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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych 

i politologicznych”, Toruń, 22–23 marca 2018 roku

Report from the 1st International Scientific Conference  
“Islamic World in the Perspective of Arabian and Political  

Science Research”, Toruń, March 22–23, 2018

Отчет o 1-й Mеждународной научной конференции «Исламский 
мир в перспективе исследований арабистики и политологии», 

Торунь, 22–23 марта 2018 года

Dnia 22 marca 2018 roku w Collegium Maius przy ulicy Fosa Staro-
miejska 3 w Sali im. Profesora L. Kolankowskiego w Toruniu odbyło 

się otwarcie obrad I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Świat is-
lamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych. Konferencja 
została zorganizowana przez Centrum Studiów Europejskich im. J. Mon-
neta Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, Pracownię 
Języka i Kultury Arabskiej Wydziału Filologicznego UMK, Koło Naukowe 
Spraw Zagranicznych, Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahara”. Kon-
ferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem: Ministra 
Spraw Zagranicznych RP Jacka Czaputowicza, Ambasadora Algierskiej 
Republiki Ludowo-Demorkatycznej w Polsce Salaha Lebdioui, Ambasa-
dora Republiki Indonezji w Polsce Petera Gontha, Ambasadora Państwa 
Libia w Polsce Taha Najah i Ambasadora Republiki Tunezyjskiej w Pol-
sce Sghaier Fatnassi. Swojego patronatu udzielili także: Marszałek Woje-
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wództwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Toru-
nia Michał Zalewski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia prof. Marcin 
Czyżniewski, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK prof. 
Andrzej Sokala i Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynaro-
dowych UMK prof. Zbigniew Karpus. Komitet organizacyjny konferen-
cji składał się z dr.  hab. Pawła Hanczewskiego, który był kierownikiem 
naukowym konferencji, dr Magdaleny Lewickiej, która była drugim kie-
rownikiem naukowym konferencji oraz dwójki sekretarzy: mgr. Micha-
ła Dahla i Sary Lewickiej. Konferencja poza aspektami naukowymi miała 
także na celu promocję działalności gospodarczej firm z Polski na tere-
nie Bliskiego Wschodu, promocję Torunia jako miasta przyjaznego zagra-
nicznym inwestorom, a także szeroko pojęty dialog kulturowy. W związku 
z tym na konferencji pojawili się przedstawiciele firm i fundacji: Biznesdu-
baj.pl, Fundacji El Karma, „Polish Political Science Yearbook”, Wydawnic-
twa Adam Marszałek i Wydawnictwa TNOiK „Dom Organizatora”. 

Podczas uroczystego otwarcia konferencji przedstawiciele korpusu dy-
plomatycznego otrzymali nagrody za udział w promocji miasta Toruń 
w świecie. Uroczystość otwarcia została przeprowadzona przez prof. Zbi-
gniewa Karpusa. Po ceremonii otwarcia przyszedł czas na sesję plenarną. 
Składała się ona z dwóch wykładów prof. Roswith Badry z Uniwersytetu 
w Freiburgu i prof. Bassama Aouil z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy. Po krótkiej przerwie kawowej rozpoczęły się obrady w sek-
cjach. Podczas dwóch dni obrad konferencji zaproszeni naukowcy mie-
li okazję prezentować wyniki swoich badań w 23 panelach tematycznych. 
Były to następujące panele: Geopolityka regionu i świata, Geopolityka świa-
ta i regionu, Islam a społeczeństwo, Islam w Europie, Źródła problemów 
wewnętrznych państw Bliskiego Wschodu, Polityka, Konflikty w regionie, 
Państwo Islamskie, Muzułmanie w Polsce i na świecie, Religia, Kryzys mi-
gracyjny, Historia, Język w dydaktyce, prawie i polityce, Literatura, Prawo 
muzułmańskie, Prawa człowieka, Islam a polityka, Religia (panel dedyko-
wany na dzień drugi), Świat w literaturze, Gospodarka, Islam w mediach, 
Islam w Polsce, Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Tematyczne posegre-
gowanie poszczególnych paneli i problem pokrywania się poszczególnych 
referatów powodował, że należało skrupulatnie zapoznać się z programem 
obrad, aby dobrze zagospodarować czas przewidziany przez organizatorów 
na konferencję. W związku z powyższym w tym krótkim sprawozdaniu 
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zostaną zaprezentowane tylko te panele, w których obradach uczestniczył 
osobiście autor tekstu.

W sekcji Islam w Europie prowadzonej przez profesora Bassama Aouil 
dość powszechnie pojawiały się zagadnienia związane bezpośrednio z pro-
blematyką obecności społeczności muzułmańskich we wschodniej części 
kontynentu. Dwa pierwsze referaty dotyczyły problemów, jakie napotka-
ły na swojej drodze społeczeństwa tzw. starej Unii. Pierwszy z nich, za-
tytułowany Uchodźcy i imigranci w Republice Francuskiej a zakaz nosze-
nia burek, nikabów i hidżabów, wygłosił pan Alaksander Olech. Zwracał 
w nim uwagę na trudny proces pogodzenia instytucji świeckiego pań-
stwa z zasadami religii, w której trudno o podobny do francuskiego li-
beralizm obyczajowy i światopoglądowy. Drugi z referatów, zatytułowany 
Kontekst polityczny i socjologiczny zamachu bombowego w metrze w Ma-
drycie 11 marca 2004. Obraz muzułmanów w Hiszpanii w świetle wyda-
rzenia, stawiał fundamentalne pytania o wpływ terroryzmu na struktury 
i funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa. Pan Patryk Bukow-
ski w referacie Muzułmańska mniejszość religijna w polityce Republiki Ser-
bii poruszył bardzo ciekawą tematykę obecności muzułmanów w krajach 
dawnego bloku sowieckiego. Co godne podkreślenia, muzułmanie żyjący 
w Europie Wschodniej są w dużej mierze społecznościami silnie zasymi-
lowanymi i mocno związanymi ze swoim miejscem zamieszkania. Wyni-
ka to po części z dziejów regionu, które doprowadziły do ich pojawienia się 
w tej części kontynentu. Islam w Europie Wschodniej ma bowiem w dużej 
mierze twarz potomków mieszkańców Imperium Osmańskiego. Prelegent 
podkreślał, że muzułmanie są w Serbii drugą grupą pod względem liczeb-
ności po prawosławnych, a szacowana na podstawie ostatniego spisu po-
wszechnego liczebność przedstawicieli tej religii na ponad 200 tysięcy jest 
wyraźnie zaniżona. Wynika to w dużej mierze z niechęci tychże miesz-
kańców do instytucji spisu powszechnego, wynikającej z lęku przed po-
wrotem ewentualnych represji. Badacz zwracał uwagę, że muzułmanie są 
w Serbii skupieni w dużych ośrodkach miejskich: Belgradzie, Wojwodinie 
i Niszu. Jest to społeczność skutecznie walcząca o swoje prawa i utrzymują-
ca kontakty z muzułmanami z krajów ościennych: Albanii, Bośni i Herce-
gowiny, Czarnogóry i Macedonii a także ze względu na finansową pomoc 
z ruchami wahabickimi z Bliskiego Wschodu. Z referatem pana Bukow-
skiego znakomicie korespondowało wystąpienie pani Katarzyny Wasiak: 
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Boszniacka hybryda czyli islam na styku kultur. Autorka podkreśliła, że 
ludność bośniacka zawdzięcza swoją świadomość narodową poczuciu reli-
gijnej wspólnoty. Bośnia jest chyba najlepszym przykładem funkcjonowa-
nia silnej wspólnoty muzułmańskiej na obszarze zdominowanym wcze-
śniej przez komunizm. Narodowotwórczy charakter islamu na obszarze 
Bośni i Hercegowiny zawdzięcza zdaniem autorki swoją oryginalność fuzji 
kultur, która wynika z zakorzenienia tej religii na obszarze, gdzie przeni-
kały się wpływy kultury osmańskiej ze słowiańską, a, podobnie jak w kra-
jach sąsiednich, dochodzi tam do głosu kolejny – trzeci czynnik, jakim jest 
saudyjski „eksport” duchownych wahabickich.

W sąsiednim panelu Islam a społeczeństwo podobną problematykę po-
ruszyła pani Katarzyna Skała w referacie Islam jako czynnik narodotwór-
czy przypadek Boszniaków w Bośni i Hercegowinie. Autorka podkreśliła 
w swoim wystąpieniu, że w latach 60. i 70. XX wieku kwestia nadania bo-
śniackim muzułmanom statusu pełnoprawnego narodu została usankcjo-
nowana w konstytucji Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. 
Wraz z upadkiem komunizmu rosła niezależność mniejszości bośniackiej. 
I w 1993 roku już w Federalnej Republice Jugosławii słowo „Muzułmanin”, 
zapisywane wielką literą, stopniowo ustępowało miejsca określeniu „Bosz-
niak”. Autorka podkreśla, że Boszniacy są trzecim narodem, obok Serbów 
i Chorwatów, którzy tworzą Republikę Bośni i Hercegowiny. 

Drugiego dnia obrad w panelu Historia poruszone zostały liczne za-
gadnienia związane z przeszłością muzułmanów i szerzej ludności kra-
jów Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej. W pierwszym wystąpieniu 
Tomasz Sińczak omówił dzieje Ludności arabskiej w polityce Cesarstwa 
Rzymskiego i Iranu Sasanidów w okresie walk o Amidę (502–506). W swo-
im wystąpieniu badacz nakreślił ogólny zarys kontaktów ludności arab-
skiej z oboma imperiami i przedstawił historię walk Arabów w wojnie 
z lat 502–506. Pan Sińczak określił konflikt jako kamień milowy na dro-
dze do emancypacji ludności arabskiej od swoich dotychczasowych po-
litycznych mocodawców. Kolejny referat pana Mateusza Wierzbowskiego 
zatytułowany Tatikios (circa 1057 – post 1103) – uciekinier z pod Antiochii 
czy ofiara propagandy krzyżowców? również dotyczył wspólnego dla Euro-
py Wschodniej i Bliskiego Wschodu dziedzictwa cywilizacji bizantyjskiej 
i jej związków z islamem. Bohater referatu pana Wierzbowskiego był bo-
wiem Turkiem bądź Arabem, pozostającym na usługach cesarza Aleksego 
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I Komnena, to jego dyskusyjne zachowanie miało przekreślić współpracę 
łacinników z Bizantyjczykami i tym samym zmienić częściowo układ so-
juszy na rozdrobnionym politycznie Bliskim Wschodzie przełomu XI i XII 
wieku. Zgoła odmiennym zagadnieniem zajmowała się w swoim referacie 
Magdalena Cyran, która zaprezentowała swoim słuchaczom sylwetkę „pa-
kistańskiego Ghandiego” w referacie Muhammad Ali Jinnah – bohater na-
rodowy Pakistanu. Dzięki jago odwadze i determinacji w 1947 roku doszło 
do powstania islamskiego państwa Pakistanu. Autorka w jasny i przejrzy-
sty sposób wyjaśniła także znaczenie samej nazwy Pakistan, która skła-
da się z pierwszych liter krain wchodzących w skład republiki: Pendżab, 
Afgania, Kaszmir, Sindh oraz Beludżystan. Jedyną „niezagospodarowaną” 
literą w nazwie kraju jest samogłoska „i”, która pozostała wolna, ponie-
waż pierwotnie miała oznaczać związek młodej republiki z Iranem, na co 
nie wyrażali zgody Irańczycy. Ostatni referat w tym panelu dobrze od-
zwierciedlał złożoną problematykę stosunków międzynarodowych styku 
Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Wystąpienie Krzysztofa Zdul-
skiego Na progu zimnej wojny – relacje turecko-sowieckie podczas II wojny 
światowej (zarys problematyki) poruszało trudną kwestię wzajemnych re-
lacji Związku Sowieckiego i Turcji podczas II wojny światowej. Relacje obu 
państw nie były szczególnie przyjazne, zwłaszcza że w miarę jak sowieckie 
wojska podbijały kolejne kraje Europy Wschodniej, w oczach Turków po-
jawiała się uzasadniona obawa o integralność terytorialną ich kraju. Jesz-
cze przed początkiem operacji Barbarossa relacje obu stron gwałtownie się 
ochłodziły, ponieważ Sowieci dowiedzieli się, że Turcja miała być bazą wy-
padową angielsko-francuskiego ataku lotniczego na Baku, co miało spo-
wolnić sowiecką ofensywę w Finlandii.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem badaczy z całego 
świata, którzy tłumnie pojawili się w Toruniu. Pierwsza edycja spotkania 
ma zakończyć się publikacją książkową, co tylko podnosi rangę wydarze-
nia. Obecność wielonarodowej publiki, silna reprezentacja korpusu dy-
plomatycznego czyniła z eventu prawdziwe wydarzenie na naukowej ma-
pie Polski. Dodatkowym czynnikiem, który zadecydował o oryginalności 
konferencji, była mnogość dyscyplin naukowych reprezentowanych przez 
poszczególnych badaczy. W poszczególnych panelach wypowiadali się po-
litolodzy, eksperci do spraw stosunków międzynarodowych, kulturoznaw-
cy, filolodzy, prawnicy, historycy i wielu innych ekspertów. Pozostaje tylko 
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mieć nadzieję, że zachęceni sukcesem pierwszej edycji organizatorzy z po-
dobnym zaangażowaniem dopilnują kolejnych odsłon imprezy. 
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