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S P R AW O Z D A N I A

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 29 li-
stopada 2010 r.)

W dniu 29 listopada 2010 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Komitetu Sło-
wianoznawstwa PAN. Zebraniu przewodniczyła prof. Małgorzata Korytkowska.

W części naukowej posiedzenia prof. Adam Bezwiński z Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy wygłosił referat Nowy Testament Fiodora Dosto-
jewskiego. Referent wskazał, że w spuściźnie pisarza najmniej poznany, przebada-
ny jest egzemplarz Nowego Testamentu, z którym Dostojewski nie rozstawał się 
do końca życia. I do końca życia pisarz zaznaczał w nim poszczególne fragmenty. 
Zaznaczenia te dokonywane były w różny sposób: zakreślenie ołówkiem, piórem, 
paznokciem, „suchym piórem, zgięcie stronicy – czasami wielokrotne. Najwięcej 
różnego rodzaju zaznaczeń znajduje się w Ewangelii wg św. Jana, co może po-
twierdza jej szczególne miejsce w prawosławiu. Poznanie zaznaczeń dokonanych 
przez Dostojewskiego w Nowym Testamencie może pozwolić na prawdziwie głę-
bokie poznanie świata wartości, prawd Ewangelii, odpowiedzieć na szereg pytań 
związanych nie tylko z dziełami literackimi, ale również światem idei zawartej 
w jego często kontrowersyjnej publicystyce.

Referat wywołał żywą dyskusję, w której uczestniczyli nie tylko literaturoznaw-
cy, lecz także językoznawcy. 

Część organizacyjna posiedzenia dotyczyła następujących najważniejszych 
spraw:

• Przygotowania do XV Międzynarodowego Kongresu Slawistów. 
– Wybór komisji kwalifi kacyjnej do spraw oceny zgłoszeń referatów na Kon-

gres Slawistów w 2013 r. 
– Propozycja referatu plenarnego prof. Elżbiety Smułkowej.
• Powołanie komisji skrutacyjnej ds. wyborów do Komitetu Słowianoznawstwa 

PAN.
• Sprawy wydawnicze.
• Sprawozdanie roczne z działalności Komitetu Słowianoznawstwa PAN 

w 2010 roku oraz sprawozdanie roczne Komitetu Słowianoznawstwa PAN pełnią-
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cego funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komi-
tetem Slawistów.

W punkcie pierwszym posiedzenia organizacyjnego podsumowano działania 
Komitetu Słowianoznawstwa w ramach przygotowań do XV Międzynarodowego 
Kongresu Slawistów. Wszystkie placówki slawistyczne (w tym i polonistyczne) 
w kraju zostały poinformowane o tematyce Kongresu, terminie i trybie nadsyłania 
zgłoszeń referatów oraz o programie dalszych działań w ramach przygotowań do 
tego przedsięwzięcia. Informacja ta zamieszczona została także na stronie interne-
towej Komitetu. Na koniec stycznia 2011 r. wyznaczony został termin zgłaszania 
tematów referatów wraz ze streszczeniem w języku polskim. Po tym terminie w lu-
tym przystąpi do pracy komisja oceniająca nadesłane zgłoszenia. 

Pod dyskusję poddana została przez prof. Małgorzatę Korytkowską, wynikająca 
z kalendarza prac przygotowawczych do Kongresu Slawistów, sprawa powołania 
komisji kwalifi kującej zgłoszenia referatów na Kongres i przygotowującej materia-
ły dla Prezydium Komitetu. W wyniku przeprowadzonego głosowania powołano 
jednogłośnie skład dwóch podkomisji. Do podkomisji językoznawczej weszli: prof. 
Hanna Taborska, prof. Janusz Siatkowski i prof. Małgorzata Korytkowska, do pod-
komisji literaturoznawczej: prof. Lucjan Suchanek i prof. Krzysztof Wrocławski.

Akceptację prof. Elżbiety Smułkowej uzyskała propozycja Komitetu Słowiano-
znawstwa PAN wystąpienia tej zasłużonej dla slawistyki Uczonej z referatem na 
posiedzeniu plenarnym podczas otwarcia Kongresu Slawistów. W związku z tym 
ustalono, że Komitet Słowianoznawstwa przedstawi tę propozycję, wraz ze zgło-
szonym przez prof. Elżbietę Smułkową tytułem referatu, Międzynarodowemu Ko-
mitetowi Slawistów. 

W kolejnym punkcie programu posiedzenia przeprowadzone zostały wybory 
Komisji Skrutacyjnej ds. wyborów Komitetu Słowianoznawstwa PAN na nową ka-
dencję. Jednogłośnie wybrano do składu komisji następujące osoby: prof. Wojcie-
cha Chlebdę, prof. Krzysztofa Wrocławskiego i dr Zofi ę Rudnik-Karwatową.

Informacja prof. Małgorzaty Korytkowskiej o rytmicznym wydawaniu zapla-
nowanych na ten rok zeszytów i tomów trzech czasopism komitetowych wypełniła 
punkt dotyczący spraw wydawniczych. 

W ostatniej części posiedzenia dr Zofi a Rudnik-Karwatowa przedstawiła spra-
wozdanie roczne Komitetu Słowianoznawstwa PAN oraz sprawozdanie roczne Ko-
mitetu Słowianoznawstwa pełniącego funkcję komitetu narodowego ds. Współpra-
cy z MKS. Oba sprawozdania roczne zostały przyjęte przez zebranych. 

Zofi a Rudnik-Karwatowa 


