Trzecia Mińska Konferencja Instytutu „Sfera Polityczna”
Mińsk, 30-31 maja 2014 roku.
Instytut „Sfera polityczna” w imieniu Komitetu Organizacyjnego zaprasza do udziału w Trzeciej
Międzynarodowej Konferencji Naukowej.
W 2014 roku temat konferencji brzmi:
„Wojny w tradycji politycznej i kulturalnej Białorusi i państw Europy Środkowo
Wschodniej”

Główni organizatorzy:
Instytut Studiów Politycznych „Sfera Polityczna” (Mińsk-Wilno)
Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego (Kowno, Litwa)
Instytut Polski w Mińsku (Mińsk)
Uniwersytet Witolda Wielkiego (Kowno, Litwa)
Kolegium Białoruskie (Mińsk)
Uniwersytet Latający (Mińsk)
Instytut Historii Litwy (Wilno, Litwa)
Języki robocze konferencji - białoruski, rosyjski, angielski i polski.
Szacunkowa liczba uczestników – 40 osób.
W roku 2014, Białoruś będzie obchodzić cztery ważne rocznice: 500-lecia bitwy orszańskiej, 100

lat od rozpoczęcia I wojny światowej, 220 rocznica insurekcji kościuszkowskiej i 70-lecie
wyzwolenia Mińska spod okupacji hitlerowskiej. Wszystkie te wydarzenia składają się białoruską
historię wojskową, jednak mają różny wydźwięk polityczny i ideologiczny, odnoszą się do różnych
interpretacji przeszłości i są upamiętniane przez różne ugrupowania polityczne.
Historia Białorusi często jest postrzegana jako pozbawiona podmiotowości, jako dzieje w których
kraj pojawia się jedynie jako terytorium podbojów i najazdów. W 1857, białoruski historyk Osip
Turczynowicz w „Przeglądzie historii Białorusi od czasów najdawniejszych” pisał o przeszłości
Białorusi w następujący sposób: „Jest to arena starodawnych bitew, skrzyżowanie potężnych rywali,
którzy nieustannie walczyli między sobą, to wielka mogiła ich wojsk niezliczonych”. Pozostałości
takiej narracji można znaleźć w licznych pracach historycznych i dziełach sztuki. W rezultacie,
Białoruś i jej państwowość są postrzegane jako ofiara, jej tragiczny los - znajdować się na
skrzyżowaniu ścieżek wojennych. Z drugiej strony, możemy również zaobserwować trochę inne
podejście do historii naszego kraju: jest to historia wojowniczego ludu, pełna chwały oręża, historia
aktywnych twórców swojej przyszłości. Jednak definicja historycznych wrogów i krytycznych
momentów chwały oręża pozostaje powszechnie dyskutowana w społeczeństwie białoruskim, w
dużym stopniu zależy od dzisiejszych ideologicznych i politycznych pozycji.
Decydujący wpływ wojen na polityczne samostanowienie kraju i ich znaczenie dla upamiętnienia
dziejów wojskowych oraz zwycięstw nie jest dziś wyjątkowe w przypadku Białorusi. Można
znaleźć wiele podobieństw z sąsiednimi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, które zostały
politycznie uformowane również podczas I wojny światowej.
Rok 2014 jako rok rocznic jest okazją do dyskusji o tym, jak wojny wpłynęły na rozwój instytucji
politycznych i kulturalnych tradycji Białorusi i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jak
sposoby prezentacji historii wojskowej powstały w regionie, oraz jak pamięć kulturowa wojen i
kultura świętowania zwycięstw oraz rozumienia porażek rozwija się na tym terenie.
Podstawowe zagadnienia konferencji:
1) Bitwa pod Orszą i wojny XVI wieku w historii, historiografii i ideologii Białorusi i innych
krajów Europy Środkowo-Wschodniej;
2) I wojna światowa i powstawanie Białorusi jako przedmiotu politycznego;
3) Rola I wojny światowej w zmianach politycznych i kulturalnych w Europie ŚrodkowoWschodniej;
4) Wyzwolenie, okupacja i zbrojny opór: 1944 w historii i historiografii narodów Europy
Środkowo-Wschodniej;
5) Kultura pamięci i wojny na Białorusi: Dzień Białoruskiej Sławy Wojskowej, Dzień Zwycięstwa,
Dzień Niepodległości;
6) Kultura pamięci, święta państwowe i wojny w Europie Środkowo-Wschodniej.
Zgłoszenia:
Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać:
1) CV w dowolnym języku roboczym;
2) Streszczenie wystąpienia o objętości 2-3 tys. znaków w dowolnym języku roboczym;
3) Prosimy o zaznaczenie czy potrzebna jest wiza wjazdowa na terytorium Białorusi.
Wszystkie aplikacje należy dosłać do 15 marca 2014 na adres e-mail: info @ palityka.org
Organizatorzy pomagają w uzyskaniu wizy.
Wynikiem pracy konferencji będzie wydanie numeru tematycznego czasopisma naukowego „Sfera
polityczna”.

