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Cesty na slovanský juh (Srbsko 
a krajiny Balkánu v cestopisnej 
literatúre 16. – 20. storočia) 
Dana Hučková 

úvod

V dňoch 20. – 27. augusta 2018 sa v Belehrade uskutočnil 16. medzinárodný 
zjazd slavistov. Na jeho organizácii sa spoločne podieľali Medzinárodný 

komitét slavistov, Zväz slavistických združení Srbska, Filologická fakulta Univer-
zity v Belehrade a Srbská akadémia vied a umení. Do programu zjazdu bol ešte 
v roku 2016 – na zasadnutí rozšíreného Prezídia Medzinárodného komitétu sla-
vistov v dňoch 24. – 25. septembra 2016 v Bukurešti – zaradený aj tematický blok 
Cesty na slovanský juh (Srbsko a krajiny Balkánu v cestopisnej literatúre 16. – 20. 
storočia), ktorý organizovala Dana Hučková z Ústavu slovenskej literatúry SAV.   
Cieľom bloku bolo priblížiť cesty slovanských aj neslovanských cestovateľov zo 
strednej a juhovýchodnej Európy do Srbska a na Balkán v období 16. – 20. storočia, 
a to cez kontext slovenskej, českej, slovinskej, chorvátskej a maďarskej literatúry. 

Srbsko a „slovanský juh“ predstavovali v kultúrach iných slovanských 
národov pomerne  príťažlivý a pozorne sledovaný fenomén. Najmä v kontexte 
rozvoja národno-emancipačných hnutí v 19. storočí silne pôsobila idealizovaná 
predstava o južnoslovanských národoch ako o hrdinských bojovníkoch proti tu-
reckej nadvláde. Postupom času bolo úsilie o idealizáciu nahrádzané pokusmi 
o nezaujatý pohľad. 

Účastníkmi tematického bloku boli Anna István (Ústav baltských a slo-
vanských filológií Univerzity Lóranda Eötvösa v Budapešti), Špela Sevšek Šramel 
(Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľani), Marijan Šabić (Chorvátsky historický 
ústav – Oddelenie pre dejiny Slavónska, Sriemu a Baranje v Slavónskom Brode), 
Martin Tomášek (Filozofická fakulta Ostravskej univerzity), Marína Šimáková Spe-
váková (Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade) a Zuzana Čížiková (Filolo-
gická fakulta Univerzity v Belehrade). Ústav slovenskej literatúry SAV zastupovali 
Erika Brtáňová a Dana Hučková. Spojivom všetkých príspevkov bolo sledovanie 
obrazu juhoslovanských národov v cestopisných textoch príslušných stredoeu-
rópskych národných literatúr, so zameraním na procesy ustaľovania kultúrnych 
stereotypov a žánrové špecifiká cestopisov. Časť príspevkov týkajúcich sa slo-
venskej literatúry publikujeme v aktuálnom čísle časopisu Slovenská literatúra.  


