
STALIŠČE SLOVENSKEGA SLAVISTIČNEGA KOMITEJA 

 

V pismu z dne 10. marca 2022 je Natalija Bernicka, predsednica Mednarodnega slavističnega 

komiteja, zapisala: »Война, разразившаяся вследствие вторжения российских войск на 

территорию Украины, стала шоком для всех нас. Эти события не могут не отразиться 

на организации 17 Международного Съезда славистов в Париже.« V imenu Francoskega 

slavističnega komiteja je zaradi vojne med dvema slovanskima državama zaprosila nacionalne 

slavistične komiteje in znanstvene komisije, afiliirane pri Mednarodnem slavističnem 

komiteju, za stališče do predlaganih štirih možnosti glede izvedbe za leto 2023 načrtovanega 

mednarodnega slavističnega kongresa:  

1) Возможное аннулирование Съезда в 2023 г. 

2) Возможный перенос Съезда на более поздний срок 

3) Вопрос об участии в Съезде российской делегации 

4) Вопрос об участии в Съезде российской и белорусской делегации. 

 

Slovenski slavistični komite obsoja v celoti nesprejemljiv napad vojske Ruske federacije na 

Ukrajino, ki ga spremljajo človeške žrtve, množični beg prebivalstva, grobo uničevanje 

gospodarske družbene strukture v državi in nepopravljive psihične posledice na več 

generacijah.   

 

Razprava o ponujenih štirih možnosti je privedla do naslednjega sklepa:  

Kot popolnoma nesprejemljivi so člani soglasno zavrnili možnosti pod točkama 3) in 4), zato 

ker udeležencev kongresa ne imenujejo državne inštitucije, ampak področni strokovnjaki na 

podlagi prijav referatov nacionalnemu slavističnemu komiteju. Razen tega je v demokratični 

družbi legitimno vsako politično prepričanje, ki ne opravičuje nasilja in vojne in ki zavrača 

Sovraštvo. Nočemo namreč, da bi sovražni govor, ki se že pojavlja na socialnih omrežjih, s te 

ali one strani poslušali na kongresu.  

  

Kot sprejemljivi so člani sprejeli možnosti pod točkama 1) in točko 2):  

 

Slovenski slavistični komite se zaveda, da je mednarodni slavistični kongres pomembna 

organizacijska oblika, ki je v slabih sto letih delovanja (oz. z mirovanjem v letih 1939 – 1958) 

odigrala opazno vlogo v povezovanju in sodelovanju slavističnih strokovnjakov z vsega sveta. 

Odločitev med možnostma 1) in 2) ni bila sprejeta soglasno. Manjšina se je odločila za 

možnost 2) (tj. prenos kongresa na kasnejši čas) z argumentom, da znanost ne more biti žrtev 

političnih odločitev, na katere ni imela in nima nobenega vpliva. Večina pa se je za možnost 

1) (tj. anuliranje kongresa) izrekla iz socioloških in psiholoških razlogov (npr. v vojni sta dve 

slovanski državi, konec vojne ni predvidljiv, travmatične okoliščine, nepredvidljive 

kratkoročne in dolgoročne psihološke in politične posledice vojne, i.t.d.), poleg tega pa mora 

organizator pretehtati tudi načine, kako v mirovanju vzdrževati organizacijsko strukturo.  

 

Slovenski slavistični komite predlaga, da ob morebitni odpovedi 17. mednarodnega 

slavističnega kongresa, Francoski slavistični komite ohrani svoj mandat in preuči morebitne 

posledice rusko-ukrajinske vojne na položaj mednarodne slavistike in možnosti za 

organizacijsko prenovo delovanja Mednarodnega slavističnega komiteja. 


