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Sprawozdanie z 18. Kongresu DAVO w Berlinie.  

Między arabską wiosną a wschodnią stagnacją 

Niemiecka grupa robocza Bliskiego Wschodu do spraw współczesnych 
badań oraz dokumentacji [Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vor-

derer Orient für zeitgenössische Forschung und Dokumentation, przyp. 
tłum.], w skrócie DAVO, składa się z ponad 1300 członków pochodzących 
ze wszystkich kontynentów i jest najsilniejszym – a także najmłodszym, 
w odniesieniu do daty założenia przypadającej na rok 1993 – związkiem 
orientalistów Europy. Zajmuje się on, zgodnie ze statutem, badaniem oraz 
dokumentowaniem obszaru Bliskiego Wschodu, rozumianego jako „wszy-
scy członkowie krajów arabskich, jak również Afganistanu, Iranu, Pakista-
nu, Turcji, krajów islamskich byłego Związku Radzieckiego, jak również 
terenów przygranicznych i Izraela”. Obok DAVO współorganizatorami te-
gorocznego kongresu byli: interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnego 
Orientu [Zentrum Moderner Orient, przyp. tłum.] z Berlina oraz „Berlin 
Graduate School Muslim Cultures ans Societies” (BGSMCS). 

Podczas gdy w tradycyjnych związkach orientalistów na pierwszy 
plan wysuwa się prawie wyłącznie sfera badawcza, DAVO rozumie swo-
ją rolę jako platformę łączenia się z progresywnie aktywnymi dziennika-
rzami, dyplomatami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. 
Prof.  dr  Günter Meyer, specjalista w dziedzinie geografii orientu oraz 
przewodniczący DAVO, wyraża to w następujący sposób: „czasy, w któ-
rych większość naukowców zajmujących się tematyką orientu ukrywała się 
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w akademickiej wieży z kości słoniowej już przeminęły. Obecnie wielu ma 
na celu, aby badania naukowe uczynić użytecznymi względem przełomów 
politycznych i społecznych, aby wspólnie tworzyć nowe strategie oraz po-
magać przy rozbudowie nowych struktur demokratycznych”. Owa funk-
cja łączenia oraz ogromna – ale nie wyłączna – koncentracja na współcze-
snych badaniach politologicznych oraz społeczno-ekonomicznych czyni 
kongres DAVO oraz uczestnictwo w nim tak atrakcyjnym. Właśnie tego-
roczny przełom w świecie arabskim jest powodem historycznego rekordu 
gości oraz prelegentów kongresu. Günter Meyer komentuje to następująco: 
„przełom w świecie arabskim katapultował dotychczasowy rozwój w cen-
trum badań naukowych zajmujących się orientem. Jak ważne znaczenie 
otrzymała owa tematyka, widać wyraźnie na przykładzie przedstawionych 
referatów. 59 referatów kongresu DAVO zajmowało się tematyką przyczyn 
aktualnych zmian oraz perspektyw Arabskiej Wiosny Ludów. Wielu nie-
mieckich naukowców współdziałało w sposób aktywny w zmianach de-
mokratycznych na miejscu, ściśle współpracowali z aktywistami, blogera-
mi w Egipcie, Tunezji, a także w Libii i Syrii”. 

Dalszy powód dla tego ogromnego zainteresowania prof. dr Gudrun 
Krämer widzi w atrakcyjności miejsca konferencji – Berlinie – oraz jego 
olbrzymich możliwościach, tj. obok oficjalnego programu konferencji wy-
korzystywanie także wspaniałej i wielowymiarowej infrastruktury nauko-
wej, składającej się z archiwów, bibliotek, instytutów oraz muzeów. Gudrun 
Krämer jest kierowniczką Instytutu Islamistyki [Insitut für Islamwissen-
schaft, przyp. tłum.] oraz BGSMCS. Już z pewnością jej obecność przyczy-
niła się do większego zainteresowania kongresem. Tematem jej wystąpie-
nia był „The End of Exceptualism: The Middle East in 2011”.

W tegorocznym spotkaniu w Berlinie wzięło udział ponad 400 naukow-
ców z 33 krajów. Z Iraku pochodziło ponad 40 uczestników, wielu przybyło 
z Tunezji, Egiptu, Maroka oraz Palestyny. Odpowiednio ponad połowa pa-
nelu poruszała aktualne tematy: „Arabska rewolucja 2011 w ujęciu histo-
ryczno-porównawczym”, „Geopolityczne implikacje przełomów w świecie 
arabskim” lub „Urban Violence in the Middle East: Between Empire and 
Nation State”.

Wynikiem panelu jest stwierdzenie, iż zaprezentowała się młoda, kom-
petentna oraz pewna siebie generacja naukowa, działająca w ruchach re-
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wolucyjnych świata arabskiego, która zna uniwersytecką wieżę z kości 
słoniowej również od zewnątrz. Kolejny wniosek, wysunięty przez Annet-
te Jünemann, profesor Uniwersytetu Bundeswery im. Helmuta Schmitta 
w Hamburgu [Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg, 
przyp. tłum.] oraz kierowniczka grupy badawczej krajów Morza Śród-
ziemnego, brzmi tak: naukowo-politologiczne analizy z Europy oraz Ame-
ryki są na przekór stosunkom z obszaru Morza Śródziemnego w czasie 
przełomu. Unia Europejska przegapiła czas i teraz: „UE rzeczywiście wy-
kazuje pewną utratę wpływów. Utrata wiarygodności jest osadzona głębo-
ko”. W dalszej części został poddany ocenie kongres DAVO, gdzie polityka 
UE w odniesieniu do krajów europejskich została określona jako kom-
promitująca: „Pierwsza kompromitacja polega na tym, iż była ona zasko-
czona Arabską Wiosną Ludów. Są przecież służby wywiadu, które nic nie 
wiedziały. Kolejną kompromitacją jest obiecana przez nią demokratyzacja 
oraz stabilizacja to były jej cele. Oba te cele nie zostały osiągnięte. Nie mia-
ła miejsca ani demokratyzacja UE, ani stabilizacja. UE została zaskoczo-
na”. Tak przyznawały setki uczestników gromadzących się na korytarzach 
podczas konferencji: ich doświadczenia nie były dostatecznie wykorzysta-
ne, polityka musi znów postarać się o fachowe siły, jak również wspierać te 
obszary nauki w sposób długofalowy. 

Zdaniem dr Amke Dietert, głównej organizatorki Konferencji DAVO, 
symptomatycznym dla sytuacji w krajach Morza Śródziemnego ogarnię-
tych przełomem są wypowiedzi, które miały miejsce podczas dyskusji „Re-
wolucja i co dalej? Konstytucja oraz transformacja w Egipcie, Maroku oraz 
Tunezji”. Dr Dietert jest turkologiem oraz przez długi czas była kierow-
niczką wydziału Turcji przy Amnesty International. Na podium tej dys-
kusji zasiedli prominentni członkowie komisji konstytucyjnej, trzej miesz-
kańcy krajów Morza Śródziemnego oraz prof. dr Herta Däbler-Gmelin, 
była minister sprawiedliwości Niemiec. Rozczarowujący zdaniem Pani 
Dieter, jest wynik przeprowadzonej dyskusji. Jej zdaniem nie padły odpo-
wiedzi na pytania odnoszące się do przyszłego kształtu partycypowania 
we władzy państwowej ani na pytania dotyczące zamierzonej organizacji 
państwowości. Ogólne stanowiska reprezentowane w dyskusji wykazywa-
ły aktualne rozdarcie oraz dyfuzję demokratyzacji w krajach ogarniętych 
Arabską Wiosną Ludów. Także eksperci Unii Europejskiej oraz „eksperci” 
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pochodzący z mediów mało wnieśli do zrozumienia oraz zorientowanej na 
przyszłość demokratyzacji. 

W sprawozdaniu DAVO dotyczącym kongresu, pochodzącym od 
Deutschlandfunk, największej stacji radiowej w Niemczech, znajduje-
my także odpowiednio: „W idealnym przypadku, choć nie mówi o tym 
głośno, kilku z 1.200 ekspertów ds. Bliskiego Wschodu biorących udział 
w konferencji w Berlinie, musiałoby dojść także do przemian – analogicz-
nie do przełomów rządowych czy konstytucyjnych w krajach arabskich 
– tj. wymiany skorumpowanych odpowiedników w zachodnich przedsta-
wicielstwach”. Wystarczająco kompetentni specjaliści ze znajomością kul-
tury oraz języka z pewnością lepiej znaleźliby nić porozumienia względem 
aktywnego, nowego społeczeństwa obywatelskiego nad Morzem Śród-
ziemnym, niż starzy korespondenci oraz dyplomaci, którzy często nie po-
siadają znajomości języka arabskiego.

Spośród wszystkich ważkich tematów dotyczących Bliskiego Wschodu 
oraz Arabskiej Wiosny Ludów zostały omówione, także mimo dopuszczal-
nej przez statut możliwości, kwestie związane z Azją Środkową, z obsza-
ru nad Wołgą i Uralem, jak również Kaukazu, co jednak nie dziwi, gdyż 
właśnie te tematy oraz obszary pozostają w gorszej pozycji. Wyłącznie pa-
nele: „The history of Perestroika in Central Asia: Politics and Memorien” 
oraz „Islam w postkomunistycznym obszarze euroazjatyckim” zajmowały 
się obszarami wschodnioeuropejskimi oraz środkowoazjatyckimi. Z tego 
powodu nie można zbyt wysoko ocenić takich aktywności, jakie demon-
strowała prof. Swietłana Czerwonnaja, która na kongresie podjęła próbę 
omówienia wymienionych obszarów, gdzie w sposób niestrudzony łączy-
ła uczestników kongresu oraz oferowała panele. W tym roku był to pa-
nel łączący naukowców z Tatarstanu, Rosji, Krymu, Gruzji oraz Niemiec. 
Obok interesujących wykładów dotyczących krymsko-tatarskiej historii, 
stereotypów antytatarskich oraz islamofobicznych, jak i współczesnej mu-
zyki pochodzącej z Azerbejdżanu oraz kategoryzację islamskich instytu-
cji religijnych Federacji Rosyjskiej, zaangażowanie energicznej Pani Pro-
fesor z Torunia wykazało jeszcze jednej element: wewnątrz DAVO została 
utworzona grupa robocza w postkomunistycznej Eurazji. Powodem akty-
wowania wymienionej grupy roboczej jest już wymieniona hegemonia te-
matów, koncentrujących się na Bliskim Wschodzie. Jej celem było pozyska-
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nie większego zainteresowania uczestników dla tematów nie mieszczących 
się w głównym nurcie konferencji. Z drugiej strony, powstała w ten spo-
sób możliwość pozyskania nowych środków, gwarantujących udział w tego 
typu przedsięwzięciach naukowych uczonych z Europy Wschodniej. Z po-
wodu katastrofalnego położenia finansowego naukowców pochodzących 
z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w tym roku brakowało rów-
nież uczestników pochodzących ze Wschodu. Należy pamiętać, że właśnie 
te głosy powinny zostać wysłuchane. „Nie tylko w krajach arabskich obo-
wiązuje despotyzm oraz ucisk mniejszości narodowych, które muszą zo-
stać przezwyciężone oraz gdzie musi nastąpić walka o wolność nauki oraz 
mediów.” Zdaniem prof. Czerwonnej, w tym kontekście należy również pa-
trzeć na niektóre niedemokratycznie rządzone kraje Europy Wschodniej.


