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Výuka jihoslovanských jazyků 
a literatur v dnešni Evropě
Přiznám se, že když jsem souhlasila s napsáním článku o konferenci Ústavu slavistiky, nebyla jsem 
si jistá, co mám od této akce očekávat. Představovala jsem si snad skupinu nadšených badatelů, 
kteří vydrží hodiny spekulovat nad významem nějakého chřadnoucího slovíčka, na jaké dnes 
člověk natrefí pouze když luští křížovky. Jsem těžce poznamenána stereotypy své doby, protože 
jsem se naivně domnívala, že taková konference přece nemůže být přínosem pro Homo technicus, 
vládnoucího zástupce onoho místa, které nazýváme moderním světem. Jak moc jsem se mýlila.

V. mezinárodní odborná konference

Už začátek konference mě 
zaujal. Skromný stolek 
s visačkami a kasičkou 
– improvizovaný regist-
rační pult – obsluhovali 

přívětivé studentky bulharistiky a balka-
nistiky, které neměly problém otevírat v 
mysli imaginární slovníky bulharštiny, 
chorvatštiny nebo slovinštiny podle pů-
vodu příchozích hostů. Nestačila jsem 
se divit. „Přednášet se nebude v angličti-
ně?“ Zeptala jsem se překvapeně, rozmaz-
lená zkušenostmi z konferencí, kde se vše 
tlumočí do jednoho společného jazyka. 
„Jsme přece Slované, rozumíme si. Každý 
bude mít přednášku ve svém rodném ja-
zyce, „dostalo se mi odpovědi od studen-
tek. Uspořádat fi lologickou konferenci, 
na níž zazní téměř všechny jihoslovanské 
jazyky ve své libozvučnosti, považuji za 
úspěšnou adaptaci na atmosféru dnešní 
Evropy, kde si lidé uvědomují rostoucí po-
třebu porozumět si navzájem i bez online 
překladačů. Je také velmi užitečné, když 
jsou lektoři i studenti fi lologie podporová-
ni v aktivní komunikaci a výměně zkuše-
ností na mezinárodní bázi.

Při zběžném pohledu na zúčastněné 
se utvrzuji v názoru, že konference to-
hoto druhu si našla své věrné příznivce. 
Zasedačka děkanátu fi lozofi cké fakulty se 
zaplnila lektory jihoslovanských jazyků a 
literatur, z nichž mnozí se již zúčastni-
li některého ze čtyř předešlých ročníků. 
Brno se tak pro ně stalo jakýmsi svobod-
ným fórem pro šíření a zvelebování slo-
vanské kultury a jazykovědy v moderní 
Evropě. Tuto myšlenku potvrdil ve svém 

proslovu i děkan fi lozofi cké fakulty Ma-
sarykovy univerzity Milan Pol, který po-
chválil iniciativu organizátorů a vyzdvihl 
tradiční roli brněnské katedry slavistiky.

Lektoři si dále vyslechli uvítací pro-
slovy organizátorů konference Eleny 
Krejčové a Iva Pospíšila, kteří se mohli 
pochlubit hojnou účastí a vyjádřit oče-
kávání plodného akademického disku-
rzu. Elena Krejčová pak promluvila o 
významu jihoslovanské kultury s tako-
vým zanícením, že ve všech přítomných 
určitě rozdmýchala plamínek národní 
hrdosti: „Za ta léta se těšíme zájmu od-
borníků – lingvistů a literárních vědců 
nejen z Balkánu, ale z celé střední Ev-
ropy. Připomínáme totiž důležitost ji-
hoslovanské, respektive slavobalkanské 
kultury a duchovního života pro kulturní 
život celé sjednocené Evropy a její podíl 
na budování nejen evropských kultur-
ních dějin, ale i evropské současnosti. Z 
široké palety mnohojazyčnosti a multi-
kulturality se evropský duchovní život 
rodí znovu a znovu. My, zde přítomni, 
jsme důkazem sdílení evropských hod-
not a také faktu, že tyto evropské hodno-
ty by nemohly existovat bez přítomnosti 
slovanského nebo balkánského prvku. 
Zde v srdci Moravy, v srdci Evropy, jsme 
důkazem, že toto srdce by bez jižních 
Slovanů nemohlo tlouct.“

Ofi ciální úvod konference završili 
proslovy zástupců ambasád jednotli-
vých balkánských států a nakonec ple-
nární přednáška bývalého bulharského 
velvyslance a profesora sofi jské univer-
zity Zdravka Popova. Tématem této za-

jímavé a velmi aktuální přednášky bylo 
postavení Balkánu v rámci Evropy a 
vnímání opozice „my a oni“ v současné 
sjednocující se Evropě. Docent Popov 
srozumitelně přiblížil své myšlenky ne-
jen z pohledu diplomata, ale i fi lozofa 
a fi lologa, a dal tak všem zúčastněným 
mnoho podnětů pro úvahy a živé dis-
kuse. Všimla jsem si, že při jeho slovech 
zatajili dech nejen přítomní lektoři, ale 
také organizátoři a konzulové. Myslím, 
že příspěvek docenta Popova se v při-
pravovaném sborníku konference stane 
jednou z jeho nejčtenějších kapitol.

Po tomto poutavém zahájení se dě-
jiště konference přesunulo z prostorné 
zasedací místnosti do malé učebny, kde 
během dvou dní v komorní a otevřené 
atmosféře probíhaly bloky přednášek. 
Přestože hlavní myšlenka této konfe-
rence zůstala tradičně stejná – je jí vý-
měna akademických zkušeností mezi 
lektory jihoslovanských jazyků a lite-
ratur – každý z ročníků byl tematicky 
výjimečný a přispěl tak k obohacení 
diskusí mezi zúčastněnými.

„Každý ročník konference vždy vě-
nujeme nějaké jazykovědné či pedago-
gické osobnosti z jihoslovanského pro-
středí. Předtím to byli Bulhaři Ljubomir 
Andrejčin a Petar Beron, pak Jan Amos 
Komenský, loni jsme oslavili 1150 let od 
velkomoravské mise Cyrila a Metoděje. 
Letos si připomínáme 150 let od úmr-
tí zakladatele moderní srbské fi lologie 
Vuka Karadžiče,“ poučila mě hlavní or-
ganizátorka akce, Elena Krejčová. 

Vuk Stefanović Karadžić, který by si 
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v českém prostředí mohl podat ruku na-
příklad s národním buditelem Jungma-
nem, patří k nejvýznamnějším srbským 
jazykovědcem historie. Zasloužil se o 
reformu spisovného jazyka Srbů a zjed-
nodušení srbského pravopisu ve smyslu 
kréda: „piš, jak mluvíš a čti, co je na-

v nich přednášející zabývali tím, co dílo 
a osobnost Karadžiče znamená dnes. Jak 
je interpretováno a jak je bohužel často 
zneužíváno k politickým účelům.“

Kromě fi lologických úvah o díle srb-
ského jazykovědce čekali lektory další 
přednáškové bloky zaměřené především 
na výuku jednotlivých jihoslovanských 
jazyků. Lektoři cizích jazyků po celém 
světě stojí v současné době před velkými 
výzvami a musí se mimo jiné vyrovnat 
s proměnou společnosti, globalizací a 
technologickým pokrokem. Samotná 
jejich profese se mění a adaptuje se na 
tyto nové podmínky prostřednictvím 
zavádění moderních výukových metod. 
Elena Krejčová si tyto změny a výzvy 
uvědomuje: „Jihoslovanskí lektoři musí 
vytvořit nové pomůcky na míru, kte-
ré by vyhovovaly potřebám studentů 
v konkrétním jazykovém prostoru- ne 
pouze univerzální pomůcky na bázi an-
gličtiny. Učebnice pro Neslovany napří-
klad musí být koncipovány úplně jinak 
než učebnice pro Slovany.“

Na závěr celé konference uspořádali 
organizátoři slavnostní ukončení v Mo-
ravském zemském muzeu s pohoštěním 
a krásným vystoupením bulharského li-
dového souboru Pirin. A jelikož bulhar-
ský tanec je tancem kolovým, zapojili se 
všichni. Tanečnice v nádherně vyšíva-
ných barevných krojích bok po boku s 
jazykovědci dokázali, že smyslem nejen 
uplynulých dvou dnů bylo především 
cítit soudržnost a učit se od těch dru-
hých. Protože pouze v kruhu vzájemné 
komunikace a kulturní interakce nachá-
zíme své místo v dnešním světě. Pozná-
váme, kdo jsme a kde se nacházíme.

Přínos pátého ročníku setkání lek-
torů jihoslovanských jazyků a literatur 
možná nebyl ekonomický, ale zcela urči-
tě kulturní a humanitní. A právě v době 
rozbouřeného politického dění nejen na 
Balkáně, ale i v jiných oblastech, jako 
je Ukrajina nebo Blízký východ, potře-
bujeme uvažovat o vlastní identitě a učit 
se komunikovat na mezinárodní úrovni. 
Mohu s čistým svědomím prohlásit, že ze 
setkání jihoslovanských lektorů v Brně 
by mohli čerpat i diplomaté, politologové 
a vlastně všichni, kteří si uvědomují důle-
žitost interkulturního dialogu. Organizá-
torům akce proto přeji mnoho energie a 
originálních nápadů při přípravě příštího 
ročníku, který snad úspěšně zdolá vysoce 
nasazenou laťku.  ◆

psáno“. Petr Stehlík, který na fi lozofi cké 
fakultě přednáší chorvatskou literaturu 
a novodobé dějiny Bulharska a Jugo-
slávie, zhodnotil karadžićovský před-
náškový blok jako nejzajímavější z celé 
konference: „Příspěvky, které tam za-
zněly, byly velmi přínosné. Většinou se 
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