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ЛЕКТОРАТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК НА УНИВЕРЗИТЕТУ У СТРАЗБУРУ 

 
Ливија Екмечић

Изучавање српског јези-
ка, књижевности и културе у 
Француској има значајну тра-
дицију, која је почела, како о 
томе сведочи више аутора, 
још у деветнаестом веку (в. П. 
Л. Тома: О изучавању српског 
језика у Француској, Свет ре
чи, бр. 6/7/8, стр. 99–101, 1998; 
А. Стефановић: Изучавање 
срп ског језика на универзите-
тима у Француској – пример 
Сорбоне, зборник са Међуна
родног са  станка слависта у 
Вукове дане, бр. 48, стр. 137–
146, 2019). Српски се данас 
учи на неколико француских 
уни верзитета: у Паризу (Со-
рбона и Иналко), Бордоу, 
По атјеу, Марсеју и у Страз-
буру. Највећи центри учења 
српског језика су у Паризу на 
Сорбони, где је шеф одсека 
лингвиста проф. др Алексан-
дар Стефановић и на Иналку, 
где је шеф одсека проф. др 
Александар Прстојевић. 

У жељи да представимо 
рад једног лектората у Фран-
цуској, који је специфичан по 
томе што је лекторат, а што 
ипак студентима пружа мо-
гућност да слушају и друге 
предмете из области срби-
стике, у тексту ћемо говорити 
о лекторату за српски језик на 
Универзитету у Стразбуру.

На лекторату за српски 
језик на Универзитету у Ст-
разбуру данас се могу видети 
књиге које најбоље сведоче 
како о вишедеценијском раду 
лектората, тако и о везама 
које је овај лекторат имао са 

појединим институцијама у 
Србији. Из књига на којима 
се налазе печати институција 
дародаваца, уочава се веома 
дуга сарадња Међународног 
славистичког центра и лекто-
рата у Стразбуру, као и СА-
НУа и лектората, где поједи-
ни Академијини зборници 
датирају с краја деветнаестог 
и почетка двадесетога века. 
Још једну значајну традици-
оналну везу представља она 
између стразбуршког и бео-
градског Филолошког факул-
тета, која се огледала првен-
ствено у размени студената 
и професора. Током његовог 
дугог постојања на лекторату 
се сменио велики број преда-
вача, лектора и професора, а 
неки од њих су били а неки 
су и данас познати професо-
ри Филолошког факултета у 
Београду (А. Пецо, П. Поло-
вина, Ј. Деретић, Б. Ћорић, 
Д. Кликовац)1.  Међу њима, 
нашао се и Данило Киш, који 
је у Стразбуру као лектор ра-
дио од 1962. до 1964. године.

Знајући за традицију са-
радње, када смо дошли на 
место лектора 2018. године 
већ на самом почетку обно-
вили смо сарадњу са Међу-
народним славистичким цен-
тром, који је поред стручних 
приручника, лекторату за 
српски језик на Универзитету 

1  Посебно се захваљујемо МСЦу на 
помоћи да дођемо до информацијама 
везаним за сарадњу Филолошког 
факултета у Београду и Филолошког 
факултета у Стразбуру.

у Стразбуру доделио и сту-
дентске стипендије за школу 
српског језика која се орга-
низује у оквиру Вукових дана 
сваке године, као и стипен-
дију за усавршавање лектора. 
Поред обновљене сарадње са 
МСЦом, лекторат је отворио 
сарадњу и са другим значај-
ним институцијама у Србији. 
Тако је већ 2018. године по-
кренута сарадња са Вуковом 
задужбином и Задужбином 
Иве Андрића, да би следеће, 
2019. била отпочела сарадња 
са Матицом српском, као и 
са огранком Матице српске у 
Црној Гори, који је такође лек-
торату доделио место за сту-
дента у летњој школи српског 
језика. Исте године започела 
је сарадња и са Народном би-
блиотеком Србије, као и са 
Филозофским факултетом у 
Новом Саду, где су студенти 
српског језика из Стразбура 
у оквиру програма Еразмус 
провели један семестар 2020. 
године. Такође, успостављена 
је сарадња стразбуршког лек-
тората за српски језик са Фи-
лолошким факултетом Уни-
верзитета у Бањој Луци, као 
и са Институтом за српски 
језик у Београду.

Лекторат за српски језик 
у Стразбуру има посебну 
сарадњу са Конзулатом Ср-
бије у Стразбуру, на челу са 
званичним представни ком 
др   жаве Србије, госпођом Ан
ђе лком Шимшић. Од по-
четка наше сарадње госпођа 
Шимшић и Конзулат подр-
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жавају рад лектората и по-
мажу његово промовисање 
које организујемо у оквиру 
Атељеа – театар на српском 
на Универзитету у Стразбуру.

На лекторату за српски 
језик, који је интегрални део 
Катедре за славистику, ос-
новане 1919. године, постоји 
пет предмета које студенти 
могу похађати током својих 
основних и мастер студија. 
Граматика српског језика, 
усмено и писмено изража-
вање предмети су које сту-
денти могу да слушају током 
три године студија и могу 
одабрати да уче српски је-
зик или као трећи обавезни 
језик или као изборни пред-
мет. На овом месту чини нам 
се занимљиво напоменути 
и то да је српски језик као 
изборни предмет доступан 
готово свим студентима Уни-
верзитета у Стразбуру, те 
се међу студентима српског 
могу наћи и студенти био-
логије, психологије, глуме и 
сл. Како је настава на првој 
години намењена потпуним 
почетницима, предава ња 
се одржавају углавном на 
француском језику, док се на 
другој и трећој години сту-
дија настава одвија на фран-
цуском и српском. Како би 
се предавања језика осавре-
менила и унапредила, у на-
ставу су укључени различи-
ти видео и аудио материјали 
прилагођени је зи чком нивоу 
студената, као и интернет 
платформе, које олакшавају 
праћење наставе, што је има-
ло нарочит значај у органи-
зацији наставе за време пан-
демије 2020. године.  

Када је реч о предметима 
српска књижевност и циви-

лизација, они представљају 
прави изазов за предавача. 
То су предмети које студен-
ти могу слушати током два 
семестра, било на основним 
било на мастер студијама. 
Како ова два предмета нису 
уско повезана са студијама 
језика, њих похађају студен-
ти различитих профила, па 
се у групи могу наћи поред 
студената Филолошког фа-
култета и студенти францу-
ске књиже вности, историје, 
међународног права, поли-
тичких наука итд. Настава се 
одвија искључиво на францу-
ском језику, што и омогућа-
ва доступност ових предме-
та великом броју студената 
Универзитета у Стразбуру. 
Курс српска књижевност 
има за циљ да студенте упоз-
на са историјом српске књи-
жевности, али и са савреме-
ним трендовима у српским 
књижевним круговима, због 
чега се током овога курса 
студентима представљају 
најважнија дела појединих 
књижевних епоха, од усмене 
и старе српске књижевности 
до дела савремених писаца. 
Курс цивилизације је више-
слојан и обухвата различите 
тематске целине. Прва те-
матска целина посвећена је 
српској националној исто-
рији, као и положају Србије 
у европском контексту, где 
је нарочит акценат стављен 
на везе Француске и Србије. 
Друга целина посвећена је 
историји уметности, однос-
но упознавању студената са 
историјом сликарства, архи-
тектуре, позоришта, филма 
и музике. То је омогућило да 
се студентима, између оста 
 лог, покажу посредством мул 

тимедија и неки од најваж-
нији филмова на ше кинома-
тографије.

У оквиру лектората за 
српски језик на Универзи-
тету у Стразбуру студенти-
ма, али и онима који већ 
поседују диплому неког фа-
култета, нуди се могућност 
студирања само српског је-
зика и културе на посебној 
врсти студија која траје три 
године и која полазници-
ма омогућава да добију тзв. 
Универзитетску диплому 
(Diplôme universitaire). Ова 
диплома је специфична по 
томе што што није нацио-
нална, него универзитетска, 
односно, не представља до-
каз о стеченом занимању 
него о специјализацији у 
једној области. Због тога је 
ова диплома привлачна раз-
личитим људима који имају 
најразноврсније мотивације 
од оних који ову диплому 
желе из пословних разлога 
(преводиоци) до оних који 
се за њу одлучују како би на-
правили значајан корак ка 
својим коренима који поти-
чу са простора Србије или 
чак бивше Југославије. Упра-
во подстакнут последњим 
наведеним разлогом, ове 
школске године међу сту-
дентима Универзитетске ди  
пломе за српски нашао се и 
француски рукометни ре-
презентативац Д. Пешемал-
бек.

Од јануара 2019. године у 
оквиру лектората за српски 
језик отворена је посебна ра-
дионица намењена студен-
тима српског језика, а то је 
Атеље – театар на српском. 
Подстакнути стварном по-
требом за промовисањем 
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лектората, одлучили смо се 
да организујемо пројекат те-
атра са студентима. Атеље 
– театар на српском настао 
је по угледу на истоимени 
атеље, који је осмислио и го-
динама водио на Сорбони 
проф. др Сава Анђелковић2, 
а који је забележио велике 
успехе у раду са студентима. 

Атеље – театар на српском 
започео је свој рад припре-
мама за извођење драмског 
дела Косте Трифковића „Љу-
бавно писмо”, које су биле ве-
ома слојевите. Најпре је било 
потребно превести драмско 
дело о коме је реч, јер пре-
вод на француски није по-
стојао. Студенткиње Тамара 
Радовановић и Фитја Рабе-
салама под нашим вођством 
превеле су драму, како би и 
студенти прве године, који 
су такође били укључени у 
театар могли у потпуности 
разумети улоге које тумаче, 
а које су играли на српском 
језику. Потом, било је не-
опходно текст скратити на 
ону дужину коју су студенти 

2  Сави Анђелковићу се овом 
приликом најсрдачније захваљујемо 
на несебичној подршци пројекта 
Атеље – театра на Универзитету у 
Стразбуру.

којима је српски језик, заиста, 
страни језик, могли да науче 
за четири месеца. Међутим, 
ту није био крај промена 
текста. Текст је такође био 
мењан често у току проба на 
лексичком нивоу јер се испо-
ставило да су речи попут 
„ушепртљио се”, „шлафрок” 
и сл. веома тешке страним 
студентима за изговор. С дру-
ге стране, како је лекторат у 
том тренутку имао мали број 
студената, скоро сви студен-

ти српског језика, без обзи-
ра на ниво студија, били су 
укључени у представу. Поред 
студенткиња које су превеле 
текст, а које су у том момен-
ту биле друга година студија 
српског језика, у представи су 
учествовали и студенти прве 
године: Луј Клодан, Анис 
Кетиб, Анђела Марковић и 
МариЛу Парти, као и Влади-
мир Радовановић. Представа 
је била изведена 2. маја 2019. 
пред публиком коју су чи-
нили професори Катедре за 
славистику, званични пред-
ставници Србије из Конзула-
та, студенти Филолошког фа-
култета и породице и прија-
тељи студената – глумаца. 
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Други комад је припре-
ман за јануар 2020. и то је 
била драма Душана Коваче-
вића „Кумови”3, припрема-
на друкчије од претходног. 
Наиме, за другу представу 
театарска трупа је била фор-
мирана и бројала је четири 
студента: Тамару Радовано-
вић, Фитју Рабеселама, Луја 
Клодана и Џошуу Лосинге-
ра. Припрема представе по-
чела је тако што су студенти 
имали за истраживачки зада-
так да током лета прочитају 
драмске текстове који су им 
доступни и да одаберу пред-
ставу коју желе да играју4. И 
управо је избор студената 
била драма Душана Кова-
чевића „Кумови“. Како ова 
драма има 5 ликова, за улогу 
Милана био је позван гим-
назијалац Богдан Шимшић. 
Пробе су биле организоване 
у почетку једном недељно 
и почињале су од читачких 
проба да би ишле ка про-
бама које су свакога дана 
добијале изглед праве позо-
ришне представе и које су 
последњих месец дана биле 
готово свакодневне. Студе 
нти су веома посвећено ра-
дили на својим улогама и 
свакога дана постајали све 
ближи и ближи квалитет-
ним и уверљивим интерпре-
тацијама тумачених ликова, 

3  Овом приликом захваљујемо се 
господину Душану Ковачевићу на 
љубазном допуштењу да студенти из-
веду његов комад пред публиком на 
Универзитету у Стразбуру.
4  Овде је важно напоменути да су сту-
денти између осталих извора најви-
ше користили сајт serbica.fr, чиме се 
још једном показало да је рад проф. 
др Миливоја Сребра од непроцењи-
вог значаја за промовисање српске 
културе на франкофоном говорном 
подручју.

које су играли на премијери 
28. јануара 2020. 

Друга представа се по мно
го чему разликовала од прве. 
Њу су студенти спремали 
дуже време и прошли су кроз 
различите истраживачке 
процесе. Овога пута учили су 
да открију емоције јунака које 
играју, смишљали су ход, ге-
стикулацију, мимику и начин 
на који би јунаци које треба 
да оживе могли бити обуче-
ни, начин на који би могли 
мислити и сл. За саме студен-
те, како су они то навели при-
ликом промотивног видеа о 
Атељеу – театру на српском, 
играти један нови карактер 
значило је напустити сопстве-
ну личност и свој живот како 
би се ушло у туђи. Значило је 

постати неко други. При све-
му томе они су на премијери 
имали неколико задатака. 
Најпре премијера је за њих 
представљала, када је реч о 
студентским обавезама, зав-
ршни усмени испит, што је 
било већ и код прве предста-
ве уведено. Али исто тако они 
су се нашли у улози оних који 
промовишу српску културу 
и лекторат за српски језик. 
Представа „Кумови” била је 
изведена пред немалом пу-
бликом, међу којом су били 
професори Катедре за сла-
вистику Универзитета у Ст-
разбуру, званични представ-
ници Србије из Конзулата, 
српски писац Веселин Мар-
ковић, добротвори из срп 
ске заједнице који су подр-
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жали промоцију те вечери, 
породице и пријатељи сту-
денатаглумаца, али највећи 
број публике (око 75 %) чини-
ли су они којима је ова пред-
става и намењена, а то су сту-
денти. Пред својим колегама, 
студентима, студенти српског 
језика играли су за лекторат – 
за његов опстанак и за његово 
популаризовање. Сада, годи-
ну дана након премијере са-
свим је оправдано рећи да су 
студенти – учесници Атељеа 
– театра на српском у својој 
намери и успели, јер се број 
уписаних студената приметно 
повећао.

Уз Атеље – театар на срп
ском а у циљу промовисања 
лектората, али и чвршћег збли 
 жавања студента српског јези-
ка са српском културом осми 
шљен је и пројекат по коме 
значајни српски савремени 
писци треба да буду го сти 
лектората. Планиран је дола-
зак једног од најзначајни јих 
савремених писаца, чије је 
готово целокупно дело пре-
ведено на француски језик, 
а реч је о господину Горану 
Петровићу. Долазак је тре-
бао бити у октобру 2020, али 
због здравствене кризе у којој 
се нашао цео свет, долазак на-
шег писца одгођен је за март 
2021. године. Такође, плани-
рани долазак писца чије је 
дело свакако обележило сав-
ремену срп ски књижевност, 
Веселина Марковића, одло-
жен је из истих разлога.

Поред тога у оквиру про-
мовисања лектората, на Фи-
лолошком факултету у Страз-
буру у припреми је изложба 
која ће бити посвећена Дани-
лу Кишу и његовим данима 
у Стразбуру, и која ће бити 
отворена уколико то тренут-

на санитарна криза дозволи у 
фебруару 2021. С друге стра-
не, у плану је и изложба која 
би била посвећена нашем но-
беловцу Иви Андрићу, а по-
водом 60 година од добијања 
Нобелове награде, и која би 
могла бити постављена у ок-
тобру 2021. године. 

Када је реч о промоцији 
српског језика и књижевности 
ваља напоменути и то да се 
српски језик нашао уз францу-
ски, немачки, енглески, руски, 
шпански и румунски језик 26. 
септембра 2020. на промоцији 

поводом Европског дана јези-
ка. Том приликом публици 
смо представили дело Данила 
Киша, као и његов рад у свој-
ству лектора на Универзитету 
у Стразбуру, чиме смо поред 
српске културе промовисали 
и сам лекторат.
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