
OD REDAKCJI

Niniejszy tom zawiera materiały z Konferencji Naukowej „Wschód 
muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 
która odbyła się w Białymstoku 18–19 listopada 2016 roku. Organizatora-
mi sesji było kilka współpracujących ze sobą podmiotów: Katedra Badań 
Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut 
Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB, Wydział Pedagogiki i Psychologii 
UwB, Oddział Podlaski Związku Tatarów RP oraz Książnica Podlaska im. 
Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 

Podczas konferencji dyskutowano nad następującymi zagadnieniami:
•	 Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowie-

cza do współczesności.
•	 Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim 

Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski.
•	 Literackie obrazy krajów muzułmańskich.
•	 Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i w innych krajach 

słowiańskich.
•	 Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI–XX wieku. 
•	 Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej.
•	 Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na po-

lityczne aspekty odro dzenia państwa polskiego w 1918 roku.
•	 Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do 

krajów muzułmań skich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje.
•	 Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu 

w okresie staropolskim i w XIX w.
•	 Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osie-

dleńcy i zesłańcy.
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•	 Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz 
współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska 
(ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kul-
turoznawcze, socjologiczne i inne).

•	 Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukra-
inie od XIV wieku do współ czesności.

W konferencji wzięli udział badacze z Polski i Ukrainy. Reprezento-
wane były między innymi następujące ośrodki naukowe: Warszawa, Łódź, 
Kraków, Olsztyn, Opole, Toruń, Poznań, Białystok i Kijów. 

Sesja „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie 
– teksty – historia” odbyła się przy wsparciu finansowym Urzędu Miej-
skiego w Białymstoku. Partonatem Honorowym objęli konferencję: Mar-
szałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Miasta Białegostoku.


