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На 25 ноември, се проведе славистичен дискусионен следобед, посветен на темата „Славянство или сла-
вянска взаимност?“. В Академичния конферентен център в Прага се събраха чешки и международни сла-
висти, за да споделят своите възгледи относно тази тематика.

Събитието за-
почна с лекция 
на тема „Поня-
тие славянства 
во Франции 

на рубеже 19 и 20 веков: 
Интерпретации и семан-
тические сдвиги“, която бе 
изнесена на руски от френс-
ката славистка д-р Силви 
Аршембо от Сорбоната 
(CNRS/Sorbonne-Université 
(Eur’orbem, Cultures et 
Sociétés d´Europe orientale, 
balkanique et médiane). Д-р 
Аршембо разказа за отноше-
нията между Франция и то-
ку-що родилата се по онова 
време Чехословакия. В тази 
връзка тя спомена имената 
на френски слависти като 
Луи Леже (на когото, макар 
и с неправилно произноше-
ние, е кръстена улица „Ле-
герова“ в Прага, или пък с 
по-успешна транскрипция 
улица „Луи Леже“ в София), 
както и личността на Ернст Дени, с 
когото е свързано началото на Сла-
вянския институт в Сорбоната и 
Френския институт в Прага. Дени е 
и редактор на списанието „Льо монд 
слав“, което представлява важен из-
точник на информация относно сла-
вяните не само във франкофонските 
научни среди, тъй като френският по 
това време служи като междунаро-
ден език на дипломатите и учените.

Оказва се, че още тогавашните 
слависти са затруднени от широкото 
поле на славистичните изследвания, 
които, както виждаме от примера на 
Луи Леже, не могат да бъдат обхвана-
ти от един-единствен човек и изис-
кват подкрепата на още учени. Труд-
но е да се установи по какви критерии 
може да бъде определен един славян-
ски народ: антропологични, етно-

ложки, лингвистични, понеже славя-
ните никога не са имали политическо 
единство, а са живели заедно само в 
рамките на други империи. Ключов 
момент в тяхната взаимност се явява 
езиковата им близост. През XIX век 
Франция се обръща стратегически 
към славянския свят. При евентуал-
но съединяване славянският елемент 
би заемал територията, простираща 
се от Адриатическо море чак до Ти-
хия океан, осигурявайки по този на-
чин на Франция защита срещу нем-
ската заплаха.

След д-р Аршембо лекция изнесе 
чешкият историк Радомир Вълчек от 
филиала в Бърно на Института по 
история към Чешката академия на 
науките. Доц. Вълчек представи па-
радигмата на славянството в днеш-
ното чешко общество, произтичаща 

от историческите условия. 
Той подчерта, че трябва 
да се различават чешките 
думи „slavjanofi lství“ – коя-
то препраща към руското 
идеологическо течение през 
XIX век, и „slovanofi lství“, 
която, по неговите думи, е 
по-подходящият термин в 
днешната обстановка. Този 
пример илюстрира разли-
ките по отношение на цел-
та и значението, които сла-
вянската взаимност носи 
съответно през XIX век и в 
съвременното общество. С 
други думи, панславизмът 
е натоварен с политически 
цели и предполага славян-
ско единство на всяко едно 
ниво в обществото, докато 
днешната славянска взаим-
ност е фокусирана предим-
но върху установяването на 
тесни връзки между отдел-
ните славянски народи.

След двете лекции, во-
дещият на събитието д-р Вацлав 
Чермак, директор на Славянския ин-
ститут към Чешката академия на на-
уките, откри дискусията. Той самият 
спомена, че има и случаи на злоупо-
треба с панславистичните идеологии 
и че, например, всеки един от славян-
ските народи има своя собствена ин-
терпретация на култа към Св. св. Ки-
рил и Методий. В края на обширната 
и изключително ерудирана дискусия 
беше чут апел, че в днешно време 
липсва качествено преподаване на 
най-новата история, както и на вза-
имната разбираемост между славян-
ските езици, която би могла не само 
да помогне на учениците да се ори-
ентират по-добре в родния им език и 
неговия славянски контекст, но и да 
им улесни усвояването на какъвто и 
да било чужд език.  ◆
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