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Wykład „Historia XX wieku a polityka historyczna
współczesnej Rosji” – Wrocław, 21 czerwca 2017
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21 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu (pl. T.
Kościuszki 10) odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Historią”, organizowane
przez Oddział IPN we Wrocławiu. Rosyjski historyk i literaturoznawca prof. Borys Sokołow
przedstawił wykład „Historia XX wieku a polityka historyczna współczesnej Rosji”.
Naukowiec skupił się na próbie zburzenia mitów funkcjonujących w postrzeganiu II wojny
światowej w społeczeństwie rosyjskim, wyjaśniając wiele kwestii dotyczących m.in. strat
wojennych ZSRR. Sokołow zasygnalizował również problem nadużyć i przestępstw
wojennych popełnianych przez żołnierzy Armii Czerwonej w Europie Środkowej,
stwierdzając, że w dzisiejszej Rosji nie ma praktycznie naukowców, którzy zajmowaliby się
tym problemem. Brak naukowego zainteresowania nie wynika jednak z braku źródeł, bo
takowe istnieją, lecz raczej z niechęci władz do rozwijania wiedzy na ten temat, co mogłoby
skutkować załamaniem się całej polityki gloryfikującej Armię Czerwoną jako wybawiciela
narodów Europy od niemieckiego faszyzmu. Po wystąpieniu profesora można było zadawać
pytania. W tej części spotkania jednym z ciekawszych zagadnień były wyjaśnienia
Sokołowa dotyczące konfliktu na wschodzie Ukrainy. Profesor zwrócił uwagę na ukrywanie
przez władze rosyjskie prawdziwych strat poniesionych przez armię rosyjską (formalnie nie
uczestniczącą w konflikcie) oraz na straty tak zwanych ochotników rosyjskich, walczących
po stronie zbuntowanych regionów. Końcowym akcentem spotkania była możliwość
zakupienia książek Borysa Sokołowa oraz otrzymanie dedykacji autora. Wykład tłumaczyła
Tatiana Sucha-Klebaniuk.

„Wieczory z Historią” to organizowane raz w miesiącu wykłady otwarte. Miejscem spotkań
jest stylowe wnętrze Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu, przy placu Tadeusza
Kościuszki 10. Klub zajmuje się propagowaniem muzyki dawnej i współczesnej oraz
upowszechnianiem literatury. Organizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
IPN we Wrocławiu wykłady odbywają się raz w miesiącu, zwykle o godz. 18.00. Na kolejne
spotkanie zapraszamy po wakacjach.


