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KONFERENCJE NAUKOWE

Międzynarodowa konferencja
Stosunki międzynarodowe w Rogu Afryki – wczoraj i dziś
International Relations in the Horn of Africa – Yesterday 
and Today 
Kraków, 14 kwietnia 2016 r.

Organizator: Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych/Instytut 
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagiel-
loński w Krakowie

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu badawczego „Erytrea 
i jej destabilizujący wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki”, realizowanego 
pod kierownictwem dr hab. Roberta Kłosowicza, prof. UJ, a fi nansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Nauki. Wiodącym tematem tego wydarzenia na-
ukowego były stosunki międzynarodowe w Rogu Afryki – jednym z najbardziej 
zapalnych i konfl iktogennych regionów świata. W celu ukazania jak najszerszego 
spektrum problemów i wyzwań, jakie stoją przed szeroko rozumianym regionem 
Rogu Afryki (tzw. Greater Horn of Africa), organizatorzy zaprosili do udziału 
w konferencji również badaczy wywodzących się z innych niż nauki polityczne 
dyscyplin naukowych, m. in. etnologii, kulturoznawstwa i historii. Obrady odby-
wały się w dwóch językach – polskim i angielskim.

Obrady miały miejsce w Sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius. 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Kierownik Jagiellońskiego Centrum 
Badań Afrykanistycznych i Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków 
Międzynarodowych dr hab. Robert Kłosowicz. Konferencję rozpoczął wykład dr 
Tanji Müller, pt. Geopolitics, Betrayals and Narratives of Oppression: Understan-
ding Eritrean Foreign Policy in the Wiader Context of the Horn of Africa, poświę-
cony polityce zagranicznej Erytrei w kontekście stosunków międzynarodowych 
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w Rogu Afryki oraz jej najnowszej historii. Dr Müller pracująca na uniwersytecie 
w Manchesterze, w School of Environment, Education, and Development, jest 
uznaną specjalistką zajmującą się zagadnieniami współczesnej Erytrei, głównie 
kwestiami rozwojowymi, polityką wewnętrzną oraz emigracją. Wielokrotnie pro-
wadziła badania terenowe w Erytrei, w której, przed rozpoczęciem kariery nauko-
wej, pracowała jako dziennikarka.

Konferencję zaszczycił swą obecnością również Stefan Boness – fotoreporter, 
przez wiele lat pracujący jako reporter wojenny (m. in. w czasie wojny erytrejsko-
etiopskiej w latach 1998-2000), laureat nagrody World Press Photo w 2002 roku, 
który specjalnie na tę okazję przygotował prezentację zdjęć z Erytrei swojego au-
torstwa, zatytułowaną Eritrea – African Enigma. Fotografi e Stefana Bonessa wy-
różniają się nie tylko walorami artystycznymi, jest to też dokument, który dowo-
dzi, że w tym odciętym od reszty świata państwie, wartko toczy się życie. Fotograf 
przedstawił swoje spojrzenie na konfl ikt pomiędzy Etiopią i Erytreą, jak również 
zdjęcia dokumentujące współczesne życie Erytrejczyków. Wśród nich znalazły się 
ujęcia asmarinos1 – elegancko ubranych starszych mężczyzn zafascynowanych 
włoską kulturą codziennego życia, którzy kultywują ten styl w ubiorze i zacho-
waniu, oraz architektury Asmary, gdzie zachowały się wspaniałe budynki art deco 
z okresu włoskiej kolonizacjiWśród prelegentów byli wybitni polscy specjaliści 
zajmujący się Rogiem Afryki z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, a także badaczka z Technická Univerzita v Liberci.

Dr Hanna Rubinkowska-Anioł wygłosiła referat pt. Is Ethiopia an African 
Country? Haile Sellasie I’s Policy towards Ethiopia’s Neighbours, zwracając 
uwagę na interesującą kwestię postrzegania własnej “afrykańskości” przez Etiop-
czyków i wpływu, jaki wywierała ona na politykę zagraniczną Etiopii w czasach 
rządów Hajle Syllasje I. Na konferencji nie zabrakło również wystąpień poświę-
conych stricte stosunkom międzynarodowym w regionie, m.in. dr. hab. Roberta 
Kłosowicza, Czy Erytrea ma destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe 
w Rogu Afryki?; dr. hab. Macieja Ząbka, Somaliland. Państwo wbrew wszystkim; 
dr. hab. Wiesława Lizaka, Konfl ikt w Sudanie Południowym – geneza i konsekwen-
cje dla politycznej sytuacji w Rogu Afryki; dr Kateřiny Rudincovej, Somaliland’s 
International Relations and Its Quest for Recognition. 

Tematyka wystąpień obejmowała także zagadnienia historyczne: referat dr. Ad-
riana Tyszkiewicza, Koncepcja niemieckiego kolonializmu w Afryce Wschodniej 
i jej wpływ na sytuację polityczną Rogu Afryki oraz ustrojowe: dr. Łukasza Jaku-
biaka, Premierowska korekta systemu rządów prezydenckich w Republice Dżibu-

1  Stefan Boness sugeruje na swojej stronie internetowej, iż tak właśnie mówią o sobie ci starsi, 
eleganccy mężczyźni z Asmary, ubierający się we włoskim stylu. Językowo rzecz ujmując jest to 
niepoprawnie utworzona liczba mnoga od włoskiego „asmarino” – mieszkaniec Asmary, powinno 
być asmarini.
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ti. Nie zawiedli również licznie przybyli i aktywnie biorący udział w konferencji 
członkowie Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych, zarówno wspo-
mniani powyżej uznani badacze, jak i młodszej generacji doktorzy i doktoranci.

Konferencja obfi towała w ciekawe wystąpienia i owocne dyskusje, podczas 
których uczestnicy największą uwagę poświęcili negatywnemu obrazowi Erytrei 
na świecie, który chociaż nie bezpodstawny, tworzony jest w kontekście globalnej 
polityki i służy przede wszystkim interesom Etiopii w mikroskali i Stanów Zjedno-
czonych w makroskali. Zaangażowanie dyskutantów dało organizatorom nadzieję, 
że zapoczątkowane zostały cykliczne spotkania naukowe poświęcone regionowi 
Rogu Afryki, które w przyszłości regularnie będą organizowane na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. 

Joanna Mormul


