Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická
studia, z. s.
ve spolupráci s
Filozofickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku,
Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.,
Slovanským ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.,
Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity
a
Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy
připravuje
z října 2020 odložené
mezinárodní vědecké sympozium

Ne-svoboda, despocie a totalitarismus
v kultuře a v kulturních dějinách.
Sympozium se uskuteční

20. až 22. října 2021
v Brně
v budově Akademie věd ČR v Čechyňské ulici 19, 602 00.
V případě nepříznivé epidemiologické situace se jednání uskuteční s možností
připojení se on-line či výhradně formou on-line.

Zaměření sympozia:

Hannah Arendtová (1906-1975), politická filozofka německo-židovského původu
sledovala v díle O původu totalitarismu dvě historické formy totalitní vlády, nacistické
Německo a stalinské Rusko. Věnovala se přitom politickým, stejně jako alespoň
náznakem nepolitickým aspektům. Od vydání díla O původu totalitarismu již uplynulo
bezmála 70 let. Domníváme se proto, že je třeba toto téma znovu otevřít a přitom
rozšířit pohled na nepolitickou stránku věci ovšem s reflexí politických aspektů.
Cílem sympozia Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních
dějinách je nejen připomenutí, jak se v poměrně nedávné minulosti (ve 20. století)
prosazovaly totalitní praktiky a vytvářelo prostředí „ne-svobody“, které deformovalo
či dokonce znemožňovalo svobodné konání, ale i upozornění na působení
fenoménu despocie a ne-svobody ve starších dějinách: od starověku, přes
středověk, novověk až k moderním dějinám. Kulturní dějiny, v jejichž rámci se má
tematika především (ale nejen v nich) pohybovat, jsou vymezovány v intencích jejich
chápání britským historikem Peterem Burkem (*1937) jako obraz a konání dějin
sahající za rámec politických, hospodářských, sociálních a právních dějin i dějin idejí
a ideologií, ale s nimi úzce související, jimi ovlivňované a zpětně na ně působící.
Takto pojaté kulturní dějiny se bez sond do politických, hospodářských, sociálních a
právních dějin, stejně jako dějin idejí a ideologií i širších politických pohledů
neobejdou.
Sympozium rozvíjí tradici česko-slovenských mezinárodních konferencí věnovaných
kulturním dějinám (1. ročník: Stav a perspektivy výzkumu kulturních dějin ve střední
Evropě; 2. ročník: Spolky – 100 let; 3. ročník: Kult v dějinách). V intencích toho hodlá
zohlednit kulturní dějiny s možným záběrem nejen do historického, ale i
literárního, filozofického či uměnovědného spektra.

Tematické okruhy:

1. Totalitarismus, totalitární hnutí a totalitární myšlení ve 20. století
2. Tolerance a netolerance v dějinách
3. Historiografické, filozofické a politologické myšlení o svobodě – nesvobodě,
toleranci – netoleranci. Koncepty jednotlivců, škol, myšlenkových směrů a
jejich kritika
4. Reformovatelnost totalitárního systému? Vize, podstata a dopady tzv. „Tání“
doby Nikity Sergejeviče Chruščova
5. Despocie a oligarchie ve starších a nejstarších (kulturních) dějinách
6. Život v nesvobodných společenských systémech napříč dějinami
7. Osobnosti jako symboly a nositelé svobodných a nesvobodných idejí
či projevů
8. Umění, věda a architektura v časech totalitárních diktatur

Organizační záležitosti:
Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Délka vystoupení: 15 minut

Přihlášky zašlete prosím do 30. 8. 2021 na e-mailovou adresu:

easterneurope@hiu.cas.cz
Nezapomeňte spolu s přihláškou zaslat abstrakty vystoupení. Zpracujte je
v přibližné délce 1 800 znaků včetně mezer (jedné normostrany) v některém
z konferenčních jazyků, ideálně česky / slovensky a anglicky.

Přihlášení na říjen 2020, kteří do 15. 5. 2021 potvrdili zájem o účast v říjnu 2021,
se znovu nepřihlašují!

Na setkání a zajímavá jednání se jménem všech organizátorů konference těší

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.,
předseda
České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s.
vlcek@brno.avcr.cz

Přihláška na sympozium

Ne-svoboda, despocie a totalitarismus
v kultuře a v kulturních dějinách,
které se uskuteční v Brně ve dnech 20. – 22. října 2021

Jméno a příjmení, tituly:

Název příspěvku:

Název a adresa zaměstnavatele:

Abstrakt vystoupení (cca 1 normostrana, tj. 1 800 znaků včetně mezer):

Přihlášku, prosím, zašlete do 30. 8. 2021 na e-mailovou adresu

easterneurope@hiu.cas.cz

