Nově v slavistice a rusistice

Ve dnech 26.–27. října 2011 se v rámci mezinárodní spolupráce konala Brně
První mezinárodní porada slavistů na téma Mezinárodní slavistika – problémy
společenské pozice, organizace a metodologie, která má zaloţit tradici takových
setkávání v různém sloţení i v budoucnu. Jednání, které zahájil proděkan pro vědu
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity prof. Jan Zouhar a druhý den proděkan
pro studium dr. Jan Pavlík, mělo za cíl projednat situaci slavistiky v současném
světě, její společenskou pozici a organizaci, metodologii a nové formy meziuniverzitní spolupráce. Jednání zahájil svým vystoupením prof. Lucjan Suchanek
(Krakov), jenţ v rámci svého tématu Россиеведение и эмигрантология – новые
сферы славистских исследований analyzoval vznik a rozvoj svého vlastního
projektu emigrantologie z konce 90. let 20. století vyhlášený na krakovském
kongresu slavistů v roce 1998. Slavisté z Katovic a Bialsko-Białé prof. Emil Tokarz a prof. Bożena Tokarz v společném referátu Polska slawistyka i jej problemy
we wspólczesnym świecie demonstrovali moţnosti multilaterální spolu-práce na
vytváření společných studijních programů a výstupů v podobě diplomů, ředitel
Institutu slavistiky z Poznaňské univerzity prof. Bogdan Zieliński promluvil
o úkolech a potíţích současné slavistiky a zdůraznil nezbytnost nových metodologických přístupů, jeţ jsou v některých slavistických komunitách – na rozdíl od
řady oficiálních konferencí a setkání – jiţ běţné. Prof. Mária Bátorová (Bratislava,
SAV a UK) v referátu o motivu vody v díle Dominika Tatarky ukázala několik
takových přístupů současné poetologie, prof. Hanna Kowalska-Stus (Krakov)
v referátu na téma Программы обучения в области культуроведения в польских
вузах с учетом славянских культур analyzovala přístup krakovské areálové
slavistiky k integraci slavistiky jako komplexní disciplíny, prof. Ivo Pospíšil
v pojednání „Nový svět“ a pozice slavistiky a literárněvědné slavistiky/lekce
z dějin české slavistiky: problémy zralé k řešení na příkladu vývoje slavistiky na
poli literární vědy s pozadím v novějších dějinách českém slavistiky prezentoval
nezbytí posunu pozice slavistiky nejen širší aplikací nových přístupů, ale také
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změnami v mezinárodním organizováním slavistů, doc. Libor Pavera (BielskoBiała) poukázal na nutnost i úskalí procesu „odcházení od filologie“ v komplexu
slavistických bádání a prof. Miloš Zelenka (České Budějovice) v historicky koncipovaném referátu se současnými přesahy Tradice literárněvědných organizací
v českém prostoru na příkladech metodologického vývoje a metodologické tolerance či intolerance upozornil na inspirativní momenty dalšího vývoje.
Účastníci byli seznámeni s rozsáhlým materiálem-referátem Кризис славистики и возможные пути его преодоления посредством международных научных проектов (памятная записка) prof. Petara Bunjaka (Bělehrad), který v něm
vyuţil svých rozhovorů s předsedou Asociace srbských slavistů a jedním
z iniciátorů brněnského setkání a propagátora nového mezinárodního organizování
slavistů prof. Bogoljuba Stankoviće (Bělehrad), jenţ se opřel o svou mnohaletou
zkušenost z organizování rusistických setkání o ruštině v jinoslovanském prostředí.
Na závěr porady její účastníci vypracovali materiál, který na základě dosavadních zkušeností mezinárodní slavistiky a průběhu porady doporučuje zahájit
práce na zaloţení alternativní a komplementární, nezávislé profesní mezinárodní
slavistické organizace s konkrétním vědeckým programem a sítí projektů a spolupracovníků s názvem Mezinárodní asociace slavistů. Účastníci vytvořili mezinárodní přípravný výbor a pověřili přítomné české slavisty prací na tomto projektu
mezinárodní metodologické a projektové spolupráce.
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