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DRUGA DOROCZNA DORPACKA MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA DOT. STUDIÓW ROSYJSKICH
I WSCHODNIOEUROPEJSKICH,
5–6 CZERWCA 2017 R., DORPAT (TARTU), ESTONIA

W dniach 5–6 czerwca 2017 r. w Dorpacie (Tartu) – drugim co do wielkości mieście Estonii – odbyła się Druga Doroczna Dorpacka Międzynarodowa Konferencja
Naukowa dot. Studiów Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich (ang. Second Annual
Tartu Conference on Russian and East European Studies). W tym roku temat przewodni konferencji brzmiał: Rewolucja rosyjska i jej dziedzictwo: Rozważania po
stuleciu (ang. The Russian Revolution and Its Legacies: Taking Stock a Century
Later). Wybór tego zagadnienia nie może dziwić zważywszy, że właśnie w tym
roku przypada okrągła setna rocznica wybuchu rewolucji październikowej, a jak
wiadomo wydarzenie to pociągnęło za sobą doniosłe konsekwencje nie tylko dla
samej Rosji czy nawet Europy Wschodniej, ale dla całego świata.
Współorganizatorami konferencji były następujące instytuty i centra badawcze: Ośrodek ds. Studiów UE-Rosja (ang. Centre for EU-Russia Studies)
przy Uniwersytecie Dorpackim, Globalne Centrum Europejskie (ang. Global Europe Centre) przy University of Kent oraz Uppsalskie Centrum Studiów Rosyjskich i Euroazjatyckich (ang. Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies)
przy Uniwersytecie w Uppsali. Wsparcie finansowe konferencji pochodziło ze
środków programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 (projekt: Building Research
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Excellence in Russian and East European Studies at the Universities of Tartu,
Uppsala and Kent).
Rozległa problematyka konferencji została podzielona na 42 tematyczne
panele, w ramach których referaty wygłosiło około 200 prelegentów. W konferencji uczestniczyli wybitni slawiści, rosjoznawcy, historycy, socjolodzy, ekonomiści
i politolodzy z wielu ośrodków naukowych z Europy, jak i spoza niej (m.in. z USA,
Indii, Japonii i Tajwanu). Wykład inaugurujący kongres (ang. Lessons of October:
The Fate of Democracy and Socialism in the Age of Revolution and Counter-Revolution) wygłosił amerykański historyk ormiańskiego pochodzenia Profesor Ronald
Grigor Suny z University of Michigan. Spośród wielości zagadnień podejmowanych w referatach obok kwestii historycznych i socjologicznych czy wątkach rewolucyjnych w rosyjskiej literaturze współczesnej uwaga uczonych koncentrowała się
na takich zagadnieniach m.in., jak polityka bezpieczeństwa Rosji; społeczeństwo
obywatelskie w Rosji – nowe formy i role w zmieniającym się społeczeństwie; radzieckie dziedzictwo i polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej; bezpieczeństwo,
normy i integracja w Europie i Eurazji oraz konflikty w Europie Wschodniej.
Ponadto uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić Estońskie Muzeum
Narodowe w nowej siedzibie na terenie byłego sowieckiego lotniska wojskowego
nieopodal Dorpatu. W muzeum znajduje się m.in. bogata wystawa poświęcona kulturze i sztuce ludowej wszystkich ludów ugrofińskich, włączywszy w to oczywiście Estończyków. Wystawy prezentowane w gmachu muzeum stanowiły asumpt
do przeprowadzenia debaty o spuściźnie rewolucji rosyjskiej w Europie Wschodniej. Udział w niej wziął m.in. znany i ceniony profesor Mark Kramer z Harvard
University. Naukowcy uczestniczący w tej ciekawej formule dyskusji i wymiany
poglądów podkreślili przede wszystkim niejednoznaczną ocenę spuścizny rewolucji październikowej, która jest uzależniona od umiejscowienia tego problemu badawczego w literaturoznawstwie, socjologii czy politologii.
Konferencja była okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń przez uczonych
specjalizujących się w szeroko rozumianej problematyce rosyjskiej i wschodnioeuropejskiej z Europy oraz renomowanych pozaeuropejskich ośrodków uniwersyteckich. Dzięki swojej cykliczności i nadzwyczajnemu poświęceniu organizatorów
konferencja stała się jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, tego rodzaju wydarzeniem naukowym w Europie.

