историји? 

По теорији прелазних дијалеката који 

се поступно преливају један у други, МИ 

бисмо, у овој области, имали да замисли

мо известан број црта словеначкога језика 

које 'су, у дијалектима који су ближи срп
ском језику, сличније и ближе истим црта

ма српскога језика, и, ис'Dо тако , те црте у 

говорима на граници између српокога и 

бугарск'ога језика, сличне истим бугарским 
цртама, итд., и да се то све развило једно 

из другога. Ни на једној црти, ма коју да 
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узмемо, не бисмо могли констатовати ту 

поступност И то .ниансирање, јер ,се језих 

у таквом облику и не развија. 

Груписати јужнословенске говоре по 

том начелу, значи груписати их 'с обзиром 

на данашње ЊИХОВQ стање, - и то би била 

ДРУIЋ нетачност oBaKBora поступка. Све 

црте једнога језика резултат-и су посебног 

развитка његовог на основу ранијих теко

вина из заједнице, и ,стога се оне морају 

поредити 'по своме историјском пореклу, 

ако хоћемо да добијемо тачну СЛИКУ о ме
сту једнога језика r-,'lеђу осталима њему 

сроднима. 

Јужносло.венсК'и језици дају ,се по ·сво

јој Iисторијокој вези, без икаквога обэира .на 

прелазне дијалекте, свести на један заје

ДНИЧКИ јужнословенски је.3иИ' у Дd.Ј /.екој 

I1РОlliЈl0(;1'И. 'Т'а] заједнички језик имао јЕ:, 

по свој прилици, још пре досељења Ју

жних Словена диспозиције за цепање на 

две групе, које су тако одвојено и сишле у 

крајеве у којима ·се сада налазе: једну, ста

рословенско=бугарску, и другу, српско = 

словеначку, ,са минималним: разликама, од 

којих бисмо могли iнајјаче истакну'Ги тре

'l1ирање заједничк'о индоевропског т' и ђ' . 
Источна група 'имала је ту шт И жд, док 

је западна развила h и Ь у свима нианса
ма од 'ч до умекшанога п', и од Ь до ј. 
Источна група је, ,сем Tora, врло добро чу

вала старе полувокале и ·назалне 'во кале, 

кроз дуж.и низ времена овота зајеДЊИЧ1кога 

живота, док је западна СРПСКО= 'словеначка 

група у том погледу била прогресивнија, и 

у својој заједници развила још и извеоне 

:м:орфолошке црте зајеДНИЧ'ке (нпр. наст . 

=za у зам. у reH. = cz, и =.м,о у 1. л. пр . 

пл.). Из тих група ,добивена су, затим, је

дан ·од другога оцепљена дaHaurњa четири 

јужнословенс.ка језика. 

Мид,ош Ив'Ковuh 

3. 
Задатак предан 
у 2 часа по подне 

10. 1. 1911. Ј. С"ер.лult 

На главно је питање ·кандидат добро 
одговорио. Развијање моисли иде природно 

и течно. Иако је по нешто изнесено сумар

но, иако је по неко ТlBpђeњe аподиктичније 

него што би .смело бити према данашњем 

стању наше науке, крупнијих нетачности 
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Ко.м.uсuјс'Ка оцем И BKOBUneeoz до.м.аnеz nи
c..ltenQt рада "Гласовне особuне zорњоресав
CKoza zoeopa u акценат са облuцu.м.а uо.м.иuа". 

нема, Истина, и обрадом, исто тако као и 

садржајем одговора ,кандидатова, - ја сам 

задовољан. 

Алексаuдар Белuh Ј. С"ер.лult 

[Писано Белиhевом руком, а Скерлиh је само 
потписао]. 

о nој.м.у nриреЬеuости u nодреЬености у 
ре'Чеuuцu, са nаралелnu..и. рас.м.атрање.м. 

употребе зnакова иnтерnу·н,кцu.је у nод

реЬени.м. u nрuреЬенu..и. ре'Чеnuца.м.а. 

Предавање, држано на професорском 

испиту 17. јануара 1911.1' 
До сада сте, у науци о рече:ници, учи

ли распознавати просту pe-че'Н.uцу, и њен 

склоп, - 'Она Је, 'Као што знате, саставље

на из подмета и прирока; затим сте учи

ли разzра'Н.ату ре'Чеuuцу, реченицу која, сем 
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Judgement 01 Ље commission 01 lvkoviC's written ћоте work »G~asovne Osobine Gornjoresavskog 
Govora i Akcent sa Oblicima Nomi na« (Vocal Characteristics ој the иррет Resnva Idi om аnа the 

Accent witl~ tl~e Formes 01 Nomina). 

подмета и прирока, има и додатака под

мету и прироку, и ЊИХQВИМ .додатцима; 

последњих часова упознали ·сте се донекле 

и са сJtоже'Н.о.м. ре-чеnuцо.м" .и учили сте да 

је она састављена из више простих или 

разгранатих реченица , и вежбали сте се да 

у сложеној реченици распознајете и одва

јате реченице из којих је она, сложена 

реченица, саставље.на. 

ДaHa~ ћемо ићи мало даље, и раз гледа

ћемо како су саставље'nе сложене pe'1.~e'Н.uцe. 

Сложене речеНlице могу бити ,саставље

не на два начина: или по односу nриреЬе

кости, или по одиосу nодреЬеиости. 

Шта је то одиое nриреЬе'Н.остu у речени

ци? И шта је то од'Н.ос nодреЬе?-tоети? 
Ствар је доста проста, и ко 'буде добро 

пазио и разумео ово што nу сад говорити, 

с~атиће доцније лако и сав онај разноли

ки сплет у 'KQMe -се појављују сложене ре

ченице. 

Као што смо, при подели реченица уоп

ште, пошли од њенога најпростијега обли
ка, од просте реченице, па дошли до раз

'l.pauaTe, па најзад нашЛ1И и сJtожеnу ре

чеuицу, и видели да у свих реченица осно

ву чини проста реченица, тј. П О д .м. е т и 

п р tt. Р о к, тако ћемо и ·сад поћи од просте 

реченице, тј. од подмета и лрирока. 

Познато .вам је да је подмет део рече

нице о коме се нешто казује у реченици, 

и учили сте да је прирок део реченице ко

ји о подмету нешто исказује. И тако је 

увек. ПРИРDК увек нешто исказује О под
мету , или казује радњу кОју подмет врши, 

Ј fЛИ стање у коме се подмет налази; при

рок, дакле, увек објашњава подмет , он је 

у,век подређен подмету, IИ, као што сте у

чили пре краткога времена, прирок, из то

га разлога, мора и 'да се ·слаже с подметом, 

да мења свој облик према подмету. А то је 

зато што је он под!'t'Iету п о д р е Ь е 'Н, ШТО 
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01{, nре.м.а nод.мету стОји у о д 1i О С У п о д
pebe1iOCTU. 

Од1iОС nодреЬе'liости је, дакле, 'однос 

nрирока nре.oIJД nод.м.ету, и све у реченици 

стоји у таквом истом односу као што сто

ји прир ок према подмету, ове то стоји та

кође у 'Односу подређености. 

Да пођемо даље. 

Казали 'смо да ј е прирок подређен под

мету зато што га објашњава. Пређимо 'са
да на раЗ2ранату реченицу, и погледајмо 

да ли ћемо у њој између додатака с једне, 

и подмета и прирока с друге стране, наћи 

сличан 'оДнос. Пр. Добар Ьак .марљиво учи 

своју лекцију сваки дан. 
За поДмет Ьак и за прирок учи знамо 

већ у каквом су односу. Али да ли је атри

бут добар подређен подмету ђак? Наравно, 
јер га објашњава. Исто тако су прироку 

подређени сви његови додаци, јер га 'обја

шњавају. Марљиво учи објашњава како 

учи; лекцију учи показује шта учи; сваки 

да1i показује 'Кад учи, итд. Свуда ту, дак
ле, имамо одnос nодреЬености између до

датака према оним реченичним деловима 

к,ојима су дор:ати. 

Научили ·СМО шта је подређеност у ре

ченици, али још нисмо видели шта је nри

реЬеиост. Ако нам је јасно ово до сада, 

лако ће нам битм да УТВРДИМО и оно што 

је у реченици приређено: све оnо што nе 

објашњава ии nод.мет ни nрирок, 1iU њихО
ве додатке, стоји у односу nриреЬеиости у 

рече1iици. 

На пример: Марко трчи и виче. У тој 

речеиици имамо подмет Марко, затим је

дан прирок трчи, и други лрирок виче . Оба 

прирока, разуме 'се, подређена ·су подмету 

Марко, аљи они нису између себе у односу 
подређености, јер један другога ништа не 

објашњава. Они -сваки за себе ,објашњава

ју подмет, али један за другога не казује 

ништа. Кад реченици Марко трчи додамо 

још и 'овај други прирок виче, тада нам се 

тиме не казује ни како трчи Марко, ни 
кад, ни 2де, ни зашто. Ист·о тако, прирок 

трчu не казује за прирок виче ни како 

виче, .ни 2де виче, ни кад, ни зашто . За та
кав однос велимо да је однос nриреЬеnости, 

а за ова два прирока кажемо да су изме

ђу себе приређени. 

Не морају само прироци између себе 

бити приређени. То могу бити сви једнаки 

реченични делови између себе. На пример 
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два подмета : Марко и Петар трче . Атрибу

ти: Лепи и широки ДУ1iав. Предмети: Србu 

су .му давали сено, јеча.м и 1iоваца. Додатци 
за место: По УJl.ица.м.а, по дућ.аnи.м.а, по 1,0-

стионица.ма ври 1iарод. Додатци за .време: 

Ои је одлазио у село иедељоJ.t, nразnико.м. 
и о фернја.м..а. Итд. Између себе су, дакле, 

једнаки реченичНiИ делови увек приређени. 

у истим 'ов3'квим односима, у односу 

приређености или у односу подређености, 

могу стајати и оне речеНIице које састав

љају једну сложену реченицу. 

Пр. Зе.м.ља је тврда, а 1iебо је високо. 
Как:о стоје ове две реченице једна према 

другој? Да ли реченица Небо је високо 

објашњава штогод реченицу Зе.мља је твр

да) или обратно, да ли реченица 3е..ltља је 

тврда објашњава у чему реченицу Небо је 
високо? Не. Свака од ОВИХ реченица има 

свој засебан, СaNIосталан смисао, оне се 

узајамно нимало не 05јашњавају, оне јед

на према другој нису у односу подређено

сти, него у односу приређености . Та'кве ре
ченице називамо nриреЬеnи.м рече1iица.м,а, а 

сложену реченицу, састављену на такав 

начин, назваћемо сложеuо.м.. по од1iОСУ nри

реЬе1юсти. 

Али у реченици Видепе.м,о ко је вера) 

коју ћемо сад разгледати, однос није 'више 

')днос приређености, јер реченица ко је 

вера објашњава ре-ченицу видепе.м.о, она 
казује нешто за њен прир ок, казује пред

мет који је радњом приро.ка прве реченице 

обухваhен; она је, дакле, п о д р е 9 е 1i а 

првој реченици. За овакве сложене рече

нице реfiи ћемо да су састављене по од

носу подређености. Овде ваља само да за

памтимо ј.ош и ово: оне реченице које 06-
јашњавају, зову се nодреЬене реченице, а 

реченица чији се један део објашњава зо

ве се 1, л а в и а р е ч е н и Ц а према оној 

која је објашњава. 

Подређених реченица може бити оно
лико врста колико има у разгранатој ре

ченици делова. Подређена реченица може 

према главној реченици 'стајати не само 

као ова к:оју смо ·сад разгледали, као пред

мет, него може и 'као атрибут, ако објашња

ва коју именицу из главне реченице; може 

стајати као додатак за место, као додатак 

за време, као додатак за начин, као дода

так за узрок, као њен подмет, или као 

прирок. 



Примери: 

Стаде па '2-0ри 1ија је са истока '2-ра

ду. 

Оп је увек zде су људи на окупу. 

Док двапут петао не запева, три пута 
nеш .м,е се одреnи . 

Ти uиси тако uесрећан како .м.и се 
чиuи. 

Виће блаzослове1iи сви људи зато 
'Што си послушао '2-лас .мој. 

Ко брзо суди, брзо се и каје. 

Во'2- је који је створио све. 

Врло је важно знати све ово због тога, 
што ћемо, знајући ово, знати и то к-ако 
ћем о употребљавати знаке интерпункције. 
Интерпу.нкција такође мора водити рачу
на баш о овим односима приређености и 
подређености. Знаци интерпу.нкције никад 

се неће 'ставити онде где постоји чврста ве

за, дакле где је однос подређености, него 

r~з се употребљавати тамо где подређено· 

ПРQФЕСОРСКИ ИСПИТ М. ИВКQВИЋА 

сти нема, Dде је однос приређености. Изме

ђу подмета и прирока ,није потребан знак, 

јер су та два дела реченице чврсто веза

на један за други. Исто тако нећемо став

љати знак између дода'Гка и OHOl1a дела 

реченице којем је он додатак . 

Запету ћемо 'стављати у реченици ако 

између појединих реченичН<их дел,ова има 

односа приређености: између више под

мета, између више прирока, између више 

атриБУ'I'а, итд. (Изнети примере.) 

Из истога разлога, знаком ћемо раздва

јати и пр.иређене реченице, на пр.: 

Kope1i јој је од суво?,а злата, а 2pa1ie су 
јој дроб1{ОЩ бисера. 

Али подређену реченицу нећемо одва

јати знаком од њене главне, Нпр. (Наве

сти примере.) 

Ипак има случај ева кад ће ,се и подре

ђена 'одвајати запетом од главне, и то: кад 

20д је nодре"!5еnа испред zлавnе. а то је за
то што је ... [Остали део текста н:едостаје]. 

БИБЛИОГРАФИЈА МИЛОША ИВКОВИЋА 

А. Посебна издаља 

1. Н еко.љико дuа.љектол.ошких uаnо.м.еuа о 
"Пјеваuuји" Симе Mu.љYTиuoвиna. П. О.: 
Извештај Приватне гимназије проф. В. 
Здела:ра за 1908/1909. годину. Београд, стр. 
40-46; 80. 

2. Фо.љКЛОР1l.O-дuа.љектољо'Шкu nрил.ози. П. О.: 
Просветни гласник, 1909, св. јуни-август, 
стр. 601-609; 80. 

З. Српска zра.мати'/Ш за 1 разред средљих 
'Школа. Београд, Геца КОН, 1911, стр. (6)+ 
56+(1); 80. 

4. Срnс-к:а 2ра.м..ати1Са за 1 разред средљих 
Ш1Сола. Београд, Геца Кон, 1919, стр. 56; 80. 

5. Српска 2ра.мати-к:а за 1 разред средљих 
ШКQла. Београд, Геца Кан, 1920; друго из
дање, стр. 56; 80; треће издање 1921. го
дине; четврто издање 1925. године. 

6. Срnсnа 'Чuтаunа за nрви разред средљих 
ш-к:о.ља. Саставио Милош Ивковиh. Београд, 
Геца Кон, 1911, c~p. (4) + 165; ВО. 

7. Српска -читаunа за 1 разред средљих ш-к:о
ла. Саставио Милош Ивкавиh; друго изда
ње. Београд, Геца Кон, 1912, стр. 168; 80; 
т.реће издање 1914. године; четврто и пето 
издање 1919. године; шесто, седмо и осмо 

20 

издање НПО. године, сТр. 160; 80; девето и 
десето издање 1921. године, c~p. 160; 80. 

8. Српска -чuтаnка за први разред средљих 
ш-к:ола. Једанаесто издање. Београд (у за
једници ·са др В. Јовановићем). Геца Кан, 
192З. г,одине, стр. 223; 80. 
ДВ8!наесто rиздање, БеограЈД, Геца К'он, 
1923. године. 
Тринаесто издање, Београд, Геца КОН, 1924. 
године. 

Четрнаесто издање, Београд, Геца Кон, 
19'25. године. 
Петнаесто издање, Београд, Геца Кон, 1927. 
г,оДине. 

9. Српска -чuтаunа за дру?,и разред средљих 
'Шко.ља (у заједници са др В. Јовановиhем) . 
Београд, Геца Кон, 1913. године, стр. 
256; 80. 
Друго издање. Београд, Геца Кан, 1919. го
дине . 

Треће издање. Београд, Геца КаН, 1920. го
дине. 

ЧеТRРТО издање. Београд, Геца Кан, 1922 
гоДине. 

Пето издање. Београд, Геца Кон, 1923. го
дине. 
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Шест·о издање. Београд, Теца КОН, 1924. 
године. 

Седмо издање Београд, Теца Кан, 1926. го
дине. 

Осмо издање. Беогр'ад, Теца Кан, 19'28. го
дине. 

10. Српска чuтаu'Ка за трељи разред средњих 
ш'Колд (у заједници 'са ДР Б. Јовановиh.ем). 
Београд, Теца КОН, 1913. године, стр. 256; 
Друго издање. Београд, Теца Кон, 1919. 1'0· 

дине. 

Треће издање. БеОI1рад, Теца К:он, 1920. го
дине. 

Четврто издање. Београд, Теца Кон, 1922. 
године. 

Пето издање. Београд, Теца КОН, 1923. го
дине. 

Шесто издање. Београд, Теца Кон, 1925. го
дине. 

Седмо издање. Београд, Теца КОН, 1927. го
дине. 

11. Српска читаn'Јеа за четврти разред сред
њих школл (у заједници са др Б. Јовано

виhем). Београд, Геца Кон, 1913. године, 
стр. 266; 80. 
Друго издање. Београд, Теца Кан, 1919. го
дине. 

Треће издање. Беогр·ад, Теца Кон, 1920. го
дине. 

Четврт.о !Издање. Београд, Теца Кан, 1923. 
године. 

Пето издање. Београд, Теца Ков, 1924. го
дине. 

Шесто издање. Београд, Геца Кан, 1926. го
дине. 

Седмо издаље. Београд, Теца Кон, 19'27. го
дине. 

12. Ј едаu ча'Кавс'Кu uзzовор (Проучавање по
'моћу вештачког непца). Београд, (Штампа 
Државне штампарије), 1921. године, стр. 8; 
8". 

Б. Прилози у периодичној штампи 

1. Зашто иије бил-о, пити u..ua, критике у 
српској књиже6'Ji.ости, 'Као у UeK1Ut вел-u
K1Ut 'КњuжевuостuJ.tа? - Ред, 1894, 1, 29, 
1-3. 

2. C1-tОХваТUUsе З.м,ајовиuе. Свеска III. Cpe..4t
ски Карл-овци. Српска J.ta1-tаСтuрСка штаЈt
парија, 1900. - Slovenka (Трст), 1901, V, 
2,47-48. 

'" Оцеua. 

3. Цртице од Светозара ЋоровиЛа. Мал-а би
бл-иотека, свеска 17 и 18. У Мостару, 1901. 
Издање и шта..una књижарuuце Пахера и 
Кисића. - Slovenka, 1901, V, 5, 133-134. 

'" Оцеиа. 

4. Јован. Илиh. - Slovenka, 1901, V, 6, 164. 
* Некролог. 

5. "Горски вијеuaц" у словеuско..4t преводу 
Рајка Перуше'Ка. - Српски књижевни 
гласник, 1908, ХХј10, 770-775. 

'" Оцен.а превода дел-а: Петар Петровиh 
Њеzош, Горски вuјеuaц. 

6. Cta1-tКО Враз и .мајска Срnсnа ·nародн.а 
сх:уnштин.а. - Српски књижевни гласник, 
1908, ХХј10, 793-194. 

* О nитању: да л-u је Стан.'К:о Враз уче~ 
СТ60вао н.а СрnС'Кој nародuој скуn
штunu у Срелски.м Карл-овц1Utа 1. V 
1848. zoauHe. 

7. SLovenske noveLe in povesti. 1. dio. Uredio 
Dr Fran Пеsiс (Izd. Matica Hrvatska и Za
grebu, 1907. Tisak Dionicke tiskare). 
Српски књижевни гласник, 1909, ХХПј10, 
795-797. 

* Оце1И. 
8. Prethodni izvestaj о izucavanju hrvatske 

gIagoZjske knjizevnosti. Napisao Ivan МНсе
tic (Ljetopis JugosZavenske Akademi je Zna
nosti i Umjetnosti za god. 1908. и Zagrebu, 
1909). - Српски књижевни гласник, 1909, 
ХХПlј6, 469-473. 

* Оцен.а. 
9. Ignjat f)оrб,iс i Antun Kanitlic. Studije о 

baroku и gasoj kn,1izevnosti. Napisao Dr 
Dragutin Prohaska. U Zagrebu, 1909. - Срп
ски књижевни гласник, 1910, XXIV 14, 308-
310. 

'" Оце1И. 
10. La chute аи v dans les parlers ае la Ма

cedoine occidentale. - Revue des etudes 
slaves (Paris), tom П, 1922, page 80-85. 

• О zубљењу в у заnадн.u.м лакедоn
С'КИЛ Z06opu..ua. 

11. О иатnису па окову руке Св. Јован.а Пре
тече у Сиепи. - Прилози за књижевност, 
језик, историју и фолклор, 1931, XI, 154. 

• Са TeKCTOJ>t иатnиса вероватн.о о Све
том Сави у катедрал-u Свете Марије 
у Сuе1Щ. 

ПРЕВОДИ СА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

А. Посебна издања 

С pycKoz јези'Јеа 
1. Достојевски, ФјОДQР Михаилович: Мл-адил. 

Београд, 1905 (М латиницом), 1955, 1967, 
1970, 1975. 

2. Достојевски, Фјодор Михаилович: Мо..u-че. 
Београд, 1933, књ. 1-3. 
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С uеJ.tач'К:оz језика 

1. Ђорђе Браuдес: Ше'КсnиРО6 .,Цар Лир«. -
Коло (Београд), 1901, књ. П, св. 9, 5зg-543; 
св. 10, 605-611. 

2. Хермаn Бар: О 'Критици. - Коло, 1901, 
књ. П, 'св. 12, 736-742. 



3. ЋОР9е Бра1tдес: Ха.м...л..ет и ОфеЈ1.uја. - Ко
ло, 1902, књ. ЈП, св. 2, 113-116. 

4. ЋОРае Бра1tдес: Ja'lo у "ОтеЈ1.У". - Коло, 
1902, књ. JV, св. 3-4, 203-207. 

5. Бјер1tстерnе Бјерnсоn. - Коло, 1902, књ. 
IV, св. 12, 730-735. 

6. МИЈ1.аn Решетар: ГуnдУЈ1.ићева .метрика. 
Архив за СЈ1.0веnс'Ку ФUЈ1.0Ј1.0'luју, 1903. -
Просветни гласник, 1903, XXJV, св. 5, 593-
602. 

7. Хајнрих Хајне: ФЈ1.0ре1tТU1tс'Ке иоnи. -
Српски књижевни гласник, 1904, бр. 86 
(хп, 8); бр . 87 (ХIII, 1) и бр. 89- 92 (ХIII, 
3-6). 

8. Aleksandar Belie: Der Stokavische Dialekt 
von МНаn Resetar. Mit zwei Karten. Wien, 
1907. П. О. - Просветни гласник, 1909, 
ХХХ, 6, 491-503. 

* Превод БеЈ1.u1iеве оцене Решетареве 
студије. 

Са СЈ1.0веnач'К0'l језu'Ка 

g. МЈ1.ада СЈ1.0ве1tачка Ј1.ири'Ка (Из "СЈ1.0ваna". 
1, св. 1). - Коло, 1902, књ. IV, св. 11, 671-
679. 

В. Превод Ивковићевих' радова на 
Брајеву азбуку 

1. Citanka za 1 razred giтnazije (и saradnji sa 
dr V. Jovanovieem). Zemun (б. г.). I deo, 
str. 84; П deo, str. 93; IIЈ deo, str. 86; IV 
deo, str. 86; V deo, str. 90; VI deo, str. 77; 
VП deo, str. 71. 

2. Citanka za 11 razred giтnazije (и saradnji 
sa dr V. Jovanovieem). Zemun (б. г.). Ј deo, 
str. 82; П deo, str. 78; IП deo, str. 82; IV 
deo, str. 78; V deo, str. 86; VI deo, str. 91; 
VП deo, str. 79; VПI deo, str. 94; IX deo, 
str. 78; Х deo, str. 83. 

ПРQФЕСQРСКИ ИСПИТ М. ИВКQВИЋА 

3. Citanka za 111 razred giтnaz~je (и saradnji 
sa dr V. Jovanovieem). Zemun (б. г.). Ј deo, 
str. 160; П deo, str. 153; ЈП deo, str. 156. 

4. Citanka za IV razred gimnazije (и saradnji 
sa dr V. Jovanovicem). Zemun (б. г.). 1 deo, 
str. 137; II deo, str. 138; ПI deo, str. 140. 

Г. Литература О Милошу Ивковиh.у 

1. Благојевић, Десимир: ЈУ'lосљове1tс'Ки 'Кља
сици. Де.ља Доситеја Обрадовunа, Прода
nOBu1ta [Прерадовunа] и МиЈ1.утииа У С1Со
KOBu1ta. Kopuc1te едиције "НародиO'l деља". 
Пред З1-lдчајnu.м nоnуљарисање.м. иашuх 
писаца. - Правда, 1932, XXVJII, 108, 7. 

* О uздањи.м.а: МUЈ1.утиn М. Ус'Ко'Ковиn, 
ДеЈ1.а. ПредZ080Р Браu'Ка Лазаревu1tа. 
- Доситеј Обрадовun, ДеЈ1.а. Пред'lО
вор Мu.лuвоја ПавJtовunа. Реда1i:ТОр 
МUJtош ИВ'КОВUЛ. - Петар Прерадо-
8U1t, Деља. 

2. Грчиh, Јован: Хајиеове »Florentinische 
Niichte« у срnс'Ко.м преводу. - Бранково 
коло, 1904, Х, 49, 1604-1605. 

* Оцеnа превода. 
3. МИРК'ОВtиЋ, Никола: (Тридесетос.м.о) XXXVII1 

'Коља Српске 'КњижеВ1tе задРУ'lе. - Српски 
књижевни гласник, НС, 1934, XLlIJ/5, 272-
273. 

* О избору 'нздатuх деЈ1.а, посебно о де
љима: Ву'Кова књи'lа, у реда'Кцији 
Мu.љоша Ив'Ковиhа. - Светољи'К П. 
Раи'Ковuп, Сеоска учuтељuца. 
Вељ'Ко Петровuh, Прunовет'Ке. - Ве
AU..Itup Жuвојиuовuл Масу'Ка, Стихо
ви. 

4. Николиh, Милоје Р.: Ив'Ковuh, Мuљош. -
Лексикон писаца Југославије П. Матица 
српска, Нови Сад, 1979, 502. 

* Кратка БUО'lрафс'Ка беЈ1.ешка. 
5. Поповиh, Душан: Ив'Ковu1t МИЈ1.0Ш. - На

родна енциклопедија српско-хрватско-сло
веначка 11. Загреб, 1926, 12. 

* Кратка БUO'lрафска бељешка. 

НАПОМЕНЕ 

1 Сви до сада' набројани документи налазе 
се у Државном архиву Србије, у фонду Ми
нистарство просвете Ф. 3-12/1911. 

2 О Ивковићеву успеху као ђака може по
t.:лужити његова следеhа молба' : 

Господину Ректору Велике D1коле 

~чтиво молим Г. Ректора да пред Савет 
Философског Факултета изволи изнети моју 
пријаву за Вукову стипендију. 

20' 

УПИЈСаrн сам у V семестар VП групе наука 
Философског Факултета. Приложена уверења 
показују да сам с одљи'Ко.м. пол'йжио посебни 
испит из Историје Српске Књижевн'йСТИ; да 
сам марљиво радио у семинарима предмете 

који су ми били прошле године стручни. 

Молби прилажем и уверење од Суда оп
штине београдске да сам без родитеља и без 
икакве материјалне rюмоhи. 

18. октобра 1903. год. 
Београд 

Милош Ивковиh 
слуш. фил. 111 !'Од. 
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[На полеђини:] 
ВШБр.3745 
20. Х 1903. 

Нема родитеља и не плаhа порезу. 
Просечан успех учења 5 (одличан). 
У седници Акад. Управе од 17. ов. м. uза

бра'Н. је за државног благодејанца. 

18. децем. 1903. 
Београд 

Ректор 
Бел. школе 
Dr Леюо 

Ово доказује да Ивковиh није био добар 
ученик само у Великој школи неоо и у сред
њој школи. 

3 Из Ивковиhеве пријаве за упис у II се
местар, ВШ Ф В-201!1902, поред осталога, виде 
се и ови подаци: очево име и презиме - пок. 

STATE EXAMINATION 

Сима Ивковиh, поручник у пензији; вероиспо
вед: православна; држављанин: аустроугарски 

и штиhеник српске државе; стан: Скадарска 
ул. бр. 28. 

ОВО наводи на закључак да је Милош Ив
ковиh, вероватно, по завршетку Велике шко
ле затражио и добио отпуст из аустроугарског 
држављанства, и тек онда затражио и добио 

српско. 

4 (ДАС) Министарство просвете, ПБр. 4131 
1911. 

5 ИСТО, Ф. 3-12/1911. 
ИСТО, Ф. 3-12/1911. 

7 Исто, Ф. 3-12/1911. 
8 Исто, Ф. 45-85/1911. и штампани текст 

ДИПЛО:vIе. 

• ИСТО, Ф. 3-12/1911. 
l' Исто, Ф. 3-1211911. 

OF MILOS IVKOVIC 

Miloje R. Nikolic 

Milos Ivkovic was Ьогп оп Мау 3, 1880 in 
Osijek where ће finished elementary school, 
whi1e ће went оо high school in the towns where 
his father was in service. 

When his parents died Ivkovic сате to Ser
Ыа and after he served his time ће enrolled јп 
the Faculty of Ar·ts and Sciences of the Univer
sity (Velika Skola) in Belgrade. Since he had по 
теаns of support Ье served in well-to-do fa
milies ог delivered milk until 1903 when, being 
ап excellent and роог student, Ье got Ље 
scholarship »Vuk Stefanovie-Karadzic«. At the 
end of his studies he gathered Ље material from 
Resava idioms for the need of the Ethnographic 
Conunittee of the Serbian Royal Academy. 

The йгst IV'koviC's post was in Ље private 
high school of professor Zdelar and afterwards 
Ье Ьесате assistant-teachex .јп the Second Bel
grade H igh School. Оп this post Ье sat for state 
examination to Ьесоте teacher. The commission, 
which was formed to ехаmјпе Ље candidate, 
had QS members these professors of the Belgrade 

University as well: Aleksandar ВеНе, Jovan 
Skerlic, Stanoje Stanojevie and Milos Trivunac. 
Оп the occasion of the examination Ivkovic 
proved, both in writing and orally, that Ье had 
completely mastered the material foreseen for 
this examination, because ће a1so made use о! 
Ље. 1iterature written јп foreign languages, 
WhlCh ће learnt as а student. АНег he passed 
the state examination Ivkovic was nominated 
teacher о! secondary school. Не spent the school 
year 1911/1912 јп France for advanced studies. 
Ivkovie terminated his teaching career as profes
sor of Ље Faculty of Arts апд Sciences јп Skop
lje and then ће went to diplomatic service. 

In Thessalonica Ivkovic published and edited 
the periodical »Srpski Glasnik« and јп Skop1je 
»Stara Srbija«. In Belgrade he pal·ticipated јп 
the founding 01 the review »Prilozi za Кnjizev
nost, Jezik, Istoriju i Folklor« (Contributions to 
Literature, Language, History and Folk1ore) and 
worked together оп it. 

Ivkovic died јп Beograd оп Мау 14, 1950 


