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S P R AW O Z D A N I A

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN
(Warszawa, 21 stycznia 2013 r.)
21 stycznia 2013 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie plenarne Komitetu Słowianoznawstwa PAN z następującym porządkiem obrad:
• Posiedzenie naukowe
Referat prof. dr. hab. Michała Parczewskiego (Uniwersytet Rzeszowski): Nazwa bieszczadzkiej miejscowości Zwierzyń w świetle źródeł archeologicznych
Dyskusja.
• Posiedzenie organizacyjne
1. Sprawy dotyczące XV Międzynarodowego Kongresu Slawistów.
2. Sprawy wydawnicze.
3. Sprawozdanie roczne z działalności Komitetu Słowianoznawstwa PAN.
4. Sprawozdanie roczne z działalności Komitetu Słowianoznawstwa PAN pełniącego funkcję
Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Slawistów.
5. Zaopiniowanie kandydatury prof. Gerda Henschela na członka zagranicznego PAN
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
• W części naukowej posiedzenia prof. M. Parczewski wygłosił referat pt. Nazwa bieszczadzkiej miejscowości Zwierzyń w świetle źródeł archeologicznych. Referent przedstawił różne stanowiska badaczy w sprawie etymologii nazwy Zwierzyń w powiecie leskim. Językoznawcy opowiadają się za jedną z dwóch wersji
pochodzenia tej nazwy: 1. geneza fizjograficzna, od ukraińskiego zdvi(-y)žen’e
‘zgromadzenie się, napływ’; wołyńskie zdvýž ‘trzęsawisko’ (wersję tę przyjmują
J. Udolph 1979, W. Makarski 1986), 2. geneza kulturowa, od ukraińskiego Zdwyżennia ‘Podwyższenie Krzyża Świętego’ (etymologię tę przyjmuje J. Rieger 1987).
Według referenta analiza danych historycznych oraz archeologicznych (dokonane w odległej przeszłości na terenie Zwierzynia znalezisko krzyża procesyjnego
roboty limuzyjskiej z I połowy XIII w., otoczonego kultem i przechowywanego
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w miejscowej cerkwi) wskazuje na zdecydowanie większe prawdopodobieństwo
tej drugiej koncepcji, od wezwania cerkwi.
Referat wzbudził duże zainteresowanie. W dyskusji podkreślano dociekliwość
prof. M. Parczewskiego w poszukaniu źródeł. Etymologię nazwy Zwierzyń od wezwania cerkwi uznano za przekonującą.
W kolejnej części posiedzenia – poświęconej bieżącej działalności organizacyjnej Komitetu – koncentrowano się wokół następujących spraw:
• Przygotowania do Kongresu Slawistów w 2013 r.
Kolejny raz uczestnicy Kongresu zostali zaproszeni do odwiedzania strony internetowej Międzynarodowego Komitetu Slawistów, na której są zamieszczane
aktualne informacje dotyczące organizacji Kongresu Slawistów. Poinformowano
członków Komitetu o zgłoszeniu przez Komitet Słowianoznawstwa PAN propozycji prezentacji na Kongresie Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny,
a także o wyrażeniu zgody prof. Janusza Siatkowskiego na zaprezentowanie tego
dzieła w Mińsku.
Prof. M. Korytkowska przekazała wiadomość o planowanej wystawie publikacji slawistycznych w trakcie trwania Kongresu. Organizatorzy Kongresu zwrócili
się do komitetów narodowych z prośbą o nadsyłanie wykazów publikacji wydanych po ostatnim Kongresie w Ochrydzie oraz przesyłania książek na wystawę
w Mińsku do końca lipca br.
• Punkt dotyczący spraw wydawniczych poświęcono kwestii publikacji referatów wygłoszonych na jubileuszowej konferencji Komitetu Słowianoznawstwa
PAN, która odbyła się 10 grudnia 2012 r. Zebrani członkowie Komitetu poparli
propozycję opublikowania wszystkich tekstów referatów w trzech czasopismach
komitetowych: „Roczniku Slawistycznym”, „Slavii Orientalis” i „Pamiętniku Słowiańskim”.
• Sekretarz Komitetu dr Zofia Rudnik-Karwatowa przedstawiła dwa sprawozdania roczne: z działalności Komitetu Słowianoznawstwa PAN w roku 2012
i z działalności Komitetu Słowianoznawstwa PAN pełniącego funkcję Komitetu
Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Slawistów w roku
2012. Oba sprawozdania zostały przyjęte przez zebranych.
• W kolejnym punkcie zebrania członkowie zaopiniowali w głosowaniu tajnym
kandydaturę prof. Gerda Henschela zgłoszoną na członka zagranicznego Polskiej
Akademii Nauk przez członków Wydziału I PAN. Głosowanie zostało poprzedzone
informacją o oficjalnym piśmie Dziekana Wydz. I PAN prof. S. Filipowicza w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. G. Henschela, językoznawcy slawisty, dyrektora
Instytutu Slawistyki w Oldenburgu, przewodniczącego Niemieckiego Komitetu
Slawistów, oraz uzasadnieniu wniosku i procedowaniu opiniowania kandydata na
członka zagranicznego PAN,
Zgłoszona kandydatura uzyskała w głosowaniu tajnym aprobatę większości
członków Komitetu.
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• Sprawy bieżące
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W tej części posiedzenia prof. M. Korytkowska poinformowała zebranych
o tekście prof. J. Woleńskiego, krytycznym wobec parametryzacji czasopism, oraz
o artykule przewodniczącego Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych prof. J. Wilkina w czasopiśmie „PAUza Akademicka”, którego autor zapowiada otwartość na krytykę ze strony środowisk naukowych. Oba teksty przesłane zostaną do członków Komitetu jako podstawa do dyskusji na najbliższym
posiedzeniu 25 marca. Prof. M. Korytkowska przekazała też informację, że Komitet Nauk Historycznych PAN wystąpił z inicjatywą zorganizowania spotkania
przewodniczących komitetów naukowych Wydziału I PAN w dniu 14 lutego br.
w sprawie parametryzacji czasopism. W dyskusji podjętej na posiedzeniu członków Komitetu Słowianoznawstwa PAN zarysowały się dwa wyraźne stanowiska:
poparcie historyków, dążenie do wspólnego opracowania stanowiska i drugie –
sporządzenie wykazu czasopism językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych na oddzielnych listach rankingowych, co stanowić by mogło podstawę
do analizy.
Zofia Rudnik-Karwatowa

