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V tomto roku sme si pripomenuli sté výročie revolúcie v Rusku z roku 1917. Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (IH FF PU)
v Prešove a Historická spoločnosť kráľovského
mesta Prešov pri tejto príležitosti zorganizovali
23. novembra prednáškové podujatie, ktoré bolo
zamerané na priblíženie tohto významného historického medzníka v dejinách Ruska. Program
pozostával z piatich prednášok v dvoch blokoch,
predstavili sa tak vedeckí pracovníci PU v Prešove, ako aj českí odborníci na problematiku ruských dejín.
Po slávnostnom otvorení podujatia riaditeľkou IH, doc. PhDr. Ľubicou Harbuľovou, CSc.,
nasledovala úvodná prednáška člena Ústavu
historických věd FF Univerzity Pardubice, Mgr.
Mgr. Zbyněk Vydra, PhD.
Zbyňka Vydru, Ph.D., s názvom Mezi samoděržavím a revolucí: Rusko za Mikuláše II. (1894 – 1917).
Zaujímavé priblíženie dejín Ruska v prezentovanom období bolo vystriedané prednáškou riaditeľky IH FF PU v Prešove, doc. Ľ. Harbuľovej, CSc., ktorá podrobne
priblížila predovšetkým vnútropolitický vývoj Ruska v roku 1917. Posledný výstup
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pred ukončením prvého prednáškového bloku patril prednáške dekana Pravoslávnej bohosloveckej fakulty FF PU v Prešove, prof. ThDr. Jána Šafina, PhD., na tému
Na prahu veľkých otrasov: rok 1917 – koniec konštantínovskej epochy.
Druhý blok prednášok otvoril vedecký pracovník Inštitútu rusistiky FF PU, doc.
PhDr. Valerij Kupko, CSc. V prednáške Predapokalyptické symptómy v ruskej literatúre
„strieborného veku“ analyzoval vybrané diela ruských autorov, v ktorých sa vyskytovali myšlienky a obrazy o konci sveta, resp. Ruska. Podujatie uzavrela PhDr. Julie
Jančárková, Ph.D., zo Slovanského ústavu Akadémie vied Českej republiky v Prahe
prednáškou o výtvarnom umení v roku 1917 so zameraním na výtvarné umenie
ruských autorov. Priblížila aj životy jednotlivých autorov, ich rodín, či umeleckých
diel, ktoré sa dostali aj do bývalého Československa.
Celé podujatie moderovala členka IH FF PU v Prešove Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD. Prednášková akcia Rusko v roku 1917 prilákala značný počet poslucháčov,
či už z radov študentov, alebo vysokoškolských pedagógov. Všetci vystupujúci obohatili prítomných svojimi prednáškami a rozšírili poznatky z rozličného spektra dejov v Rusku v roku 1917.
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