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Konferencje naukowe

1st Central European African Studies Conference (CEASC)
Shifting identities, changing relations: Ethnicity, Culture 
and Society in an Emerging Africa
Pilzno (Czechy), 14–15 maja 2014 r.
Organizator: Centrum Studiów Afrykanistycznych, Uniwersytet 
Zachodnioczeski w Pilźnie (Center of African Studies, Západočeská 
Univerzita v Plzni)

W połowie maja 2014 roku na Wydziale Filozofi cznym Uniwersytetu Zachod-
nioczeskiego w Pilźnie odbyła się pierwsza środkowoeuropejska konferencja po-
święcona szeroko pojętym studiom afrykanistycznym. Szeroka tematyka konfe-
rencji, obejmująca problematykę etniczną, społeczną oraz kulturową kontynentu 
afrykańskiego, jak również zachodzące na nim procesy polityczne i gospodarcze, 
pozwoliła na prezentację badań przedstawicielom takich dyscyplin jak: historia, 
nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, historia sztuki, etnologia, lingwi-
styka, kulturoznawstwo, socjologia czy studia nad rozwojem. Pomysł organizacji 
CEASC narodził się w wyniku współpracy trzech środkowoeuropejskich ośrod-
ków akademickich – Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie (dr Jan Záho-
řík), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dr hab. Robert Kłosowicz, prof. 
UJ) oraz Uniwersytetu w Pécsu (dr István Tarrósy). Efektem tej współpracy jest 
również powstanie Central European African Studies Network (CEASN) – Środ-
kowoeuropejskiej Sieci Studiów Afrykanistycznych mającej w przyszłości zrze-
szać badaczy Afryki z Europy Środkowej oraz krajów sąsiednich.

Konferencję uświetnili swą obecnością goście specjalni: Prof. Toyin Falola 
(University of Texas, Austin) który wygłosił referat „The organicity of ethnici-
ties”, zwracając uwagę na znaczenie etniczności jako jednej z podstawowych ka-
tegorii analitycznych w badaniach nad Afryką, stwarzającej dzięki swej ogromnej 
złożoności szerokie pole dla studiów multidyscyplinarnych oraz prof. Jon Abbink 
(African Studies Center, Leiden) zreferatem: „Religion and politics in Africa: the 
future of the secular”, który podkreślił wagę tożsamości religijnej i jej eksplozyw-
ny charakter, m.in. w Etiopii – państwie ofi cjalnie świeckim.

Tematy wystąpień dotyczyły istotnych przemian politycznych, gospodarczych 
i społecznych ostatnich lat (m.in. wzrastającej obecności Chin w Afryce Subsaha-
ryjskiej, Arabskiej Wiosny, kryzysu państwowości somalijskiej czy tegorocznych 
wyborów w RPA), jak również wydarzeń i procesów historycznych zachodzących 
na kontynencie afrykańskim w przeszłości. Szeroki wachlarz tematów sięgał cza-
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sów przedkolonialnych. Zainteresowania prelegentów koncentrowały się głównie 
wokół państw regionu Rogu Afryki, Afryki Zachodniej i Południowej. Domino-
wali badacze z krajów środkowoeuropejskich: Czech, Polski i Węgier. Wystąpili 
m.in.: dr István Tarrósy z referatem „China in Africa: arguments for a different 
construction and perception of the debate” oraz dr Viktor Marsai i dr András Het-
tyey z referatami dotyczącymi obecnej sytuacji politycznej w Somalii. Silnie za-
znaczyła się obecność polskich afrykanistów, zarówno doświadczonych badaczy: 
dr. hab. Roberta Kłosowicza, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), który rozważał 
problem złego przywództwa w państwach głęboko dysfunkcyjnych – „The pro-
blem of bad governance as one of the factor infl uencing state dysfunctionality in 
Sub-Saharan Africa”; dr Hanny Rubinkowskiej-Anioł (Uniwersytet Warszawski), 
przybliżającej słuchaczom sposoby przedstawienia Hajle Selasje I w malarstwie 
etiopskim – „The presentation of Haile Selassie I as a refl ection of the movement 
towards modernity in Ethiopia”; dr hab. Anety Pawłowskiej (Uniwersytet Łódzki) 
– „South African art – twenty years since the advent of the post-apartheid era” oraz 
dr. hab. Roberta Piętka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 
– „Changes in state, society of the Kongo Kingdom”, jak i doktorantek Instytutu 
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskie-
go: mgr Joanny Mormul, mgr Moniki Sawickiej, mgr Dominiki Kwiecień i mgr 
Marty Antosz. Przybyła także liczna reprezentacja badaczy afrykańskich, głównie 
z Etiopii i Nigerii. Nie zabrakło również przedstawicieli innych ośrodków euro-
pejskich: dr Tanji Müller (University of Manchester), dr Aleksiego Ylönena (Pe-
ace Research Institute Frankfurt), prof. Massimo Zaccarii (Università di Pavia), 
oraz uniwersytetów niemieckich, m.in. dr Stéphane Ancel, Alexander Meckelburg 
(Hiob Ludolf Zentrum für Äthiopistik University of Hamburg). 

Konferencja okazała się sukcesem, stąd też decyzja o kontynuacji tej inicjaty-
wy w postaci kolejnej środkowoeuropejskiej konferencji afrykanistycznej, która 
odbędzie się w 2016 roku w Pécsu.

Joanna Mormul
*


