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С
рпскохрватскијезиксенекадаизуча
ваонауниверзитетимаувишеод30
земаљасвета,аданассесрпскијезик
каосамосталнистудијскипрограмучи
усамо12градовауЕвропи.Изгодине

угодинусмањујесебројлекторатасрпскогјези
каилисеуследнедостатканаставникапостављају
лекторихрватскогилибосанскогјезика.Францу
скаиИталијасамосунекеоддржаваукојимасе
бројлекторатасрпскогјезикасмањио,аукинути
сууСиднеју,Келну,СалцбургуиГранади.Једи
ниизузетаксуСједињенеАмеричкеДржаве,где
јеинтересовањечакповећано,алисенаунивер
зитетимауАмерицисрпскиучиуоквируБХСје
зика(босански,хрватски,српски).
Овојеукраткорезултатпрвогистраживања

осадашњемстањуизучавањасрпскогјезикау
свету,којејеобављеноуоквируТЕМПУСпро
јектаореформистудијастранихјезикауСрби
ји(REFLESS),којијеподржанодстранеМини
старствапросветеиЕвропскекомисије.
Истраживачисупутемимејлаконтактирали

слекторимаширомсвета,користећисписко
веНароднебиблиотекеСрбије,Министарства
спољнихпослова,наставникаисарадникаФи
лолошкогфакултета,личнеконтакте...Многеко
легенисубилезаинтересованезасарадњуинису

одговориленаимејлове,абилојеионихкојима
електронскаадресанијебилауфункцији,пасе
затоовиподациморајуузетисаблагомрезер
вом,кажеСоњаХорњак,доскоролекторсрпског
језикауГранади,докселекторатнијеугасио.
Свеовоје,помишљењуистраживача,забри

њавајућачињеница,јерпоказуједанијемогуће
добитиинформацијеоизучавањусрпскогјези
какаостраног.ЈасминаНиколић,руководилац
пројекта,објашњавадајесвепочелопретриго
динекадасекренулоспројектомчијијециљда
сеизврширеформастудијастраногјезикауСр
бији,анеизоставандеојебиоиизучавањесрп
скогјезикакаостраног.Међутим,тадасеиспо
ставилодасејакотешкодолазидоподатака,па
јетобиоразлогдасепрвоутврдиштаседого
дилосалекторатимаусветупоследњихгодина
итакојенасталоиовоистраживање.
Онадодаједајепредстављањесрпскогјезика

икултуреусветузапостављенатема,адајепо
себанпроблемгашењелекторатаистудијских
програмазбогнедовољнезаинтересованости
студенатаилошегфинансијскогстањаинсти
туцијаширомсвета.(Објашњењаради,унеким
земљамапостојелекторати,аудругимстудиј
скипрограмизаизучавањесрпскогјезика,ме
ђутимитамонаставудржелектори.)

СоњаХорњакподсећадајезавремебивше
Југославијепостојалонастотинелекторатапо
целомсветуихиљадезаинтересованихучени
каистуденатадаучетадасрпскохрватскије
зик.СамоуФранцуској,српскохрватскисеиз
учаваонавишеод20универзитета,асличноје
билоиуНемачкојиИталији.
–Премаподацимадокојихсмодошли,као

самосталнистудијскипрограм,српскијезиксе
данасизучаваусамо12градовауЕвропи.Про
грамтрајепетгодинаиупросекује10студена
тапогодини.Упоредосајезикомсеизучаваи
књижевност,атакођесесрпскијезикизучаваи
каодругиилитрећијезик–причаХорњакова.
ОнајетренутноуСрбији,пишедокторски

рад,водисекаонезапослена,а јединиизвор
приходајојјетоштоповременорадикаосуд
скитумачзашпанскијезик.
ЛекторатуГранадијеодоктобраугашенуслед

недовољногинтересовањастудената–прошле
годинејебиосамоједанстудент,апретходнихна
десетинењих.УТрстусесрпскијезикизучавао
петгодина,алијеодласкомпрофесоркеМарије
Митровићупензијусведеннаједнугодину.
Хорњаковакажедасутокомистраживањапр

онашлиинеколикопозитивнихпримера,по
путУниверзитетауСеулу,гдесесрпскијезик

изучавакаосамосталнистудијскипрограму
трајањуодчетиригодине,анасвакојгодини
јепотридесетакстудената.НаУниверзитетуу
Братиславијепоновопокренутоучењесрпског
језикапосле22године,аначетиригодинесту
дијаимаукупно40студената.
САДјепосебнаприча,јерјејединоуАмери

циповећанбројлектората,итонапрестижним
универзитетима,одХарвардаиБерклија,преко
КолумбијеиЧикага,доКалифорније,Каролине
иТексаса.Међутим,наамеричкимуниверзите
тима,српскијезиксеизучаванаславистичким
катедрамауоквируБХСјезика.Занимљивоје
дасеучењеБХСјезиканавебстраницамаових
универзитетарекламиракаонештоновоиегзо
тично.Увећинислучајевапредавачисусапод
ручјабившеЈугославије,имаиАмериканаца,а
њихангажујеуниверзитет,такоданепостоји
никакваповезаностсадржавомСрбијом.
–Нашзакључак,наосновуовогистражива

ња,јестедајеситуацијасалекторатимасрпског
језикаусветувеомазабрињавајућаидајезато
неопходноутврдитистратегијузапобољшање
квалитетаизучавањасрпскогјезикаусветука
кобисеповећаоибројстуденатаиутврдити
подчијемсунадлежношћулектори–закључу
јунашесаговорнице. СандраГуцијан

Српскисеучиу12градоваЕвропе
УАмерициинтересовањезанашјезикповећано,алисенатамошњимуниверзитетима
учиуоквирубосанскохрватскосрпскогјезика
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Резултати истраживања Одељења за међународнуну ннунуууу у нунунуууннунунуннуннунууну нунуууууууууу кукукукукукулкулкукукулукукукукукукукуууукуууукууукукууу турну,у,у,у,у,у,ууу,у,у,,,у,
просветну, научну, технолошку и спортску сарадњуууууууууууууууууууууууууууууууууууу,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Министарство спољних пословоо а Републике Србије, 
октобар 2010. године

Статус ллекторааааааааааааааатататататататататтатттаттаттттаттаттататаааааааа
Сви укинути
Сммањен број
Смањен брор ј ј и/или и ииии и ии и леллллллллл кткттттттттттторорооооророророророророороооррораааатаааааа и другуих еккккккккккс-ЈУУУУУУУУУУУУУУУ јјјјјјјезезезезезезезезее икикикикикикикикикикааа
Није могуће ступитиииии иииии у уу коннннтнннннн акт
Нема леке тора, иакооооооооооо ффороророророрророрормално постоји лекторат
Непромењенен број
Повећаћ н број

Резултати истраживања TEMPUSS REFLESS Пројекта, септембар 2013. године
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КаКаКаККаКаКаКаКааКаККаКааККааааааааааааКанананананананаананаананананаанаанаанаананааанннаананннааанананаанннннаанааддаддддададададддададададададдддададдддадддддддддддд

Италијјјјјјаа

Францускааааааааааааааааааааа

Гранадаа
Шпанијијјјаа

Келн
НННННеННННННН мачкч аааа

Сиднеј
Аустралија

Ауууууууустстстстстстстстстсстстстсстссс рија
СаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаллллллцлллл бург

ТрТрТрТрТрТрТрТрррст

ЈуЈ жна Кореја
Сеуллллл

Словвввввввввввачачачаччаачачаачаачача каааааааа
Браттттттттттттттттттисисссиссссссссслалалалалалалалалалалаллалалавввававвваввввввввав

Мапа угашеннннннннннннннннннннннннииииииииииииииииииииииииииихххххххххххххххххххххххх ии пппппппппоооооооооостојећих лекктттттттората 22222013.

УпаркукрајНишаве,
прекопутаГрадске
скупштине,сутрасе
откривајединствен
обелискцару
КонстантинуВеликом

Константин Велики у обличју
бронзаногобелиска,спостољем

високимшестметара,уздижесена
једномоднајлепшихместауНишу–
упаркупокрајНишаве.Својимпро
чељемокренутјеГрадскојскупшти
ни:гледалисеспреда,упозадинисе
видедревнезидинеНишкетврђаве.
Јединствени споменик посвећен

јецарукојије313.годинечувеним
Миланскимедиктомизједначиодо
тадазабрањенохришћанствососта
лимдопуштенимвероисповестимау
Римскомцарству.
Извајаогаје,вероватно,најпозна

тијисрпскиакадемскивајар,проф.др
ДраганРаденовићаизБеограда,чи
јаделаукрашавајузнаменитемузе
јеигалеријеАмерике,ЕвропеиАзи
је.Вишепризнатипознатусвету,но
својојземљи.
Монументална уметникова за

мисаооличавауједномпокретуис
тргнути исечак духовне вертикале
историјечовечанства,штопосведо
чујупојединигрубообрађенидело
ви.Нарочитосеистичутриразличи
тапортретацараКонстантинакоји
сенадовезујуједаннадругинагла
вииздобанеолита,пронађенојуто
куархеолошкихископавањауЛепен
скомвиру.
„Контемплативномсадржајускулп

туредоприносилетмитскоггаврана,
што наглашава спирално кретање

увис.Ауторовозооморфнополази
штеуформиовептицеослањасена
римскивојничкитрофеј”,пишевла
дикаРускеправославнецрквеИла
рион.
Усамомподножјује,дакле,рибо

ликаглаванеолитскеПрародитељке
с наших обалаДунава, веродостој
но сведочанство настанка колевке
европскецивилизацијестареготово
деветхиљадугодишта.Затимсуједна
надругојпоређанетрипоменутеим
ператоровеглавекаотрилика(ипо
стаси)Светогтројства.Свакипред
ставља једно раздобље у његовом
животуидочараваменекрозкојеје
прошаоусвојемпреображењуизпа
ганинаухришћанина.
Константинтроједини.
Отудаимеуметничкојтворевини–

MetamorphosisConstantiana.
Насамомврхујепрвобитниједно

кракикрсткојиоличаваСунце.Тоје
једнаоднајранијихпредставахри
шћанског знамена још из времена
исповедањаХристовогучењауката
комбама.
Мало испод трећег Константи

новог појављивања, с леве и десне
странерашириласестилизованаза
ставаримскихлегија(vehillum),ина
чеукрашаванакрстом.Скулпторју
јеприказаоувидураскриљеногга
вранаАнанде,митскептицекоја је
памти постанак света.На барјаци
маримскихлегионаонјезаштитник
однепријатеља,анаобелискутума
чизлусудбинупротивницимахри
шћанства.
„Тусевизуелномметафоромзавр

шавапаганство, а највиша глава, с
психолошкимелементимахришћан
скеблагости,основајепочеткапери
ода глобалне победе хришћанства.

Раденовићевгавран(Corvusvexilofo
ros)телесноподржаватриКонстан
тиновалицаи златнихришћански
крстсМилвијскогмоста”,објашња
вавладикаИларион.
ДраганРаденовић је гаравојпер

натици наменио суштинску улогу
у ликовном уобличењу крста који,
усимболичкомсмислу,наткриљује
обелиск.ПодтимзнакомКонстантин
је312.годинекодМилвијскогмоста
наТибрупобедиоМаксенција.
Напрочељупостаментаурезанје

рељефнисимболвеличанственепро
славе 1.700 година од Миланског
едиктапренеколикоседмицауНи
шу,накојојсепрвипутуисторији
окупионајвећибројнајвишиххри
шћанскихпоглавара.Исподкружног
обликаисписаноје313–2013,аслеве
идеснестраненаћирилициилати
ници:„Заслободуослобођени”.
БронзаниобелискДраганаРадено

вића,патинирансјајемантичкезе
ленебоје,уверљивоасоциранадва
историјскадогађајаизКонстантино
вогживота–биткукодМилвијског
мостаиМиланскиедикт.
„Неопходнојенагласитијошједан,

надасвеважанслојнаочаравајућој
бронзанојскулптуриовогпознатог
уметника.ТриКонстантиновеглаве
алудирајунатрииспостаси:Оца,Си
наиСветогдуха–симболвереПрвог
васељенскогсаборакојисеодржаоу
Никеји324.године.Овускулптурупо
суштинињеногфилозофскогзначења
могућејеравнатисиконамаИљеРје
пина”,закључујевладикаИларион.
Свечанооткривањеспоменикако

јиНишударујеРимокатоличкацр
квауСрбијизаказанојезасутрау
12сати.

СтанкоСтојиљковић

Константинтроједини

СкулптураДраганаРаденовића


