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Shi’ite Scholars in Bahrain under Attack: A New Dimension in the Politics of Sectarianism? 

This contribution will explore the recent escalation in the political situation of Bahrain. It will be argued 

that the attack on Shiite scholars presents a new dimension in the politics of sectarianism. Waves of arrests 

of human rights defenders and political activists, including clerics, are in fact nothing new in this small island 

state, nor are the demands for a reform of the political system new. However, since the suppression of the 

mass protests in February and March 2011 with the help of the troops of the Gulf Cooperation Council’s 

“Peninsula Shield Force”, human rights abuses are the order of the day. From the very beginning on February 

14, 2011, the reigning Sunnite Al Khalifa family has tried to portray the protests as sectarian in origin and as 

an Iran-backed conspiracy – a recurrent threat narrative that, thanks to a relentless propaganda campaign 

through the state media, has not failed to have the desired effect of dividing the initially cross-sectarian 

protest movement and simultaneously empowering radical voices on both sides. In contrast, the November 

2011 report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI), established by King Hamad, had not 

found evidence of any link to Iranian involvement, but highlighted the use of torture and excessive force by 

the authorities during its crackdown on the protesters. In August 2016, a group of UN human rights experts 

spoke of a “systematic harassment” of Bahraini Shiites as they are those who suffered most from the 

persecution of any dissent in the aftermath of the Arab Spring inspired protests. The increased targeting of 

religious scholars began in earnest in 2014. This paper will look at some of the most prominent cases in order 

to shed light on the common features with regard to the background story, the accusations, reactions, and 

intentions. 



 

  

2 

 

85 lat Wydziału Orientalistycznego UW 

/85 years of Oriental Studies  

at the University of Warsaw 
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Integracja kulturowa imigrantów jako proces dwustronny.  
Przypadek muzułmanów w Wielkiej Brytanii 

Zakładając zgodnie z powszechną wiedzą, iż integracja jest procesem dwustronnym - czyli wymaga 

od przybyszów i społeczeństwa przyjmującego wzajemnych ustępstw - celem referatu będzie próba odpowiedzi 

na pytanie, jak wygląda „dwustronność” procesu integracji kulturowej w odniesieniu do muzułmanów 

mieszkających w Wielkiej Brytanii 

Podstawą odpowiedzi na powyższe pytanie będą badania własne prowadzone w 2016 r. w kilku wspól-

notach zgromadzonych wokół meczetów i kościołów (w Londynie, Liverpool i Birmingham), w ramach 

przygotowywania rekomendacji dla działań integracyjnych w Polsce w przypadku przyjmowania uchodźców 

z krajów muzułmańskich. 

Respondenci wyrażali swoje opinie dotyczące m.in. udziału dzieci z rodzin muzułmańskich w zajęciach 

w szkole z przedmiotów, które uczą treści niezgodnych z doktryną islamu (np. ewolucja); udziału dziewcząt 

w zajęciach sportowych; posiłków halal w stołówkach szkolnych; poruszona też była kwestia strojów uczennic; 

wprowadzania elementów prawa szariatu do prawa państwowego; budowy i utrzymania meczetów itp.  

Ankietę on-line zawierającą 17 pytań wypełniły 262 osoby należące do wspólnot muzułmańskich oraz 101 

osób ze wspólnot chrześcijańskich.  

Wprawdzie badania miały charakter eksploracyjny, to jednak mogą być podstawą do wyciągnięcia 

wniosków nt. wypracowywania konsensusu w sprawach różnic występujących między muzułmanami a spo-

łeczeństwem angielskim w odniesieniu do w/w zagadnień. 

 
Dr. Anna CieślewskaDr. Anna CieślewskaDr. Anna CieślewskaDr. Anna Cieślewska     

Jagiellonian University (Poland)Jagiellonian University (Poland)Jagiellonian University (Poland)Jagiellonian University (Poland) 

‘Nasz Islam a islam migrantów’ - przemiany w religijności migrantów z Azji Centralnej w Federacji 
Rosyjskiej 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat Federacja Rosyjska stała się krajem migracji zarobkowej dla wielu osób 

pochodzących z byłych republik ZSRR, w dużej części z Azji Centralnej. W wyniku masowego bezrobocia oraz 

zubożenia większej części społeczeństwa z terenów Azji Centralnej nastąpił napływ migrantów. Poza 

szeregiem problemów społecznych, obecna fala migracji z byłych centralnoazjatyckich republik ZSRR wiąże się 

ze zderzeniem kulturowym. Odrodzenie religijne, które nasiliło się od czasów pierestrojki, sprzyja wzrostowi 

różnic światopoglądowych, kulturowych i religijnych między muzułmanami a wyznawcami innych 

światopoglądów i religii. W przypadku Azji Centralnej, już od lat 90-tych, zaczęli napływać do Rosji liderzy 

religijni. Stopniowo diaspora się rozrastała, zaczęto budować domy modlitwy, sklepy halal i inne miejsca.  

Języki regionu Azji Centralne, sposób życia, jak również specyficzne praktyki kulturowe, zarówno te typowo 

"muzułmańskie", jak i inne zaczęły przenikać na grunt rosyjski. Z drugiej strony przybywający migranci zaczęli 
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stykać się z innym światopoglądem, nie tylko rosyjskim, "europejskim", ale też z odmiennym podejściem 

do islamu, muzułmanów FR. Cześć przybyszy zaczęła odrzucać więc swoją tradycje, uznając ją za nie dość 

"islamską". Niektórzy wpadli w pułapkę radykalizmu, stając się członkami grup terrorystycznych, w tym 

bojownikami Państwa Islamskiego. 

Podstawowym problemem badawczym proponowanego referatu jest wpływ migracji na sferę życia 

religijnego migrantów z Azji Centralnej w FR, na przykładzie Moskwy. Drugim ważnym  zagadnieniem jest 

kwestia wpływu tzw. „islamu migrantów” na zmiany w religijności muzułmanów w Rosji, w szczególności 

Tatarów i Baszkirów, ale też społeczności kaukaskich. Kwestia ta dotyczy zarówno rytuałów i obrzędów, jak 

i instytucji religijnych oraz społecznych tworzonych przez diasporę. 

 
Dr. Andrzej DrozdDr. Andrzej DrozdDr. Andrzej DrozdDr. Andrzej Drozd    

Adam Mickiewicz University (Poland)Adam Mickiewicz University (Poland)Adam Mickiewicz University (Poland)Adam Mickiewicz University (Poland) 

Czy Europa potrzebuje Tatarów – czy Tatarzy potrzebują Europy? O znaczeniu kultury Tatarów polsko-
litewskich dla relacji chrześcijańsko-muzułmańskich 

Zaostrzające się w ostatnich latach przejawy „zderzenia cywilizacji chrześcijaństwa i islamu” dotknęły 

autochtoniczną grupę ludności kresowej, jaką są Tatarzy  polsko-litewscy. Takie fakty –  których jeszcze 

zupełnie niedawno nikt poważnie sobie nie wyobrażał – jak próba podpalenia meczetu w Gdańsku, profanacja 

meczetu i mizaru w Kruszynianach, hasło deportacji Tatarów z Polski rzucone na łamach poczytnego dziennika 

(przez felietonistę afirmowanego w niektórych środowiskach politycznych), są sygnałem nowej tendencji 

w postrzeganiu tatarskiej społeczności. Wiele na temat tego postrzegania mówią także reakcje otoczenia 

polskiego, biorące co prawda Tatarów w obronę, ale przeważnie ze względu na ich „tutejszość” i osadzenie 

w kulturze miejscowej – czyli kulturze świata chrześcijańskiego. Antytatarskie ekscesy to w istocie wystąpienia 

przede wszystkim antymuzułmańskie, będące wynikiem dostrzeżenia w Tatarach muzułmanów, a obrona 

Tatarów to zazwyczaj wykazywanie – mówiąc w uproszczeniu – jak niewiele w nich „muzułmańskości” i jak 

wiele polskości. W takiej konstatacji ujawnia się większość podstawowych czynników, które stały się podłożem 

opisywanej sytuacji – czynników zazwyczaj uwarunkowanych zdarzeniami i procesami społecznymi i politycz-

nymi, które zmieniły otaczający nas świat w XX wieku (jak choćby urbanizacji, przekształcenia się społeczeń-

stwa polskiego z wieloetnicznego w jednoetniczne wskutek oderwania Kresów, globalizacji islamskiej w sferze 

kulturowej i ideologicznej). Choć antytatarskie ekscesy są wciąż wyjątkiem na tle przeważnie afirmatywnego 

stosunku  Polaków-chrześcijan do Polaków-Tatarów, to nie można ich lekceważyć. Postawy antytatarskie 

zdarzały się wśród społeczeństwa polskiego co prawda wcześniej, jednak od czasów Alfurkanu Czyżewskiego 

i Apologii Azulewicza nie przybierały one tak ostrych przejawów. Na tym tle pojawia się pytanie, w jakim kie-

runku pójdzie dalej społeczność tatarska i na ile sami Tatarzy są w stanie przeciwdziałać opisywanej, 

negatywnej dla siebie tendencji.  Jest to w gruncie rzeczy pytanie o stosunek Tatarów do własnej kultury 

i odrębności, przede wszystkim odrębności na tle globalizacji islamskiej (pamiętając o tym, że kultura tatarska 

w Rzeczypospolitej stanowi izolat o silnych cechach swoistych, archaicznych i nieortodoksyjnych). Aby 
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odpowiedzieć na to pytanie, niezbędna jest całościowa i wnikliwa, oparta na faktach, ocena zjawisk, które 

ukształtowały aktualną sytuację kulturową wspólnoty tatarskiej Polsce (a także na Litwie i Białorusi). Szereg 

okoliczności pomocnych dla takiej oceny ujawnia zaś porównanie sytuacji Tatarów polsko-litewskich z auto-

chtonicznymi społecznościami muzułmańskimi w Europie. Analiza przyczyn współczesnych antytatarskich 

postaw prowadzi do wniosku, że odrębność kulturowa Tatarów polsko-litewskich – o ile zostanie uchroniona – 

nabiera dziś znaczenia jako czynnik stabilizujący relacje chrześcijańsko-muzułmańskie i łagodzący skutki 

współczesnego „zderzenia cywilizacji”. 

 
Prof. Marek M. DziekanProf. Marek M. DziekanProf. Marek M. DziekanProf. Marek M. Dziekan    

University of Lodz (Poland) 

Ku demokracji? Muzułmańska koncepcja ichtilafu a zachodni pluralizm poglądów 

Problem możliwości implementacji systemu demokratycznego to jeden z ważniejszych dylematów 

politologicznych w kontekście współczesnego świata arabskiego i szerzej świata islamu. Jednym z filarów 

ustrojów demokratycznych jest zgoda na wewnętrzne zróżnicowanie społeczeństw i rozmaitość poglądów we 

wszystkich dziedzinach życia. Przedmiotem analizy będzie w niniejszym tekście koncepcja różnorodności / 

zróżnicowania / pluralizmu(?) poglądów, znana w klasycznym prawie islamu jako ichtilaf. Stanowi ona jedną 

z osi rozważań z zakresu filozofii polityki i prawa m.in. wybitnego współczesnego „liberalnego” myśliciela 

marokańskiego Alego Umlila oraz pochodzącego z Iraku, ale działającego poza jego granicami (m.in. w USA 

i Egipcie) teologa Tahy Dżabira al-Alwaniego. Ich monografie na temat ichtilafu, pisane z rozmaitych punktów 

widzenia, będą punktem wyjścia dla dociekań mających na celu zbadanie, na ile ichtilaf w ujęciu współczes-

nych arabskich teoretyków polityki i prawa może być interpretowany jako zachodni pluralizm, mogący 

wspomóc budowanie systemów demokratycznych w tym zapalnym punkcie współczesnego świata. 

 
Edgar Elbakyan MA Edgar Elbakyan MA Edgar Elbakyan MA Edgar Elbakyan MA     

Yerevan State University (Armenia)Yerevan State University (Armenia)Yerevan State University (Armenia)Yerevan State University (Armenia) 

Islamic discourse in the US-Azerbaijan relations 

Based on the existent historiographic accounts, the author researches the development of the US-

Azerbaijan relations since 1991. The author particularly investigates those periods of the relations (Islamic 

revival in newly-independent Azerbaijan, Nagorno-Karabakh war, 9/11 attacks, war in Afghanistan etc.) when 

the Islamic discourse was prioritized by one of the parties. 

Presenting the simultaneously rising importance of the Islamic factor in foreign policies of the US and 

Azerbaijan, the author tries to analyze to what extent that factor has influenced the bilateral relations so far. 

Moreover, in case of Azerbaijan, both “high politics” and “low politics” concepts are used to distinguish 

whether the views on US and Islam differ among decision-makers on the one side and informal circles on the 

other. If yes, can the latter influence the policy-making process in Azerbaijan? 



 

  

5 

 

85 lat Wydziału Orientalistycznego UW 

/85 years of Oriental Studies  

at the University of Warsaw 

 

Applying the realist theory of international relations, it is substantiated that the ruling political elites of the 

two countries have so far managed to wage a reciprocally pragmatic policy, marginalizing the role of Islam as 

much as possible. Applying constructivist and liberal theories of international relations as well, the paper 

assesses the tendency of the rising anti-American sentiments in Azerbaijan and possible political 

capitalization thereof conducted by non-governmental interest, including religious groups. 

 

Dr. Anas Ghazi Enayah Dr. Anas Ghazi Enayah Dr. Anas Ghazi Enayah Dr. Anas Ghazi Enayah     

Aljouf University (Saudi Arabia)Aljouf University (Saudi Arabia)Aljouf University (Saudi Arabia)Aljouf University (Saudi Arabia) 

Freedom or applying the Islamic Sharia law – The problematic issue in the post-Arab Spring period (in 
Arabic) 

ا&ستبدادي الديكتاتوري ظھر بشكل جلي ضعف ا�سس النظرية التي تحملھا الحركات ا�س�مية وأھمھا حركة ا�خوان المسلمون في 
التعاطي مع مصطلحات الحداثة وأھمھا مصطلح الحرية، حيث لم تستطع ھذه الحركات طمأنت الشعوب من الخوف أن تمارس ذات 

كام الديكتاتوريين السابقين، واستغلت ا�نظمة المترنحة ضعف التأصيل ا�س�مي لقضية الحرية، الطابع ا&ستبدادي الذي مارسه الح
للترويج لصورة نمطية لحكم الحركات ا�س�مية ا�صولية التي تفرض حكم الشريعة على الشعوب دون اختيار أو إرادة منھا، وعلى 

، حيث تم تقديم ھذه الحركات على أنھا الوجه الطبيعي لحكم الشريعة )داعش ( ام رأسھا تنظيم القاعدة والدولة ا�س�مية في العراق والش
  . ا�س�مية القائم على قمع الشعب في الداخل باسم تطبيق الشريعة، ومحاربة العالم ككل باسم الجھاد

مية على حد سواء، فبخ�ف الثورة ربما قامت الثورات العربية في فترة لم تنضج فيھا الرؤى السياسية لدى الشعوب والحركات ا�س�
الفرنسية مث� التي قامت على نظريات العقد ا&جتماعي والحق الطبيعي، والثورة البلشفية التي قامت على النظريات ا&شتراكية 

د السياسي والشيوعية، لم يكن ھناك نظرية واضحة تقوم على أساسھا الثورة في الب�د العربية، بل كان المسبب ا�ول ھو ا&ستبدا
والعسكري، والعوامل ا&جتماعية القاسية كالفقر المدقع والبطالة الواسعة، مما أحدث ا&ستقطاب الشديد بين مكونات المجتمع، وعمق 

ا&نقسام بين أفرادھا وسھل دخول العناصر المتطرفة وا�رھابية، ولم تتمكن الحركات ا�س�مية المعتدلة من تقديم تصور وأساس فلسفي 
  . مئن للشعوب بأنھا سوف تقدم نفسھا للشعوب كراعية للحرية، وأنھا لن تطبق من أحكام الشريعة إ& ما يقبله ويختاره المجتمع مط

تحاول ھذه الدراسة بيان الع�قة بين الشريعة ا�س�مية وحرية ا�فراد المسلمين في اختيار طبيعة النظام والقوانين التي تحكمھم، من 
  : لى ا�سئلة التالية خ�ل ا�جابة ع

  ھل يتعارض تطبيق الشريعة مع منح ا�فراد حرية اختيار النظام الحاكم، والقوانين التي تحكم المجتمع ؟ . 1

  ما موقع الحرية من الشريعة ا�س�مية؟. 2

  ما موقف الشريعة ا�س�مية إذا اختار ا�فراد تطبيق أحكام & تتوافق مع أحكامھا الشرعية؟. 3

الواجب على الحركات ا�س�مية حين تعرض رؤيتھا حول موضوع الحرية والشريعة ؟ ھل تقدم تطبيق الشريعة لى الحرية أم  ما. 4
 تقدم الحرية على تطبيق الشريعة ؟ 

تھدف ھذه الدراسة إلى تقديم بعض ا�جابات حول موضوع من أھم المواضيع التي تشغل بال المواطن العربي في فترة ما بعد 

يع العربي، فھو يعيش في تناقض، ففي الوقت الذي & يريد أن ينسلخ عن دينه وھويته ا�س�مية فھو يخشى أن يخسر حريته ويعود الرب

.إلى الحكم ا&ستبدادي باسم الدين   
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University of Djilali (Algieria)University of Djilali (Algieria)University of Djilali (Algieria)University of Djilali (Algieria) 

The role of moderation and tolerance in achieving peace and deontology of difference with the other In a 
discourse by the Association of Algerian Muslim Ulama Scholars (in Arabic) 

The original institutions of Algerian culture, the real masters of Islam, did not spare their jihadist effort to 

save Algeria from rape and conspiracy, and pulled the rug from under the feet of the extremists. One of the 

strongest of these institutions is the Association of Algerian Muslim Scholars, And addressed campaigns to 

distort Islam by adopting violence and terrorist extremism, excluding the other and confiscating dialogue. How 

did the Association of Scholars contribute its wise speech to the peace and stability industry in Algeria? And 

the role of moderation in promoting democratic discourse and achieving cultural security? The Association of 

Ulama in Algeria moved in its clear discourse, which is based on moderation and advocacy, based on a firm 

and firm reference, with peace as a pillar to curb evil and the grave of extremism and violence, and to 

promote discourse with others in all platforms and places. The effort culminated in wide-ranging 

reconciliation, terrorism was revealed, and the pretexts were blocked in Algeria, then followed to other 

countries and almost exterminated 

 

Jakub Gajda MA Jakub Gajda MA Jakub Gajda MA Jakub Gajda MA     

University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland) 

Polityka Islamskiej Republiki Iranu wobec uchodźców z Afganistanu (2001-2014) 

Od niemal czterdziestu lat Iran obok Pakistanu pozostaje głównym kierunkiem dla uciekinierów z nie-

stabilnego i pogrążonego w nędzy Afganistanu. Należy przy tym podkreślić, że Iran często bywa dla Afgań-

czyków jedynie pierwszym przystankiem na drodze do państw Unii Europejskiej. Oficjalne dane UNHCR mówią 

o 950 tysiącach zarejestrowanych afgańskich uchodźców w Iranie (dane z roku 2016), zaś irańskie źródła 

szacują liczbę Afgańczyków na dwa i pół a nawet trzy miliony. Afgańscy gastarbeiterzy stanowią w Iranie tanią, 

niewykwalifikowaną siłę roboczą, która pozwoliła wszakże w ostatnich latach na szybką rozbudowę 

infrastruktury drogowej oraz rozwój dużych miast, w szczególności stołecznego Teheranu. Według oficjalnych 

statystyk uchodźcy stanowią jednocześnie duże obciążenie socjalne dla Iranu, a wielu z nich trudni się w tym 

kraju działalnością przestępczą. To sprawia, że polityka Teheranu wobec problemu uchodźstwa z Afganistanu 

bywa niekiedy bezwzględna i rodzi szereg kontrowersji. W ostatnich latach, szczególnie za czasów 

prezydentury Mahmuda Ahmadineżada, echem w świecie odbijały się przymusowe deportacje obywateli 

Afganistanu do ojczyzny. Również znaczący odsetek osób, na których w Iranie wykonuje się wyroki kary śmierci 

stanowią Afgańczycy. W wymiarze społecznym na wszystko nakłada się status afgańskich uchodźców, którzy 

wśród obywateli Iranu utożsamiani są ze skrajną biedą, analfabetyzmem i bywają otwarcie traktowani przez 

Irańczyków z pogardą. W wystąpieniu omówione zostaną najważniejsze kwestie polityki kolejnych rządów 

Islamskiej Republiki Iranu wobec afgańskich uchodźców w latach prowadzonej w Afganistanie misji 
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Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF). Pokrótce przedstawiony zostanie również stan obecny 

tego problemu oraz perspektywy dla polityki IRI względem uchodźców na nadchodzące lata. 

 

Aleksandra Grąbkowska MAAleksandra Grąbkowska MAAleksandra Grąbkowska MAAleksandra Grąbkowska MA    

University of Warsaw (Poland)University of Warsaw (Poland)University of Warsaw (Poland)University of Warsaw (Poland) 

Medialny obraz ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku na przykładzie artykułów z prasy 
słoweńskiej 

Dramat ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku wywołał natychmiastowy oddźwięk w niemal 

wszystkich mediach w skali światowej. Szczególnie wyrazistą postać posiada prezentacja ataków terro-

rystycznych, jak również ich konsekwencji w prasie drukowanej.  W zależności od konkretnej opcji politycznej 

oraz poziomu merytorycznego poszczególnych czasopism można zauważyć podstawowe cele, które 

przyświecają autorom tekstów. Istotny jest również kraj pochodzenia danych tytułów prasowych.  

Planowany referat ma na celu przedstawienie powyższych kwestii na przykładzie artykułów z prasy 

słoweńskiej, powstałych w pierwszym miesiącu po zamachach na World Trade Center i Pentagon. Warto 

zwrócić uwagę, iż Słowenia jest mało ludnym krajem, dla którego zarówno ogólnie pojmowana kultura islamu 

jak i problem terroryzmu nie stanowią prozy życia codziennego. Obraz prasowy ukazuje nastawienie i intencje 

dziennikarzy jak również specyfikę lokalnego odbioru wyżej wymienionych wydarzeń. Jako główny materiał 

badawczy zostaną wykorzystane artykuły z dzienników: Delo, Dnevnik i Vecer oraz tygodników: Mladina 

i Demokracija 

 

Dr. Martin KlapetekDr. Martin KlapetekDr. Martin KlapetekDr. Martin Klapetek    

University of South Bohemia in České Budějovice (Czech Republic) 

Muslim gravestones in contemporary Germany and Austria 

The paper is devoted to the Muslim funeral culture in Germany and Austria from the perspective of 

acculturation of bereaved. Stratified Muslim population gradually emerged due to migration in the second half 

of the 20th century. Migration of Muslims from Turkey, Arab countries and Bosnia had particularly economic 

and political reasons. There are pointed out the groups of Muslims who are often buried in the Western 

Europe. For the subsequent development, the burials of new-borns and young children are particularly 

significant. The author defines the core group of people who are buried in Western Europe. Most of the deaths 

from the first and the second generation of local Muslims have still been transported by plane to their 

homeland. The number of burials in the new homeland is increasing quite slowly. Gradually covering the 

whole spectrum of the population. The next part of the paper presents the basic typology of graves at Muslim 

parts of municipal cemeteries in Germany and Austria. Firstly, a gravestone can be understood as a memory 

of the original homeland. Secondly, symbols on a gravestone can emphasize the ethnicity of a deceased. In 

another case, tomb decorations correspond to the devotion of a deceased. Finally, verse texts or symbols of 

political parties can be found on the gravestones. The author understands the final form of grave as a result 
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of wishes of the deceased, family demands and normative influence of the local Muslim organizations. The 

last issue is regular and adequate care of the grave. Visit of a grave is an opportunity to strengthen ties within 

the family and towards the community. Muslim gravestones can be understood as a reflection of interior 

stratification of Islam. 

 

Prof. UŁ Izabela KończakProf. UŁ Izabela KończakProf. UŁ Izabela KończakProf. UŁ Izabela Kończak    

University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland) 

Dlaczego Rosjanki przyjmują islam? 

Zjawisko konwersji słowiańskich Rosjan na islam nie jest nowe. Jego korzenie sięgają XIX wieku i związane 

było z wojną kaukaską. Współcześnie na islam przechodzą najczęściej osoby młode, głównie ze środowiska 

studenckiego.  

Referat poświęcony jest motywacjom, jakimi kierują się słowiańskie Rosjanki konwertujące na islam. 

Na podstawie analizy ilościowej i jakościowej treści wpisów zamieszczonych na wybranych portalach 

internetowych podjęto próbę odpowiedzi na pytanie postawione w tytule wystąpienia. 

 

Dr. Marcin KrawczukDr. Marcin KrawczukDr. Marcin KrawczukDr. Marcin Krawczuk    

UniveUniveUniveUniversity of Warsawrsity of Warsawrsity of Warsawrsity of Warsaw    (Poland)(Poland)(Poland)(Poland) 

Rękopisy amharskie w piśmie arabskim (ağäm) jako świadectwo kultury literackiej muzułmanów 
etiopskich 

Zjawisko zapisywania tekstów w językach afrykańskich pismem arabskim (adżami) znane jest z wielu 

obszarów Afryki. Adżami w języku amharskim, najważniejszym wehikularnym języku Etiopii, jest dużo słabiej 

zbadane niż choćby adżami w hausa czy suahili.  Wynika to z faktu, iż kultura muzułmanów etiopskich 

stosunkowo od niedawna jest przedmiotem badań naukowych. W referacie zostaną przedstawione 

podstawowe informacje na temat rękopisów amharskich w piśmie arabskim tj.: kontekst powstawania i prze-

kazywania rękopisów, problemy z dostosowaniem pisma arabskiego to zapisu języka amharskiego, typy utrwa-

lanych tekstów. Ponadto, zostanie pokazane, w jaki sposób kultura rękopisów adżami z jednej strony pokazuje 

specyfikę etiopskiego islamu, w którym kluczową rolę odgrywały bractwa i kult świętych mężów, z drugiej zaś 

stanowi odzwierciedlenie często niełatwych relacji muzułmanów z dominującymi w Etiopii do końca XX wieku 

chrześcijanami ortodoksyjnymi. Wreszcie, zostaną także ukazane dynamiczne przemiany zachodzące w etiop.-

skim islamie po 1991 roku, w toku których tradycyjny islam (w tym także kultura rękopisu) znalazł się pod 

silną presją ze strony reformatorów inspirowanych doktrynami salafickimi. 
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Dr. Magdalena KubarekDr. Magdalena KubarekDr. Magdalena KubarekDr. Magdalena Kubarek    

Nicolaus Copernicus University (Poland)Nicolaus Copernicus University (Poland)Nicolaus Copernicus University (Poland)Nicolaus Copernicus University (Poland) 

Ğumāna  H ִ◌addād ‒ skandalistka, prowokatorka, buntowniczka 

Ğumāna  H ִ◌addād (Joumana Haddad) libańska poetka, pisarka, dziennikarka tłumaczka, aktywistka wal-

cząca o prawa kobiet zaliczana do 100 najbardziej wpływowych kobiet arabskich urodziła się w 1970 roku w  

Bejrucie w rodzinie katolickiej. Zdobyła międzynarodowy rozgłos dzięki swej odważnej i bezkompromisowej 

postawie w kwestii prawa kobiety (przede wszystkim kobiety arabskiej), do samostanowienia o swoim ciele 

i życiu. Jest zaliczana do twórców kontrowersyjnych; ma w świecie arabskim zagorzałych zwolenników, ale też 

i zdecydowanych przeciwników. Referat analizuje aktywność literacką, artystyczną i społeczną Ğumāny  H ִ◌ad-

dād, a także jej odbiór w Libanie, krajach arabskich oraz w świecie Zachodu. 

 

Dr. Magdalena LewickaDr. Magdalena LewickaDr. Magdalena LewickaDr. Magdalena Lewicka    

Nicolaus Copernicus University (Poland)Nicolaus Copernicus University (Poland)Nicolaus Copernicus University (Poland)Nicolaus Copernicus University (Poland) 

Ar-Rih ִ◌la w służbie An-Nahd ִ◌y 

Kitāb tahlīs ִ◌ al-ibrīz fī talhīs ִ◌ Bārīz Rifā‘y a t ִ◌-Ṭaht ִ◌āwiego, uważane za sztandarowe dzieło arabskiego 

odrodzenia (An-Nahd ִ◌a), do 1850 roku stanowiło jedyny szczegółowy opis kraju europejskiego w języku arab-

skim, a do I wojny światowej obowiązkową lekturę wszystkich urzędników egipskich. Reformator zawarł w nim 

opis instytucji politycznych, społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, z jakimi zetknął się w Paryżu, a które 

uważał za wzorcowe i godne przeniesienia na rodzimy grunt, powołując się na hadisy „Wiedzy szukajcie 

wszędzie, choćby w Chinach” i „Mądrość jest bronią wiernego, poszukujcie jej wszędzie, nawet wśród niewiar-

nych”, zaś całości przyświecało arabskie motto: „Pierwszeństwo przysługuje temu, kto idzie przodem”. Egipcja-

nin nie miał bowiem wątpliwości, że „wiedza jest największym dobrem, najważniejszą z rzeczy ważnych, a ten, 

kto ją posiada, zbiera jej owoce tak w życiu doczesnym, jak i wiecznym” i był w pełni przekonany, że jego 

dzieło, w którym zawarł charakterystykę „nauk i sztuk, opisując je w taki sposób, jak robią to Europejczycy 

i nakreślając to, co o nich sądzą i w jaki sposób je tworzą” „obudzi z głębokiego snu społeczeństwo 

we wszystkich krajach islamu”. Odnowa ich instytucji politycznych, społecznych, gospodarczych i edukacyj-

nych, którą postulował w swych pracach i działalności, celem wyrwania się z zacofania odziedziczonego po 

Osmanach i Mamelukach, dokonać się mogła jedynie za pomocną nowoczesnej nauki i wiedzy, a co za tym 

idzie – otwarciu Orientu na zdobycze zachodniej kultury i cywilizacji. To przekonanie stanowiło punkt wyjścia 

dla jego rozważań, zaś formą, która służyć miała wyłożeniu jego koncepcji reformatorskich uczynił A t ִ◌-Ṭah t ִ◌āwī 

rih ִ◌lę, prezentując w niej opis swojej podróży na Zachód, który we wcześniejszych wiekach nie stanowił dla 

arabskich podróżników interesującej destylacji, a co za tym idzie – wpisując ją w służbę An-Nahdzie. 
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Dr. Galina Dr. Galina Dr. Galina Dr. Galina Miškinien÷Miškinien÷Miškinien÷Miškinien÷    

Univeristy of Vilnius (Lithuania) 

Татарско-мусульманские общины в Литве: проблемы и перспективы развития в XXI веке 

С конца XIV в. поселившиеся на территории Великого княжества Литовского татары, ныне 

проживающие в Беларуси, Литве и Польше, являются самой древней мусульманской общиной в Европе. 

Несмотря на то, что к началу XVII в. предки литовских татар утратили свой родной татарский язык, но 

благодаря своей религии – исламу, сохранились как этническая группа, которая и сегодня достойно 

представляет культуру татар в Европе. 

В 2017 г. литовские татары с большой гордостью отметят уже 620-ю годовщину их поселения на этих 

территориях. За более чем 600-летнюю историю проживания община литовских татар сохранила свои 

традиции, обряды, религию, культуру, сберегла свое материальное и культурное наследие. 

И хотя прошло не столь уж много времени со дня восстановления независимости Литвы, можно 

отметить серьёзные изменения в самосознании литовских татар. На волне национального возрождения и 

демократизации общества татарская община пережила значительные трансформации. Однако в самое 

последнее время всё чаще можно услышать тот же тезис XIX века (приведённый выше), правда, в 

несколько иной редакции: «Мы белорусы, литовцы, поляки татарского происхождения». Что это? Смысл 

обоих утверждений близок, лишь формулировка разная. Это как нельзя лучше показывает происходящее 

внутри общины в условиях почти полной интеграции в доминирующее большинство. Выжить и сохранить 

свою идентичность в данной ситуации могут помочь только сплочённость, заинтересованность друг в 

друге, в общей истории и культуре. Работа созданных на территории Литвы татарских национальных 

обществ развивается именно в этом русле. И только время покажет, насколько данная деятельность будет 

успешной, сможет ли маленькая этническая группа сохранить своё лицо на протяжении ещё ряда 

столетий. Было бы жаль, если бы самая древняя в Европе славяноязычная группа мусульман исчезла без 

следа. 

Что же происходит с татарско-мусульманскими общинами сегодня? Проследить происходящие 

культурные изменения в среде татар и станет задачей нашего сообщения. Чтобы ответить на вопрос, в 

каком состоянии община татар в восточной части Литвы, автором доклада в июле месяце 2008 г. была 

организована небольшая экспедиция. Сделаны интервью, заполнены анкеты, сфотографированы люди и 

важные объекты.  

По-прежнему можно сказать, что культура татар мало представлена в средствах массовой 

информации, в музейных экспозициях и т.д. Вместе с Немежанской общиной татар решено, во-первых, 

составить и издать брошюру о татарах и мечети в Немеже на польском, русском, литовском и английском 

языках. Это будет служить необходимой информацией для туристов, а также рекламным буклетом самой 

общины. В дальнейшем планируется подобные информационные брошюры издать и о других общинах. 

Договариваемся с местными краеведческими музеями, чтобы в тех местах, где компактно проживали 

татары, обязательно появилась и стендная информация о них. Первые шаги в этом направлении уже 
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сделаны. Татары, проживающие в восточной части Литвы (Игналина, Швенченис, Пабраде, Турмантас) 

будут представлены в краеведческом музее Гайжутского регионного парка (Салакас, Зарасайский район). 

Без заинтересованности самой общины в своем сохранении, не может быть достигнуто каких-либо 

значительных изменений в области сохранения их культуры. Поэтому большое значение имеет 

просветительская работа. 

 

Dr. habil. Agata S. NalborczykDr. habil. Agata S. NalborczykDr. habil. Agata S. NalborczykDr. habil. Agata S. Nalborczyk    

University of Warsaw (Poland) 

The legal status of Islam in the Netherlands 

The Netherlands does not have a state religion nor does it have a policy of officially recognising religious 

denominations. However, the relationship between the Dutch state and religion has always been 

characterized by the state’s extensive involvement with religious expression in public life. In 1917, for 

example, the ‘school finding controversy’ stimulated the passing of Article 23 into the Dutch Constitution, 

which established full state funding for religious (Christian) schools and safeguarded the freedom of those 

schools to determine their own curricula. With this settlement, the foundation for what is known as 

‘pillarisation’ was laid. Society was deeply divided into distinct ud mutually antagonistic religious and 

ideological groups, but the overarching cooperation of ‘pillarisation’ at the elite level and the maximum 

autonomy allowed for each group made stable democracy possible. Muslims have the same rights as other 

religious groups and, if they comply with the same principles as those applied to other religious groups, such 

as Christians, they can achieve recognition of their claims (although often after considerable struggle). 

Muslims have never formed any single monolithic Islamic community. Instead, they have been organized 

within a number of subgroups and communities representing various Islamic streams and traditions. This 

factor formed a relevant obstacle in attempts to establish one Islamic body that would officially represent the 

interests of Islamic communities in their relations with the government. Currently, the representative body of 

Dutch Muslims is the Contact Body of Muslims and the Government, which plays an advisory role in relations 

with the Dutch government, via regular participation in meetings with the Dutch Minister of Integration and 

Immigration. 

The paper will discuss the issues connected to the legal status of Islam in the Netherlands: Islamic 

organizations, mosques, cemeteries, education, status of imams, ritual slaughter and Islamic dress. 

 

Dr. habil. Bara NDiaye Dr. habil. Bara NDiaye Dr. habil. Bara NDiaye Dr. habil. Bara NDiaye     

University of Warmia and Mazury (Poland)University of Warmia and Mazury (Poland)University of Warmia and Mazury (Poland)University of Warmia and Mazury (Poland) 

Islam i polityka w Senegalu 

Niektórzy badacze dokonują podziału pomiędzy islamem jako religią a islamem jako system polityczno-

prawnym. Współcześnie, podobnie jak i w przeszłości, religia pod różnymi pretekstami niekiedy wykorzysta-
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wana jest m.in. w celu zdobycia władzy, surowców, pieniędzy. Religia, która powinna łączyć ludzi, używana jest 

w charakterze narzędzia wszelkich podziałów. W tym kontekście Senegal jawi się wyjątkiem. Islam nie jest 

tutaj czynnikiem podziału. Referat będzie próbą analizy wzajemnych wpływów pomiędzy islamem a polityką 

w kraju, gdzie ponad 90% mieszkańców wyznaje religię muzułmańską. 

 

Magdalena Piech MAMagdalena Piech MAMagdalena Piech MAMagdalena Piech MA    

Jagiellonian University (Poland)Jagiellonian University (Poland)Jagiellonian University (Poland)Jagiellonian University (Poland) 

Świadomość i pamięć historyczna muzułmanów kaszmirskich w dobie nowoczesnych technologii 

Dolina Kaszmiru to region, którego mieszkańcy od dziesięcioleci żyją w cieniu konfliktu. Jego ostatnia 

eskalacja w 2016 r., pokazała, że spór jest wciąż daleki od zażegnania, a wręcz wkracza w nową fazę, obej-

mując również przestrzeń wirtualną. Ukształtowana w warunkach okupacji świadomość historyczna oraz Spo-

łeczna stanowią istotny, jeśli nie najważniejszy element konstytuujący tożsamość kaszmirskich muzułmanów. 

W ostatnich 20 latach w prasie lokalnej popularyzowały się hasła takie jak potrzeba zachowania tradycji, 

języka, opisania historii, o której oficjalna narracja uważana jest przez wielu za zafałszowaną. Pojawiają się 

głosy o konieczności pchnięcia dyskursu o Kaszmirze na nowe tory, czego podstawą powinna być historia 

mówiona czy inne świadectwa pochodzące z wewnątrz rzeczywistości konfliktu. Wzrost zainteresowania ochro-

ną dziedzictwa kulturowego, uważanego za unikalne ze względu na swój synkretyzm, znajduje wyraz w różno-

rodnej działalności młodego pokolenia Kaszmirczyków, tak na subkontynencie indyjskim, jak i wśród diaspory. 

Główną przestrzenią, dzięki której mogą prowadzić oddolne inicjatywy i wspólnie realizować swoje cele, stał 

się współcześnie Internet. Umożliwiając relatywnie swobodny przepływ informacji tam, gdzie wolność słowa 

i aktywność społeczna są odgórnie ograniczane, stał się miejscem wymiany myśli i kształtowania oraz podtrzy-

mywania świadomości historycznej Kaszmirczyków. Przejawami takiej działalności są na przykład witryny „Lost 

Kashmiri History” i „Kashmir Lit”, gromadzące literaturę, elementy kultury wizualnej oraz świadectwa uczestni-

ków wydarzeń. Materiały te stanowią ponadto jedne z nielicznych dostępnych dla zachodnich badaczy źródeł 

wiedzy o historii Kaszmiru, gdzie wiele dokumentów zaginęło bądź możliwość wglądu w nie jest mocno ograni-

czona. Przede wszystkim jednak stanowią one świetną podstawę do badań  kulturoznawczych w kontekście 

regionu, w szczególności badań nad pamięcią. 

 

Dr. Magdalena PycińskaDr. Magdalena PycińskaDr. Magdalena PycińskaDr. Magdalena Pycińska    

Jagiellonian University (Poland)Jagiellonian University (Poland)Jagiellonian University (Poland)Jagiellonian University (Poland) 

Palestyńskie doświadczenie kształtowania relacji pomiędzy polityką narodową a islamską tradycją 
religijną 

Celem wystąpienia jest analiza funkcjonujących i wypracowanych przez Palestyńczyków relacji pomiędzy 

ich dyskursywną tradycją islamską a realizowaną w różnej postaci polityką narodową.  Wykorzystam w tejże 

analizie pojęcie islamskiej tradycji dyskursywnej Talala Asada, które podkreśla znaczenie związku władzy i wie-

dzy. Związek ten nie tylko ma znaczenie w kontekście palestyńskiej narracji narodowej, ale i ma znaczenie dla 
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sposobu, w jaki palestyńska polityka narodowa, w tym kształtowanie własnej tożsamości narodowej jest 

rozumiana na arenie międzynarodowej. Uwagę skupię zarówno na głównych aktorach politycznych Palestyny: 

Hamasie i Fatahu, ale także na oddolnych ruchach społecznych, które nierzadko działają na podstawie 

własnego, odrębnego rozumienia związku między islamem a polityką narodową. Ukażę jak palestyński ruch 

nacjonalistyczny wpłynął na postrzeganie roli i znaczenia tradycji religijnej, i w jak różny sposób jest on 

doświadczany i praktykowany. Oczywiście nie można przy tym ominąć kontekstu międzynarodowego, w którym 

Palestyńczycy się znajdują, szczególnie w sytuacji negowania ich ruchu narodowego i prawa do samosta-

nowienia. Najczęstszym argumentem jest relegowanie ich ruchu narodowego do konfliktu religijnego. Jest to 

ewidentne w ciągłym, błędnym traktowaniu Hamasu jako ruchu przede wszystkim religijnego, a nie zaś 

nacjonalistycznego. Władze izraelskie bardzo często porównują Hamas do grup tzw. islamistycznych jak Al-

Ka’ida czy nawet ISIS, usprawiedliwiając w ten sposób brak woli do prowadzenia rozmów z Hamasem. Takie 

stanowisko odrzuca rzeczywistość funkcjonowania różnych form relacji między polityką a religią w szerszym 

świecie muzułmańskim. Prace Johna O. Volla, Daniela M. Varisco, Dale’a F. Eickelmana,  Jamesa P. Pisca-

toriego czy Armanda Salvatore pokazują, jak dotychczasowe rozumienie relacji między islamem a polityką 

zależne było od Zachodnich, odgórnych założeń i projektów politycznych, i jak zniekształcały rozumienie 

procesów zachodzących w tzw. świecie muzułmańskim. Moje wystąpienie będzie miało na celu wyjście poza te 

błędne założenia i dokonanie reinterpretacji palestyńskiego doświadczenia kształtowania relacji między religią 

a polityką. 

 

Prof. Egdūnas Račius Prof. Egdūnas Račius Prof. Egdūnas Račius Prof. Egdūnas Račius     

Vytautas Magnus University (Lithuania)Vytautas Magnus University (Lithuania)Vytautas Magnus University (Lithuania)Vytautas Magnus University (Lithuania) 

An Islamic Church? The predicament of institutionalized Islam in post-socialist Europe 

Many of Eastern European countries have had Muslim populations on their territories for several 

centuries. And although during the socialist period most of those autochthonous Muslim communities could 

not fully exercise their religious duties, they nonetheless survived the oppressively atheistic policies of the 

regimes to re-emerge in the post-communist era in institutionalized forms. However, in many of the post-

socialist European countries Muslim organizations are expected by the states to become nothing less than 

autocephalous churches, akin to Orthodox churches found throughout this part of Europe. National 

legislation, as a rule, requires and / or endorses particular Islamic organization (run by autochthonous 

Muslims with a mufti / rais al-ulama at the helm of it) as the single representative body of the entire Muslim 

population in the country with other organizations relegated to a subordinate status, at best, or designated as 

illegal, at worst. Consequently, the state-favored Islamic administrations (aka Islamic churches) feel 

empowered by the state to claim not only their legitimacy but also the nation-wide representativeness. 

However, such normative constellation is often vehemently opposed by marginalized groups, both formal and 

informal, who accuse the favorites of the state of having not only usurped the spiritual space and 

monopolizing it but also of representing and promoting forms of Islamic religiosity far removed from either 
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classical legalist or contemporary revivalist Islam, deemed by the respective opposing groups to be the proper 

forms of Islam. The increased emphasis on securitization of Islam in Eastern Europe in the wake of the 

founding of the Islamic Khilafa state has further brought the state and the national ‘Islamic churches’ closer 

to each other in their common drive to fend off the forms of Islamic religiosity, represented by marginalized, 

yet very devout, groups of revivalist Muslims, both of immigrant and convert backgrounds, deemed alien and 

dangerous to the countries and their (autochthonous) Muslim populations. In the end, the recent 

developments facilitate fragmentation of Muslim communities in many Eastern European countries and 

increase intra-communal tensions, something that is arguably detrimental to their development and also 

causes further frictions with the state and non-Muslim populations. 

 

Dr. Karolina RadłowskaDr. Karolina RadłowskaDr. Karolina RadłowskaDr. Karolina Radłowska    

Podlachia Museum of the Folk Culture (Poland)Podlachia Museum of the Folk Culture (Poland)Podlachia Museum of the Folk Culture (Poland)Podlachia Museum of the Folk Culture (Poland) 

Od tożsamości religijnej do tożsamości kulturowej.  
Współczesne przeobrażenia tożsamościowe Tatarów polskich 

Celem wystąpienia, jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych wśród społeczności tatarskiej 

na Białostocczyźnie. Jedną z podstawowych tez referatu będzie stwierdzenie, iż współczesna tożsamość grupy 

pod wpływem okoliczności zewnętrznych ulega przeobrażeniom od tożsamości typu religijnego do tożsamości 

etniczno-kulturowej. Wystąpienie poprzedzi przegląd dotychczasowych stanowisk badawczych odnoszących 

się do problematyki tożsamościowej tej grupy etnicznej. 

 

Dr. Aleksandra M. RóŜalskaDr. Aleksandra M. RóŜalskaDr. Aleksandra M. RóŜalskaDr. Aleksandra M. RóŜalska    

UnivUnivUnivUniversity of Lodz (Poland)ersity of Lodz (Poland)ersity of Lodz (Poland)ersity of Lodz (Poland)    

Kulturowe reprezentacje muzułmańskich Afroamerykanów w USA 

Celem mojego wystąpienia jest przybliżenie historii, jak również refleksja nad współczesną sytuacją 

muzułmanów afroamerykańskich, którzy stanowią stale powiększającą się grupę wśród czarnoskórej 

mniejszości w Stanach Zjednoczonych. Zbadam przyczyny popularności islamu wśród Afroamerykanów, która 

jest bez wątpienia związana z doświadczeniami rasizmu i wykluczenia ze strony społeczeństwa 

amerykańskiego, jak również rozczarowaniem pewnej części Afroamerykanów założeniami i postulatami ruchu 

na rzecz równouprawnienia czarnych z lat 50. i 60. XX wieku głoszonymi przez Martina Luthera Kinga. W tym 

kontekście interesuje mnie szczególnie sylwetka Malcolma X i Muhammada Alego – niekwestionowanych 

liderów muzułmanów afroamerykańskich, którzy byli zarówno symbolami walski z dyskryminacją czarnych 

i działaczami politycznymi, jak również stali się ikonami amerykańskiej kultury popularnej. W tym kontekście 

przyjrzę się popkulturowym wizerunkom muzułmanów afroamerykańskich, a w szczególności dwóm filmom 

Malcolm X (1992, reż. Spike Lee) i Ali (2001, reż. Michael Mann) oraz serialowi Uśpiona komórka (2005-

2006, Showtime) – produkcji, która nie tylko krytycznie podchodzi do wojny z terroryzmem prowadzonej przez 

Stany Zjednoczony po 11 września 2001 roku, ale także w interesujący i niestereotypowy sposób przedstawia 
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mniejszość muzułmańską. Co więcej, za sprawą głównego czarnoskórego bohatera skutecznie obnaża 

ignorancję społeczeństwa amerykańskiego i dominujące uprzedzenia wobec islamu i jego wyznawców. 

 

SergeySergeySergeySergey    SargsyanSargsyanSargsyanSargsyan    

CenterCenterCenterCenter    forforforfor    StrategicStrategicStrategicStrategic    AnalysisAnalysisAnalysisAnalysis    ““““SpectrumSpectrumSpectrumSpectrum””””    (Armenia)(Armenia)(Armenia)(Armenia) 

«Сирия после «Исламского государства», «Исламское государство» после Сирии» 

Сирия уже никогда не будет прежней. Чем дольше продолжается в стране конфликт, тем сильнее он 

оказывает влияние на ситуацию во всем регионе Ближнего Востока, постепенно втягивая в воронку 

противостояния все больше государств.  

В целом, ситуация в Сирии является результатом наложения целого ряда противостояний, имеющих 

локальный, геополитический, религиозный, конфессиональный и межплеменной характер. Основными 

среди них являются: 

- народное восстание против диктаторского режима, сыгравшее определяющую роль на ранних 

этапах кризиса, в то время нередко называвшееся "сирийской весной"; 

- межконфессиональная напряженность между суннитами, составляющими большинство населения 

страны, и алавитами, представители которых преобладали во власти;  

- противостояние на региональном уровне двух ветвей Ислама - суннитской и шиитской; 

- продолжающаяся несколько десятилетий борьба за региональное доминирование между группой 

стран во главе с Ираном против США, Саудовской Аравии, Катара, Египта и Турции; 

- противостояние ряда исламских государств региона с Израилем;  

- столкновение геополитических интересов Россия и Китая с интересами, собирательно, Запада. 

Дополнительным фактором, несущим в себе значительный потенциал неопределенности, является 

позиция курдского меньшинства Сирии, а также уровень и характер оказания ему поддержки со стороны 

курдских партий, движений, военно-политических объединений, действующих в государствах региона, и в 

первую очередь - позиция по этому вопросу регионального правительства Иракского Курдистана. 

Появление и разрастание в Сирии и Ираке "серой зоны", неподконтрольной ни центральным властям 

этих стран, ни тем силам оппозиции, которые позиционировали себя как "демократические" или, хотя бы, 

как "умеренные", привело к созданию нового квазигосударственного образования с динамично 

меняющимися границами - так называемого "Исламского государства". 

Опыт "ИГ" как террористической организации нового типа, способной инициировать затяжную 

повстанческую войну, скорее всего, будет востребован и в дальнейшем. Как для подрыва стабильности в 

каком-нибудь отдельном государстве, так и в вопросе изменения баланса сил во всем регионе, что 

вполне способно спровоцировать глубокий политический кризис и втянуть в военный конфликт целый ряд 

региональных и глобальных акторов, со своими, зачастую, прямо противоположными целями. 
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MałgMałgMałgMałgorzata Alorzata Alorzata Alorzata Al----ShahariShahariShahariShahari    

Independent researcher (Poland)Independent researcher (Poland)Independent researcher (Poland)Independent researcher (Poland) 

Czy Jemenowi grozi kolejny podział państwa? 

Republika Jemeńska powstała 22 maja 1990 roku po zjednoczeniu Jemeńskiej Republiki Arabskiej 

i Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu. W 1994 roku doszło do pierwszej próby secesji dawnego Jemenu 

Południowego, która doprowadziła do wybuchu krótkotrwałej wojny domowej zakończonej zwycięstwem wojsk 

rządowych. Obalony w 2012 r. były prezydent Ali Abd Allah Salih, przez ponad dwie dekady rządził na zasadzie 

divide et impera, wzmacniając rząd centralny oraz marginalizując peryferia. Taka sytuacja prowadziła do ciąg-

łych niepokojów w państwie w wyniku frustracji mieszkańców południa kraju, którzy czuli się oszukani i wyko-

rzystawani przez rząd centralny oraz przez wpływowych mieszkańców byłego Jemenu Północnego, którzy robili 

interesy na ich terenach. Po wybuchu obecnie trwającego konfliktu na terenie Jemenu w roku 2015, który jest 

postrzegany zarówno przez pryzmat wojny domowej, jak i wojny zastępczej światowych mocarstw w walce 

o wpływy na tym terenie, nadal widoczne są tendencje separatystyczne, które mogą doprowadzić do kolejnego 

podziału tego „młodego” państwa. Celem referatu jest przedstawienie kolejnych prób secesji mających 

miejsce w najnowszej historii Jemenu, jak również przybliżenie czynników, które mogłyby przyczynić się do 

kolejnego podziału tego kraju. 

 

Dr. Kamila StanekDr. Kamila StanekDr. Kamila StanekDr. Kamila Stanek    

University of Warsaw (Poland)University of Warsaw (Poland)University of Warsaw (Poland)University of Warsaw (Poland) 

Wpływ polityki tureckiej na postawy religijne - kwestia języka wezwania na modlitwę – ezanu 

Przełom XIX i XX wieku to okres zmian w Imperium Osmańskim, które doprowadziły do powstania Repub-

liki Tureckiej. Nowopowstałe państwo starało się dorównać państwom Zachodu we wszystkich dziedzinach, co 

wiązało się z odcięciem się od dziedzictwa Imperium.  

Jednym z posunięć było odrzucenie zarówno pisma jak i języka arabskiego (współtworzącego wraz z ję-

zykiem perskim i tureckim język osmański) na rzecz zmodyfikowanego alfabetu łacińskiego oraz korzystaniu 

z rdzeni starotureckich oraz łacińskich przy tworzeniu ekwiwalentów zapożyczonych słów. Zmiany te zostały 

zapoczątkowane zostały przez założyciela i pierwszego prezydenta republiki - Mustafę Kemala Atatürka, który 

w 1931 roku powołał do życia instytucję nadzorującą czystość języka - TDK - Tureckie Towarzystwo Języ-

koznawcze. 

Planowanie języka: usuwanie zapożyczeń, wprowadzanie neologizmów oraz wzmożone działania na rzecz 

puryfikacji turecczyzny najpełniej widoczne są w ingerencji w spawy religii. Już na przełomie wieków istniały 

poglądy, że język osmański należy „oczyścić” z naleciałości języków obcych, a modlitwy, w tym także wezwanie 

na modlitwę - ezan, powinny być wygłaszane w języku tureckim, co miało miejsce  29.01.1932 w  meczecie 

Fatih Camii. Oczywiście prasa będąca jednym z narzędzi propagujących reformę języka tureckiego opisywała 

ten fakt ze szczegółami. Po raz ostatni turecka wersja ezanu zabrzmiała w roku 1950. W roku tym 
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wprowadzony został system wielopartyjny, więc nie sposób nie łączyć tych dwóch wydarzeń. Podobnie jak 

poprzednie tureckie, tak też i arabskie wykonanie wezwania na modlitwę zostało przyjęte przez społeczeństwo 

entuzjastycznie.  

Jak widać polityka państwa (celowe zeświecczanie społeczeństwa, puryfikacja języka, demokratyzacja 

i europeizacja; powrót do języka /i/ wiary) odbijała się na postaci modlitw. Od ponad 60 lat na obszarze Turcji 

istnieje sfera, w której to język arabski, a nie turecki jest wykorzystywany a w ostatnich latach widoczna jest 

wzmożona religijność zarówno społeczeństwa i rządu tureckiego. Kolejne ustawy nie tylko nie zabraniają, lecz 

wspierają okazywanie swych przekonań religijnych, co objawia się to między innymi ilością meczetów, kursów 

koranicznych, wprowadzeniem języka osmańskiego do szkół oraz zniesieniem zakazu zakrywania głów przez 

kobiety piastujące stanowiska publiczne. 

 

Andrzej SAndrzej SAndrzej SAndrzej Stopczyński MA topczyński MA topczyński MA topczyński MA     

University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland) 

Idee państwa i społeczeństwa w Abecadle islamu Musy Bigijewa 

Od momentu przemian ustrojowych w Rosji  na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, których efektem było 

między innymi nadanie wyznawcom religii tradycyjnych praw do swobodnego wyznawania wiary, społeczność 

muzułmańska Rosji dynamicznie się rozwija. Proces odrodzenia religijnego w Rosji wymaga od muzułmanów 

zamieszkujących kraj, w szczególności społeczności tatarskiej, spojrzenia w przeszłość i skorzystania z doś-

wiadczeń historycznych. W ostatnich latach najbardziej zauważalnym elementem tego procesu jest próba 

zrozumienia na nowo pojęcia dżadydyzm – ruchu reformatorskiego rosyjskich muzułmanów przełomu XIX i XX 

wieku. Jednym z przedstawicieli tego ruchu był wybitny myśliciel i działacz społeczno-polityczny Musa Bigijew. 

Postać ta należy do grona najważniejszych tatarskich reformatorów w Rosji. Choć w polskiej literaturze jest 

praktycznie nieobecna, to od kilkunastu lat w piśmiennictwie zagranicznym, przede wszystkim rosyjskim, 

zaobserwować można wzmożone zainteresowanie zarówno samą postacią jak i ideami głoszonymi przez tego 

myśliciela. Niniejsze wystąpienie ma na celu przybliżyć idee na temat państwa i społeczeństwa zawarte 

w jednej z najważniejszych prac Musy Bigijewa pt. Abecadło islamu, wydanej w 1923 roku w Berlinie. 

 

ProfProfProfProf. . . . SamalSamalSamalSamal    TuleubayevaTuleubayevaTuleubayevaTuleubayeva    

LLLL....NNNN. . . . GumilyovGumilyovGumilyovGumilyov    EurasianEurasianEurasianEurasian    NationalNationalNationalNational    UniversityUniversityUniversityUniversity    (Kazakhstan)(Kazakhstan)(Kazakhstan)(Kazakhstan) 

Современный ислам на постсоветском пространстве: реалии и тенденции 

странах СНГ и субъектах Российской Федерации. Вместе с тем, можно выделить основные регионы их 

локализации. Это – Центральная Азия, Кавказ и Поволжье.  

В каждой стране ислам в постсоветский период получил свое развитие и интерпретацию. Это связано 

как с особенностями исторического развития исповедовавших его народов, так и тенденциями 

современного развития отдельно взятой страны.  
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В большинстве стран религия отделена от государства, которое носит светский характер. Вместе с 

тем, здесь созданы Духовные управления мусульман, которые регулируют духовную деятельность 

общества. Имеются и государственные органы. Например, в Казахстане – это недавно созданное 

Министерство по делам религий и гражданского согласия. 

К сожалению, советская эпоха нарушила естественный ход истории развития многих мусульманских 

народов, в свое время тем или иным способом присоединившихся к России. Она 70 лет отдалила эти 

народы от их корней, накопленного веками наследия. Переход от арабской графики сначала на латиницу, 

а затем кириллицу способствовал тому, что они утратили связь с прошлым духовным наследием, трудами, 

написанными на арабском языке или арабской графикой. Как известно, все памятники письменности 

казахов и других тюркоязычных народов  после принятия ими ислама были созданы на арабском языке 

или арабской графикой. Со сменой графики в какой-то степени стерлась и историческая память, 

преемственность знаний и культурной и научной традиции. Все меньше оставалось людей, которые могли 

читать и понимать средневековые манускрипты. Прервалась связь и с мусульманским миром, где 

сохранялась память о выходцах из стран сегодняшнего постсоветского пространства, в частности, ученых 

из Кавказа, Средней Азии и Казахстана: прекратили существование торговые контакты, паломничество в 

священные места ислама.   

После развала Советского Союза значительным образом изменилась религиозная ситуация в странах 

постсоветского пространства. На смену атеизму явилась свобода вероисповедания. Начала возрождаться 

и духовная жизнь лиц, традиционно исповедующих ислам. Но этот процесс проходил весьма 

неоднозначно. Вакуум безверия сменила свобода веры, сопровождаемая поисками идентичности. В 

условиях, когда страны в основном делали акцент на восстановление экономики, политических  и 

социальных институтов, люди самостоятельно пытались найти ответы на интересующие их вопросы 

вероисповедания. Этим не преминули воспользоваться и внешние силы. Так, в постсоветское 

пространство стали проникать эмиссары из различных стран и проповедать ислам, традиционный для их 

региона. В результате особенно молодежь как самое уязвимое звено общество подверглась большому 

влиянию извне, и на смену традиционным толкам ислама пришли чуждые течения.  

Сегодня государства пытаются решить возникшую ситуацию, которая принимает порой и 

радикальные формы. В этом направлении проводится большая работа.   

 

Dr. habil. Przemysław TurekDr. habil. Przemysław TurekDr. habil. Przemysław TurekDr. habil. Przemysław Turek    

Jagiellonian University (Poland)Jagiellonian University (Poland)Jagiellonian University (Poland)Jagiellonian University (Poland) 

Czy można „ucywilizować” islam? Europejscy krytycy islamu i ich tezy 

Wzrost migracji ludności muzułmańskiej od Europy i poczucie zagrożenia z tym związane sprawiło, ze 

wzrosła fala krytyki islamu jako przedstawianego jako ideologia religijno-polityczna. Polemika z islamem na-

brała charakteru wielostronnego: wcześniejsze, pełne publicystycznej pasji wystąpienia Oriany Fallaci znalazły 

kontynuację w publikacji Hege Stohaug i Marka Orzechowskiego. Jako umiarkowany krytyk fundamentalizmu 
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islamskiego występuje też muzułmanin, Piotr Ibrahim Kalwas. Obyczajowo-religijna krytyka z pozycji neo-

fickich: Sabatiny James i  Hameda Abdel-Samada lub Raszida al-Maghribiego, w dalszych publikacjach tych 

autorów objęła również zagadnienia polityczno-społeczne; polityka i relacje muzułmańsko-żydowskie to 

również tematyka publikacji Marka A. Gabriela. Niniejszy referat jest próbą prezentacji poglądów tak rożnych 

zdawałoby się autorów i próbą odpowiedzi na pytanie, czy wymienieni twórcy, cytowanie, krytykowani i ata-

kowani, mają jakąś odpowiedź na tytułowe pytanie. 

 

Dr. DorotaDr. DorotaDr. DorotaDr. Dorota    WoronieckaWoronieckaWoronieckaWoroniecka----KrzyŜanowskaKrzyŜanowskaKrzyŜanowskaKrzyŜanowska    

University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland) 

Between City and Camp? Towards urban sociology of Palestinian refugee camps in the Middle East 

The paper explores the protracted camp as a particular form of urban settlement in the Middle Eastern 

context. Established in response to forced migration induced by the wars of 1948 and 1967, Palestinian 

refugee camps have become part and parcel of the social and urban landscape of the region. Scattered 

between Lebanon, Syria, Jordan, Gaza and the West Bank, the 58 UN-recognized camps are home to 1.5 

million refugees, alongside the unrecognized ones whose population proves difficult to measure. The camps' 

gradual development into quasi-permanent settlements marked a new phenomenon in the urbanization 

process on the way in the host countries. As early as in 1989, sociologist Ishaq Qutub noted that these camp-

cities “represent a unique urban pattern, which has special features, problems, structures, and consequently 

requires a special classification in the study of urban societies in the Middle East”. Their exceptionality goes 

beyond purely political considerations and the prevalence of Palestinian refugee cause, but pertains to 

matters of urban development and social organization. Based on eighteen months of ethnographic fieldwork 

the paper analyses the urban and social transformations under way in a protracted refugee camp in the West 

Bank. 

 

DrDrDrDr. . . . MarinaMarinaMarinaMarina    YanYanYanYanovaovaovaova     

BNUBNUBNUBNU    RKRKRKRK    ““““InkiatInkiatInkiatInkiat” ” ” ” (Russia)(Russia)(Russia)(Russia) 

Aспекты международной политики на Кавказе в современном источниковедении 
Aspects of International Politics in the Caucasus in the Modern Chronology 

Modern national policy of Russia has a system of measures aimed at the realization of national interests 

of citizens. State national policy includes the strategic objectives of activity of the state. The main objective of 

the national policy today is to harmonize the interests of all residents in the country of peoples, ensuring the 

legal and material basis for their development on the basis of voluntary, equal and mutually beneficial 

cooperation. In the history of the development of national historical science is characterized by the attempt to 

study the problems of accession of the peoples of Russia and showing the historical conditionality of the 

accession. This conceptual approach is characterized by the use of the term "annexation", and underline the 
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interest of the population. To the fore the rationale for the progressive values of accession of the Republic of 

Kalmykia to Russia, such an approach characteristic of more recent studies. 

 

Dr. Ronen YitzhakDr. Ronen YitzhakDr. Ronen YitzhakDr. Ronen Yitzhak    

Western Galilee College (Israel)Western Galilee College (Israel)Western Galilee College (Israel)Western Galilee College (Israel)    

Dr. Dorit GottesfeldDr. Dorit GottesfeldDr. Dorit GottesfeldDr. Dorit Gottesfeld    

BarBarBarBar----Ilan UniversityIlan UniversityIlan UniversityIlan University    ((((IsraelIsraelIsraelIsrael)))) 
The Arab Spring in Jordan:  

The reasons for its failure and the survival of the Hashemite regime from the Jordanian point of view 

In January 2011 demonstrations against the regime began in Amman, as part of the wave of 

demonstrations which broke out in the Arab world and which is known as the Arab spring. Liberals, retired 

military officers, young people, members of tribes, and members of the Muslim Brotherhood all participated in 

the demonstrations. In the beginning, it seemed that the demonstrations would bring about the regime’s 

collapse, as happened in other Arab countries, but in the end, Jordan, unlike other Arab countries, succeeded 

in maintaining political stability. There were various reasons for this, for instance, lack of a common goal, fear 

of the type of anarchy and terror seen in Syria and Egypt, the legitimacy of the Hashemite regime, and more. 

However, it was King Abdullah’s astute political strategy in combination with international contingencies that 

enabled Jordan’s Hashemite regime to survive the Arab Spring. 

The failure of the Arab Spring in Jordan was reflected in the Jordanian literary writing, which rarely related 

to it and to its results. However, it became more daring, one that breaks taboos and deviates from the 

common conventions, drawing inspiration from the spirit of unrest in other Arab countries. 

The lecture will examine the Arab Spring in Jordan and the reasons the Hashemite regime was able to 

survive it. It will open with a historical review of the Arab Spring in Jordan, comparing it to the Arab Spring in 

other Arab countries. It will review the main events and developments, trying to find what distinguished King 

Abdullah from other Arab leaders who did not survive the Arab Spring. The lecture will also deal with the 

implications of the Arab Spring, as reflected in Jordanian historical sources, journalism and also in the 

Jordanian literature. 

 

Michał Zaremba MA Michał Zaremba MA Michał Zaremba MA Michał Zaremba MA     

University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland)University of Lodz (Poland) 

Rynki, państwa i polityka. Znaczenie geopolityczne i geoekonomiczne Bliskiego Wschodu  
we współczesnej gospodarce światowej 

Kontrola i dostęp do zasobów oraz szlaków handlowych zawsze warunkowały i determinowały pozycję 

danego państwa na arenie światowej oraz jego bogactwo. Region Bliskiego Wschodu od wieków jest jednym z  

najważniejszych regionów na świecie, zarówno ze względu na swoje położenie geograficzne jako łącznik 

Wschodu i Zachodu, jak i zasoby naturalne, którymi dysponują poszczególne państwa. Mimo ogromnego 

zróżnicowanie państw Bliskiego Wschodu i niebezpieczeństwa  nadmiernej generalizacji, warto spojrzeć 
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całościowo na obszar, który w przyszłości może stać się ważnym centrum w gospodarce światowej oraz 

istotnym punktem światowej geopolityki i geoekonomii, współtworzącym światową gospodarkę i politykę.  

Celem wystąpienia jest analiza regionu Bliskiego Wschodu w aspekcie geopolitycznym i geoekonomicznym 

we współczesnej gospodarce światowej oraz ich znaczenia w międzynarodowych stosunkach politycznych 

i ekonomicznych. 

 

Dr.Dr.Dr.Dr.    Konrad ZasztowtKonrad ZasztowtKonrad ZasztowtKonrad Zasztowt    

University of Warsaw (Poland)University of Warsaw (Poland)University of Warsaw (Poland)University of Warsaw (Poland) 

Situation of the Crimean Tatars in the mainland Ukraine.  
The Case of Taurida – Crimean borderland 

Celem referatu jest przedstawienie sytuacji społeczno-politycznej Tatarów krymskich żyjących na pogra-

niczu z okupowanym Krymem, w obwodach chersońskim i zaporoskim. Historia tej grupy jest złożona. Więk-

szość krymskotatarskich mieszkańców tych regionów to rodziny, które starały się powrócić z miejsc zesłania 

do Azji Centralnej w latach 50-tych, 60-tych i 70-tych XX wieku. Nie mogąc zamieszkać w obwodzie krymskim, 

na co władze radzieckie nie pozwalały, osiedlali się w miejscowościach położonych niedaleko od Krymu takich 

jako Nowoołeksijiwka, Geniczesk, czy Melitopol. Tam również Tatarzy krymscy spotykali się z niechęcią 

ze strony miejscowego aparatu władzy, jednak nie tak radykalnymi działaniami jak na Krymie, skąd repatrianci 

byli natychmiastowo deportowani. W efekcie obwody chersoński i zaporoski stały się przyczółkiem dla Tatarów 

krymskich dążących do powrotu do ojczyzny po stalinowskiej deportacji 1944 roku. Region graniczący 

z Półwyspem Krymskim to jednak także obszar dawnej Guberni Taurydzkiej i Chanatu Krymskiego z głębokimi 

historycznymi więziami z Krymem i dziedzictwem Tatarów krymskich. Obecnie obwód chersoński odgrywa 

istotną rolę polityczną w działaniach rządu w Kijowie i organizacji krymskotatarskich mających na celu izolację 

okupowanego przez Rosję Krymu. 

 

 


