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SERBOKROATISTIKA 

Serbokroatistika má na filozofické fakultě v Brně své počátky již v do
bě meziválečné. Od roku 1921 byl prvním externím lektorem A. Kallus, 
po druhé světové válce pak J. Tomek, prof. a později ředitel obchodní aka
demie (VHŠ), který byl jistou dobu také prvním tajemníkem čsl. velvy
slanectví v Bělehradě a pak čsl. velvyslancem v Libanonu. V letech 1952 
až 1956 vedl externě lektorská cvičení srbocharvátštiny M . Chleborád (->), 
od 1968 pak I. Dorovský (->) a V. Saur (-). 

Zájem o serbokroatistiku podporovala už v době meziválečné také velká 
pozornost, kterou ve svých přednáškách a seminářích věnoval jihoslovan-
ským jazykům B. Havránek (->), jenž se Č.-jihoslovan. jazykovými kontakty 
obíral rovněž v několika studiích. 

Po druhé světové válce do roku 1960 se na filoz. fak. konaly ze srbokro-
atistiky pouze lektorské kursy a některé volné přednášky. V roce 1960, 
kdy se na fakultě vyskytlo několik vážných zájemců, bylo při katedře sla-
vistiky a indoevropského jazykozpytu otevřeno studium serbokroatistiky 
jako fakultativního (třetího) slavistického oboru pro posluchače bohemis-
tiky a rusistiky. Úvod do dějin a kultury Srbů a Charvátů přednášel J . Ka-
brda (-+), po jeho smrti v roce 1968 J. Kolejka (-) a I. Dorovský, srbochar-
vátskou normativní mluvnici M . Jelínek (-•) a M . Chleborád, lektoráty, 
semináře a překladatelská cvičení M . Chleborád, I. Dorovský, V. Saur, krát
kodobě též L. Jelínková a lektorka srbocharvátského jazyka na filoz. fak. 
U K v Praze N . Gašičová. 

Od roku 1968 se v Brně zřídilo pro všechny studenty v oboru slovan. ja
zyků a lit. širší slavistické studium, které ukládalo posluchačům, aby si za
psali jeden další slavistický obor podle vlastního výběru (serbokroatisti
ku, bulharistiku nebo polonistiku). V roce 1969 bylo několika posluchač
kám 2. ročníku povoleno studium kombinace čeština-srbocharvátština. Tím 
se od tohoto roku zavedlo v Brně studium serbokroatistiky jako nediplo-
mového oboru. K dosavadním přednáškám a cvičením byl přidán úvod do 
slavistiky a staroslověnštiny, vývoj srbocharvátského jazyka, které před
nášel R. Večerka (-*), srovnávací etnografie a folkloristika, srbocharvátská 
stylistika a přehled jihoslovanské dialektologie (V. Saur). 

Z diplomových prací a doktorských disertací, které v Brně vznikly, 
uveďme např. srovnávací práci A. Gerada Systém časů v nové bulhar&ti-
ně, v jihomákedonských dialektech, ve staroslověnštině a v srbocharvátšti-
ně, se zvláštním zřetelem k systémům časů minulých (1939). 

Ivan Dorovský 

BULHARISTIKA 

Brněnská bulharistika byla součástí meziválečné slavistiky na filozofic
ké fakultě. Slovanský seminář zahájil svou činnost na podzim roku 1921. 
Brněnská slavistika získala vynikající vědeckou osobnost v postavě V. Von-
dráka (-*), který předtím od roku 1903 působil na vídeňské univerzitě. 


