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KOMPARATISTICKÝ KONGRES VO VIEDNI 

Lívia Paszmárová 
Ústav svetovej literatúry SAV 

Koniec júla 2016 (21. 7. – 27. 7.) sa v mysliach literárnych vedcov v oblasti 

komparatistiky spája s významnou udalosťou v hlavnom meste susedného 

Rakúska. 21. ročník svetového kongresu Medzinárodnej asociácie komparatis-

tickej literatúry (21st World Congress of the International Comparative Literatu-

re Association), organizovaný každý tretí rok v niektorej svetovej metropole 

(naposledy v Paríži), sa tento rok konal vo Viedni. 

Na výzvu sa prihlásilo viac ako sto sekcií, ktorým poskytla svoje priestory 

Viedenská univerzita (Universität Wien). Zo Slovenska sa na kongres prihlásili 

a boli prijaté dve sekcie: 1. vedenie a členovia Kabinetu Dionýza Ďurišina 

(ďalej KDĎ) pri Ústave filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK s témou 

panelovej diskusie 'Autor', 'Text' und 'Leser' im Kontext (Komparatistik und 

Sozialwissenschaften), ktorú viedli profesorka Mária Bátorová a profesor Ivo 

Pospíšil; 2. Ústav svetovej literatúry SAV (ďalej ÚSvL SAV), reprezentovaný 

pracovníkmi oddelenia komparatistiky, v panelovej diskusii Old and New 

Concepts of Comparative Literature in the Globalized World, ktorú viedli  

docent Robert Gáfrik, profesorka Mária Bátorová a profesor Miloš Zelenka  

a zúčastnili sa na nej zo Slovenska aj Dr. Libuša Vajdová a Dr. Dobrota  

Pucherová. Táto sekcia trvala dva dni, pretože sa do nej prihlásili viacerí za-

hraniční prednášatelia. V rámci prvej spomínanej sekcie okrem Márie Bátoro-

vej a Iva Pospíšila vystúpili s referátom aj riaditeľka Ústavu porovnávacej 

literárnej vedy na Rúrskej univerzite v Bochume Monika Schmitzová-

Emansová, ktorá s KDĎ už dlho spolupracuje, ako aj terajší a bývalí doktoran-

di ÚSvL SAV, menovite Krištof Anetta, Lívia Paszmárová a Dr. Katarína Ze-

chelová. 

Účastníci kongresu mali možnosť zúčastniť sa nielen na panelových diskusi-

ách, ale aj na celom rade reprezentatívnych sprievodných podujatí. Z nich azda 

najväčší záujem vzbudili stretnutia so vzácnymi hosťami, ktorými tentoraz boli 

predstavitelia súčasnej beletrie širšieho stredoeurópskeho regiónu, a to Herta 

Müllerová, rumunsko-nemecká spisovateľka a nositeľka Nobelovej ceny za lite-

ratúru z roku 2009, a Christoph Ransmayr, významný rakúsky spisovateľ žijúci 

vo Viedni. 
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Hlavným prínosom kongresu bola – ako sa v prípade podobných udalostí 

očakáva a za ideálnych podmienok aj stane – otvorená atmosféra a možnosť 

multikultúrneho dialógu   v kruhoch s podobnými vedeckými záujmami a pro-

filmi. Čo sa týka publikácií, podľa predbežných plánov bude vydaný osemzväz-

kový zborník, ktorý môže poskytovať veľa inšpirujúcich materiálov až do nasle-

dujúceho, 22. ročníka kongresu, organizovaného v roku 2019 v čínskom meste 

Shenzhen.  
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