Studenckie Koło Naukowe Dialogu i Współpracy ze Wschodem
przy Instytucie Rusycystyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosić na
Międzynarodową Konferencję Naukową

Literatura i władza – związki na gruncie rosyjskim
(XIX-XX w.)
Miejsce i termin: Warszawa, 17-18 maja 2017 r.
Języki: polski i rosyjski
Celem konferencji jest rozpatrzenie szeroko rozumianych literackich doświadczeń Rosjan z
władzą w wiekach XIX i XX, zarówno w kontekście relacji "pisarz - władca / rządzący", jak i
odzwierciedlenia problematyki politycznej w twórczości literackiej. Zadanie główne stanowi
przeprowadzenie klasyfikacji postaw pisarzy wobec rządzących oraz przegląd opinii
wyrażanych przez nich - wprost i w sposób zawoalowany - na temat ustroju i funkcjonowania
struktur państwa w literaturze pięknej i literaturze dokumentu osobistego.
Konferencja adresowana jest do studentów i doktorantów zainteresowanych wskazaną
problematyką, reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne i społeczne:
literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, filozofów, politologów,
socjologów i in.

Bloki tematyczne:
I.

Pisarze wobec władzy
1. Wierni polityce państwa. Pisarze w służbie władzy carskiej i reżimu
radzieckiego.
2. Opozycjoniści. Rosyjscy i radzieccy pisarze "antysystemowi" i ich
krytyka władzy.
3. Niezdecydowani. Od buntu przeciw władzy do poparcia dla niej i
odwrotnie - od poparcia do sprzeciwu.

II.

Władza wobec pisarzy
1. Kontakty personalne.
2. Władca pisarzem.
3. Wolność słowa i jej ograniczenia. Cenzura instytucjonalna i
autocenzura a literatura rosyjska i radziecka.
4. Mecenat w warunkach upolitycznienia
III. Problem władzy pod piórem pisarza - tematyka, gatunki i język dzieł
literackich. Historia kluczem do zrozumienia współczesności.

Planowane jest wydanie monografii.
***
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o wypełnienie ankiety (w
załączeniu) oraz przesłanie jej do 15 marca 2017 r. na adres:
skndiwzw@gmail.com
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru referatów.
Koszt udziału w konferencji (dojazd, noclegi, wyżywienie) pokrywają uczestnicy.
Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (dla obywateli RP) lub 50 euro (dla cudzoziemców).
Serdecznie zapraszamy!
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