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Uddrag af årets foredrag på Hovedbiblioteket, Dokk1, Aarhus C.  Alle oplæg var særdeles 

velbesøgte og succesfulde. 

 

 
 

 

Torsdag d. 15. Februar kl. 17  

”Nato og Rusland” 

Oplæg  af cand.mag. Claus Mathiesen 

Forsvarsakademiet med speciale i russisk sprog, 

politik og militære forhold. Desuden har han i årene 

1999 til 2007 været forsvarsattache i Polen og Ukraine. 

 

Oplægget indeholdt analyser af forholdet mellem 

NATO og Rusland gennem fastlåst blokmodsætning 

hen imod forsigtigt samarbejde til fornyet rivalisering. 

Med beggrund i  Sovjetunionens sammenbrud til i dag". 

 

  

Lørdag d. 12. Maj kl. 14  

”Lev Shestov Ruslands svar på 

Kierkegaard og Nietzsche” 

 

Oplæg af mag.art. Kristian Lambertsen 
Fyodor Dostoevsky har hidtil været anset for at være den 

første russiske forfatter, der har beskrevet eksistentielle 

tilstande. Lev Shestov (1866-1938), der gik i Søren 

Kierkegaard`s og Nietzsche forspor, var dog den første 

der udformede en struktureret filosofi indenfor 

eksistentielle tanker. Den moderne tidsalder er 

domineret af forbrugermentalitet og olie priser. Og der 

er begrænset tid til at reflektere over tilværelsen. For 100 

år siden var alting fundamentalt anderledes. I denne 

periode dannedes, i Europa, baggrunden for en filosofisk 

bevægelse, hvor fokus primært var konsentreret omkring 

menneskets eksistens. En af tidens tidlige eksponenter 

for denne bevægelse var den Russiske jødiske tænker 

Lev Shestov.  

 

 



 

Lørdag d. 29. September kl. 13.30 – 15.30 

”Kærlighed og Dæmoni – Kierkegaard og 

Dostojevskij” 

 

Oplæg af idéhistoriker Flemming Houe 
Kierkegaard og Dostojevskij hører til de forfattere, der 

ikke blot viser os et snævert udsnit af menneskets 

virkelighed. De skaber i deres forfatterskaber et univers. 

Her befinder vi os ikke i en lunken midte, men møder en 

erfaringsverden, der rækker fra himmel til helvede, fra 

det grænseløst gode til det afgrundsdybt onde, en 

erfaringsverden med en intensitet og fylde, der kan sætte 

vores egen i perspektiv.  I foredraget blev fortælleren 

Dostojevskij sat dialog og belyst i forhold til tænkeren 

Kierkegaard. Dostojevskijs romaner viser os levende og 

anskueligt både den dæmoniske indesluttetheds ondskab 

og dens modpol i kærlighedens møde mellem 

mennesker. Hvad vi erfarer her får større klarhed i 

Kierkegaards indtrængende psykologiske og filosofiske 

analyser af det dæmoniske som angst for det gode, og af 

det gode som friheden, kommunikationen og 

kærligheden. 

 

  

Tirsdag d. 20 November kl. 18.30   

  ”Russisk Mentalitet og Identitet” 

 

Oplæg af lektor Jeremy Morris, 

Østeuropastudier,  Aarhus Universitet 
Jeremy analyserede hvordan den enkelte russer forholder 

sig til Putin. Han vurderede de seneste sociale og 

politiske begivenheder siden Putin blev genvalgt til den 

fjerde runde i Kreml. Samtidig blev der set på 

regeringens evne til at imødekomme de stigende krav fra 

den russiske befolkning. Bl.a. i forhold til forbedring af 

de socio-økonomiske forhold og  stigende sanktioner og 

korruption på højeste niveau. Antropologen Jeremy`s 

tanker og analyser er baseret på længere tids 

dybdegående samarbejde indenfor etnografiske 

feltstudier i samarbejde med almindelige russere i 

Moskva og andre områder i det ”sande Rusland” 

 

 



 

Torsdag d. 6. December kl. 18.30 

 

”Et andet Rusland” 

Oplæg af Connie Meyer, Human Care 

Russia 
 Connie fortalte om sit arbejde på hospitaler, institutioner 

og private hjem i Moskva. Hvor hun bl.a. gennem 

samarbejde med den russisk ortodokse kirke har bidraget 

med velgørenhedsarbejde, og hjulpet folk ud af 

vanskelige situationer. Arbejdet har gennem årenes 

ændret sig i takt med ændringerne i samfundet. I dag 

støtter foreningen Human Care bl. a.: Børnefamilier og 

Enlige Mødre - Børnehospitaler – Børnehjem - Kristen 

Friskole - Unge i videregående uddannelser. 

Videreuddannelse af læger og sygeplejersker - Akutte 

situationer som pludselig sygdom og dødsfald. 
 
 

             

   

 

 

 

 
            

 

                                                


