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Slovenščina v Srbiji: preteklost, sedanjost in prihodnost

Pouk slovenščine v Srbiji ima dolgo tradicijo, ki sega na sam začetek 20. stoletja, ko je bil v študijskem letu 1907/1908 
za potrebe knjižnih prevajalcev organiziran prvi tečaj slovenščine na tedanji Visoki šoli v Beogradu. Slovenščina in srbščina 
sta se razvijali v skupni državi od 1918 do 1991 in v tem obdobju so bili postavljeni temelji nadaljnjih znanstvenih raziskav 
ter poglobljenega univerzitetnega študija slovenščine na Univerzi v Beogradu. Po uvajanju štiriletnega vzporednega študija 
slovenščine na univerzitetni ravni in uvajanju pouka slovenščine za pripadnike slovenske manjšine je naslednji zastavljeni 
cilj uvajanje pouka slovenskega jezika in elementov kulture na osnovnošolsko in srednješolsko raven v Srbiji.

slovenščina kot drugi/tuji jezik, status slovenščine v Srbiji

Slovene language teaching in Serbia has a long tradition which goes back to the very beginning of the 20th century, 
when the first Slovene course was organised specially for literary translators at the then Higher School in Belgrade in 
1907/1908. From 1918 to 1991, both Slovene and Serbian developed simultaneously in the shared state, and this is the 
period when the foundations for future scientific research and an in-depth Slovene study programme were laid at the 
University of Belgrade. Following the introduction of a parallel four-year Slovene study programme at university level, and 
the introduction of Slovene language courses for members of the Slovene minority, the next objective is to introduce the 
Slovene language and elements of culture in elementary and high schools in Serbia.

Slovene as a Second/Foreign Language, status of the Slovene language in Serbia

1 Slovenščina v Srbiji do leta 1918
Slovenščina in srbščina sta se od leta 1918 do 1991 razvijali v skupni državi, stiki med obema 

jezikoma pa zajemajo še daljše časovno obdobje. Že v prvih letih 20. stoletja je obstajalo živo 
zanimanje za prevajanje literarnih del iz slovenščine v srbščino. Zato so bili v Beogradu v tem času 
organizirani prvi tečaji slovenske književnosti in slovenskega jezika, temelj prihodnjih jezikoslovnih, 
literarnih in kulturnih stikov.

V zgodovini Univerze v Beogradu je zapisano, da je leta 1905 na tedanji beograjski Veliki šoli 
znani profesor Pavle Popović organiziral prvi tečaj slovenske književnosti. Bodoči prevajalci so poka-
zali zanimanje za slovensko književnosti, zato je profesor Popović v študijskem letu 1907/1908, po 
študijskem bivanju v Sloveniji, organiziral tudi tečaj slovenskega jezika (Đukanović 1998: 600; 1999: 
35; 2007: 311). 

2 Slovenščina v Srbiji v obdobju skupne države
V obdobju med prvo in drugo svetovno vojno, v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, nato pa 

tudi v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (SFRJ) so bili v srbskih berilih odlomki iz del 
slovenskih književnikov, tiskani v izvirniku, z dodanim majhnim slovarjem (Đukanović 1994). 

Medtem ko je bila v srbskih šolah slovenščina le redko predstavljena, je bila srbščina (tedaj: 
srbohrvaščina) za vse učence v Jugoslaviji obvezen predmet v določenih razredih osnovne šole. 



178

Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Dejstvo, da je bila srbohrvaščina v času SFRJ materni jezik večine prebivalcev, je vplivalo na to, 
da je postala jezik sporazumevanja na celotnem območju skupne države. Tako je večina prebival-
cev Slovenije obvladala srbohrvaščino (Stabej 2003: 60–72). 

Slovenski jezik je imel sicer v SFRJ z ustavo zagotovljen enakopravni položaj kot srbohrvaščina 
in makedonščina, toda v vojski (Jugoslovanski ljudski armadi – JLA) se je v skladu z zveznim zako-
nom uporabljal samo en jezik jugoslovanskega ljudstva. Čeprav jezik ni bil izrecno določen, je bilo 
jasno, da je to srbohrvaščina (Toporišič 1991; Gjurin 1991; Požgaj Hadži, Balažic Bulc 2005: 
30–39). 

2.1
Pouk slovenskega jezika je bil na tedanji Filozofski fakulteti v Beogradu uradno organiziran od 

leta 1947, toda v prvem desetletju ni bilo predavatelja in se pouk ni izvajal. Od leta 1958 do 1967 
je slovenščino učil prof. dr. Rudolf Kolarič. V tem obdobju je začel predavati tudi Janko Jurančič, 
ki je leta 1965 objavil prvi učbenik slovenščine, namenjen srbohrvaško govorečim uporabnikom 
(Jurančič 1965). 

V šestdesetih letih je nastal prvi veliki Slovensko-srbohrvaški slovar, ki so ga napisali Radomir 
Aleksić, Vito Latković in Stanko Škerlj. Slovar, ki je bil prvi po Vilharjevem slovarju iz leta 1927, sta 
natisnili beograjska Prosveta in ljubljanska DZS leta 1964. Sodelovanje med dvema jugoslovan-
skima republikama, Slovenijo in Srbijo, je bilo v tem času intenzivno in bogato, tako na kulturni kot 
na znanstveni ravni.

2.2 
V sedemdesetih letih 20. stoletja je slovenski jezik na Univerzi v Beogradu poučeval Miha 

Mate, od leta 1976 pa Katjuša Zakrajšek. V osemdesetih letih sta izšla dva velika slovarja Janka 
Jurančiča: Srbohrvaško-slovenski slovar (1986) in Slovensko-srbohrvaški slovar (1989). Dve leti 
pred razpadom skupne države, leta 1989, je Katjuša Zakrajšek objavila učbenik slovenščine, 
na menjen srbohrvaško govorečim uporabnikom (Zakrajšek 1989). 

2.3
Od leta 1989 slovenščino v Beogradu poučuje Maja Đukanović, v Novem Sadu pa Željko 

Marković – oba sta se izpopolnjevala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kar je organiziral in izvajal 
akademik Jože Toporišič v okviru delovanja Komisije za pospeševanje slovenščine na nesloven-
skih univerzah. 

Na Filološki fakulteti v Beogradu je slovensko književnost vrsto let poučevala prof. dr. Marija 
Mitrović, ki je s številnimi znanstvenimi deli in prevodi uspešno promovirala slovensko književnost, 
kulturo in jezik v Srbiji vse do sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je z delom nadaljeva-
la na Univerzi v Trstu.

Od leta 1947 do konca osemdesetih let je imel slovenski jezik status obveznega jezika na t. i. 
nacionalnih oddelkih Filološke fakultete v Beogradu, na Oddelku za srbski jezik in južnoslovanske 
jezike ter na Oddelku za srbsko književnost in jugoslovanske književnosti. 
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3 Status slovenščine v Srbiji po razpadu SFRJ
Po osamosvojitvi Slovenije je postal status slovenščine bolj negotov, saj je dobila status izbir-

nega predmeta z zmanjšanim številom ur. Toda zanimanje študentov in zahteve delovnega trga so 
v novih družbenopolitičnih okoliščinah spodbudile razvoj pouka slovenskega jezika ne samo na 
univerzitetni ravni, temveč tudi pri pripadnikih slovenske manjšine v Srbiji.

S študijskim letom 2006/2007 je bil na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu uveden štirilet-
ni študij slovenščine, vzporedno s študijem splošnega jezikoslovja ali drugega/tujega jezika. 
Slovenistični predmeti so izbirni za vse študente, s čimer so omogočene številne kombinacije, 
študij pa je prilagojen sodobnim potrebam, tako da vsak posameznik že v času študija oblikuje 
lastni strokovni profil. Na Univerzi v Novem Sadu pa se lahko študenti učijo slovenščino na enolet-
nem izbirnem tečaju.

4 Status slovenščine med slovensko manjšino v Srbiji
Slovenska osnovna šola v Beogradu je delovala nekaj let tudi v času SFRJ, obiskovali pa so jo 

predvsem otroci slovenskih politikov in diplomatov, zaposlenih v prestolnici. Po osamosvojitvi 
Slovenije so v devetdesetih letih začeli organizirati dopolnilni pouk slovenščine za pripadnike slo-
venske manjšine v Srbiji. 

Trenutno imajo Slovenci v Srbiji 17 društev, ki v okviru svojih zmožnosti skrbijo predvsem za 
ohranjanje slovenskega jezika in kulture. Obstaja tudi novoustanovljeni Nacionalni svet slovenske 
narodne manjšine, ki poudarja skrb za ohranjanje slovenskega jezika in kulture kot svojo najpo-
membnejšo nalogo (http://slovenci.rs).

5 Slovenščina in srbščina v primerjalnih znanstvenih raziskavah
Slovenski in srbski jezik sta tipološko sorodna jezika, toda presenetljivo redko sta bila predmet 

medsebojnih primerjalnih raziskav, zato so tovrstni znanstveni prispevki sorazmerno maloštevilni. 
Razen kratkih opažanj o podobnostih in razlikah, predvsem v učbenikih, so objave primerjalnih 
slovensko-srbskih znanstvenih raziskav redke.

5.1
Prvi pomembni raziskovalec odnosov med slovenščino in srbščino je bil Albin Vilhar, profesor 

klasičnih jezikov, ki je v času med svetovnima vojnama objavil prvi srbohrvaško-slovenski slovar 
(Vilhar 1927), v času svojega službovanja v Srbiji pa je objavil tudi vrsto pomembnih prevodov iz 
klasične književnosti, tako v slovenski kot v srbski jezik. 

Velik in pomemben prispevek k slovensko-srbskemu primerjalnemu jezikoslovju je dal tudi 
Janko Jurančič, dolgoletni univerzitetni učitelj v Beogradu in Ljubljani. Jurančič je avtor do zdaj 
najobsežnejših slovarjev teh dveh jezikov (Jurančič 1986, 1989). 

Prvi slovar, ki ima v naslovu srbski in ne srbohrvaški jezik, je bil izdan leta 2005 v Ljubljani, 
njegova avtorja sta Vlado Đukanović in Maja Đukanović. Čeprav gre po številu besed za osnovni 
slovar, vsebuje sodobno predstavitev slovenskih in srbskih slovničnih pravil, s poudarkom na raz-
likah v strukturi teh dveh jezikov. Posebej so predstavljene medjezikovne enakozvočnice, frazemi 
in realije.
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Primerjalne jezikoslovne raziskave in publikacije s področja srbščine in slovenščine so v novej-
šem času številnejše kot v nekdanji skupni državi. V nadaljevanju so predstavljene najpomembnej-
še objave.

5.2.1 Za razumevanje odnosov med srbskimi in slovenskimi jezikoslovci v prvi polovici 20. sto-
letja je zanimiva knjiga Korespondenca med Franom Ramovšem in Aleksandrom Belićem, objav-
lje na v Ljubljani leta 1990. Gre za dokumentacijo, ki jo je zbral profesor Janez Rotar večinoma iz 
arhiva Srbske akademije znanosti in umetnosti. 

5.2.2 Pred drugo svetovno vojno, leta 1932, je Aleksandar Belić v založbi Srbske kraljeve 
akademije objavil morda najpomembnejšo študijo o dvojini, značilni za sodobno slovenščino. V njej 
Belić sklepa, da je za slovenščino najbolj značilna t. i. sindetska dvojina, pri kateri je osebek 
sestavljen iz dveh elementov, kar pogojuje uporabo glagola, pridevnika in zaimka v dvojini. Meni, da 
je prosta dvojina enotnost v dvojstvu ter da nova prosta dvojina v slovenščini zaznamuje dva znana, 
določena predmeta in ima pomen anaforične dvojine. Belić obravnava slovenščino tudi v svoji študiji 
O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku, v kateri uveljavlja svoja stališča o jezikoslovni terminologiji in 
poglede na razvoj jezikoslovja.

5.2.3 Kot je bilo že omenjeno, je za srbsko-slovensko primerjalno jezikoslovje izjemno po -
mem ben prispevek Janka Jurančiča. Poleg slovarjev je Jurančič napisal še vrsto člankov, v katerih 
primerja preučevanja srbskega in slovenskega jezika. Leta 1965 je objavil učbenik slovenskega 
jezika »za Srbe in Hrvate«, v katerem je predstavil slovensko slovnico, s poudarkom na razlikah 
med slovenščino in srbohrvaščino. 

5.2.4 V šestdesetih letih je znana srbska jezikoslovka Milka Ivić pisala o skladenjskih lastno-
stih slovenskega jezika ter s primerjalnega stališča o samostalnikih v srbščini in slovenščini. V tem 
obdobju sta v Sloveniji z vidika slovensko-srbskih primerjalnih raziskav pisala Vatroslav Kalenič in 
Jože Toporišič. Slovenščino omenja tudi uveljavljeni srbski jezikoslovec Radosav Bošković v svoji 
študiji Osnovi uporedne gramatike slovenskih jezika. 

5.2.5 Za status slovenščine na univerzitetni ravni v Srbiji je pomemben prispevek Jožeta 
Toporišiča, enega izmed najpomembnejših slovenskih jezikoslovcev. Objavil je več razprav o raz-
ličnih vprašanjih slovensko-srbske primerjalne slovnice, v katerih obravnava vprašanja glasoslovja, 
oblikoslovja, besedne tvorbe in razpravlja o statusu slovenščine v skupni državi, Jugoslaviji (Topo-
rišič 1981, 1972, 1991).

5.2.6 V osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja se je s slovenščino v Beogradu ukvar-
jala Katjuša Zakrajšek. Njen učbenik Govorimo slovenački je bil zelo priljubljen. Ukvarjala se je 
tudi s srbsko-slovensko primerjalno raziskavo na področju števil in s kulturnozgodovinsko leksiko 
v dvojezičnih slovarjih.
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5.2.7 V Srbiji je na prehodu iz 20. v 21. stoletje o slovensko-srbskih primerjalnih raziskavah 
pisal Predrag Piper. V svojih razpravah o različnih slovanskih jezikih obravnava tudi slovenščino, in 
sicer jo z več stališč umešča v okvir drugih slovanskih jezikov. Slovensko slovnico je predstavil v 
okviru drugih slovanskih jezikov, predvsem srbščine in ruščine (Piper 1997, 1999), v monografiji 
o južnoslovanskih jezikih pa je predstavil nov pogled na slovensko skladnjo (Piper 2009). Njegove 
obravnave so pomemben temelj za nadaljnje jezikoslovne raziskave. 

6 Prihodnost slovenistike v Srbiji
V najnovejšem času so stiki med slovenskimi in srbskimi jezikoslovci intenzivnejši kot v pretek-

losti. Nadaljnji razvoj slovensko-srbskih primerjalnih raziskav bo vsekakor zaznamovan s smernica-
mi evropskega in svetovnega jezikoslovja. 

Izpostaviti je treba potrebo po sodobnejših učbenikih slovenščine, namenjenih srbsko govore-
čim uporabnikom, predvsem otrokom slovenskega rodu. Dobrodošli so tudi vzporedni prevodni 
korpusi ter elektronski slovarji za oba jezika. Za prihodnost slovenščine v Srbiji je odločilno uspeš-
no sodelovanje Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete v Ljubljani s Filološko 
fakulteto v Beogradu, Filozofsko fakulteto v Novem Sadu in slovensko manjšino v Srbiji. 

7 Sklep
Na razvoj znanstvenih stikov med slovenščino in srbščino so med drugim vplivale tudi družbe-

nopolitične okoliščine. V obdobju obstoja obeh jezikov v skupni državi so se izkristalizirala številna 
vprašanja v zvezi z medsebojnim vplivom jezikov, postavljeni so bili temelji jezikoslovnih raziskav ter 
napisani mnogi priročniki in znanstveni prispevki. Odnos govorcev enega jezika do drugega, nji-
hova stališča in pripravljenost za učenje pa so se v teh desetletjih spreminjali. 

V 21. stoletju so primerjalne slovensko-srbske raziskave postale številnejše, znanstveno sode-
lovanje je na visoki ravni in nastali so tudi sodobni jezikovni priročniki. Za razvoj slovenščine v Srbiji 
je zelo pomembno tudi to, da je slovenska narodna manjšina v Srbiji oblikovala lastno identiteto ter 
da je poudarek njenega delovanja ravno na ohranjanju slovenskega jezika in kulture med mladimi 
slovenskega rodu v teh krajih. Razvoj kulturnih in gospodarskih stikov med državama ugodno 
vpliva na veliko zanimanje študentov za slovenščino, vse navedeno pa kaže, da je slovenščini v 
Srbiji zagotovljena prihodnost.
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