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Œwiat islamu w akcji propagandowej
prometeistów: Kongres Muzuâmaľski
w Jerozolimie w 1931 roku
Iurii Chainskyi
Fora muzuâmaľskie zajmowaây powaůne miejsce w akcji propagandowej prometeistów. Jednym z pierwszych, który podkreœliâ ich doniosâe znaczenie w agitacji antyradzieckiej byâ Roman Knoll, poseâ RP w Turcji w latach 1924-1926. W raporcie dla MSZ,
z wrzeœnia 1924 r., wyartykuâowaâ on potrzebę zwrócenia uwagi œwiata islamu na fakt
przeœladowaľ muzuâmanów w ZSRR. Zaznaczaâ w tym kontekœcie: „Jednakůe ani Kaukaz
w najszerszem ujęciu, ani Turkiestan z ChiwĊ i BucharĊ wâĊcznie nie wyczerpujĊ problematu muzuâmanów Rosji, która, po Indiach Angielskich i Indiach Holenderskich jest najpowaůniejszem mocarstwem
muzuâmaľskim œwiata. Na to, aby polityka nasza mogâa podejœý do praktycznego zdyskontowania tej
kolosalnej 25-miljonowej masy nie wystarczĊ nam ani oÞcjalne stosunki nasze ze œwieckim rzĊdem angorskim, ani póâprywatny kontakt z poâowicznĊ czy bezwzględnĊ opozycjĊ tureckĊ; musimy jednoczeœnie
sięgaý względem organizacji religijnych Islamu”1.
JednĊ z przyczyn dotychczas nikâej aktywnoœci polskiej w tym kierunku byâo osâabienie instytucji muzuâmaľskich, po obaleniu kalifatu i wygnaniu kalifa Abdulmedůida
II z Turcji w 1924 r. Doprowadziâo to do rywalizacji o najwaůniejsze godnoœci islamu
pomiędzy rodzinami rzĊdzĊcymi Hedůasu, Egiptu, Maroko i Afganistanu. Knoll dodawaâ,
ůe œwiat muzuâmaľski jest peâen tajnych zwiĊzków i organizacji religijnych, sekt, konspiracji i spisków. Ponadto, aů do momentu zawarcia traktatu pokojowego pomiędzy TurcjĊ
a paľstwami zachodnimi, w Lozannie w 1923 r., Polska zmuszona byâa do prowadzenia
solidarnej polityki z FrancjĊ i AngliĊ w kwestii wschodniej. Z drugiej strony, prawicowe
partie formujĊce gabinety w Polsce w latach 1923-1926 byây zainteresowane nawiĊzaniem
przyjaznych stosunków z MoskwĊ, toteů kwestia organizowania antyradzieckiej agitacji nie
znajdowaâa u nich wielkiego poparcia. ZresztĊ, zarówno polscy prometeiœci, znajdujĊcy się
gâównie w Sztabie Generalnym i Wydziale Wschodnim MSZ, jak i emigracja antyradziecka zdawali sobie sprawę z ryzyka nawiĊzywania kontaktów z siâami panislamistycznymi,
w kontekœcie utrzymania przyjaznych stosunków z wâadzĊ tureckĊ. Przychylna lub nawet
choýby neutralna pozycja Ankary wobec dziaâalnoœci emigracji antyradzieckiej w Turcji
byâa podstawowym warunkiem tej pracy. Jednym z przykâadów œcisâej zaleůnoœci akcji
propagandowej prometeistów na forach muzuâmaľskich od stanowiska Ankary byây wy1 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ambasada RP w Paryżu (dalej: ARP w Paryżu), sygn. 26. Odpis

raportu Nr. 69/T. posła RP w Turcji R. Knolla do Wydziału Wschodniego MSZ z 20 września 1924 r. w
sprawie powstania w Gruzji, k. 70-71. Tenże dokument znajduje się w AAN, Akta Romana Knolla, sygn.
4, k.182-188.
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darzenia zwiĊzane z udziaâem emigrantów na Kongresie Muzuâmaľskim w Jerozolimie,
w grudniu 1931 r.
Od samego poczĊtku przygotowaľ do Kongresu, jeszcze w styczniu 1931 r., byâ on
powszechnie wiĊzany z próbĊ podjęcia przez jego organizatorów, tj. wielkiego muftiego Jerozolimy Muhammeda Amin al-Husayni i przewodniczĊcego indyjskiego komitetu
kalifatu Szawkata Ali, dyskusji w kwestii reaktywowania kalifatu. Po tym jak uczestnicy
zjazdów muzuâmaľskich w Kairze i w Mekce w 1926 r. nie potraÞli obraý kandydatury, która miaâaby zastĊpiý króla Husajna z Hedůasu, peâniĊcego formalnie funkcję kalifa
w latach 1924-1926, po zlikwidowaniu kalifatu w Turcji, stanowisko to pozostawaâo nieobsadzone2. Pogâoski co do podjęcia kwestii kalifatu wâaœnie w Jerozolimie posiadaây zatem
realnĊ podstawę. Większoœý badaczy zgadza się co do tego, ůe organizatorzy Kongresu
rozwaůali takĊ moůliwoœý. Zwâaszcza, ůe Shawkat Ali nie ukrywaâ swojej lojalnoœci wobec
ostatniego ogólnie uznawanego kalifa Abdulmedůida, który po zlikwidowaniu kalifatu w
Stambule w 1924 r. znajdowaâ się na emigracji w Nice. Sam Abdulmedůid wierzyâ, ůe
kwestia kalifatu rzeczywiœcie zostanie umieszczona w porzĊdku obrad Kongresu. Dlatego
teů przypominaâ œwiatu muzuâmaľskiemu, ůe wiernoœý, którĊ jemu przyrzekano jest nadal
wiĊůĊca.
Byâo oczywistym, ůe kandydatura byâego kalifa, poza samĊ ideĊ stworzenia kalifatu,
byâa dla wâadz tureckich w najwyůszym stopniu niewygodna i niemoůliwa do zaakceptowania. Mustafa Kemal przekonaâ się, ůe nawet caâkowite odsunięcie, wybranego w 1922 r.,
kalifa Abdulmedůida II od spraw politycznych nie chroni przed wzrostem jego autorytetu
jako opozycji wobec tureckiego rzĊdu. Jedynym, wedâug rzĊdu, wyjœciem byâo zniesienie
godnoœci kalifa i usunięcie zarówno jego, jak i wszystkich czâonków dynastii Osmanów z
terytorium Turcji3. Oznaczaâo to odebranie muzuâmanom ich przewodnictwa duchowego, ale jednoczeœnie pozbywano się ludzi stanowiĊcych punkt oparcia dla konserwatywnej
opozycji w Turcji. Odpowiedni projekt ustawy zostaâ przyjęty prawie jednomyœlnie przez
Wielkie Zgromadzenie Narodowe w dniu 3 marca 1924 r.4 Niemniej jednak, Ankara pilnie
obserwowaâa kaůde próby wznowienia dyskusji nad reaktywacjĊ kalifatu, która to kwestia
staâa się przedmiotem zainteresowania paľstw muzuâmaľskich i mocarstw zachodnich.
Te ostatnie planowaây wykorzystaý pozycję i autorytet kalifatu w polityce wobec muzuâ2 Said Husajn bin Ali (1854 – 4 czerwca 1931 r.), król Hedżasu - państwa będącego kontynuacją emiratu

Mekki. Według Sztabu Generalnego WP, w 1924 r. Anglia skłoniła króla Hedżasu, do przyjęcia godności
kalifa. Husajn był postrzegany jako marionetka władzy brytyjskiej. AAN, Attaché wojskowy przy Ambasadzie RP w Moskwie (dalej: AWM), sygn. 34. Nr.6820/II.Inf.O. Komunikat Informacyjny Oddziału II
Sztabu Generalnego z dnia 1 kwietnia 1924 r., k.185. Kalif Husajn nie zdążył wywrzeć żadnego wpływu
na życie świata muzułmańskiego, gdyż został wkrótce wyrzucony z Hedżasu i Arabii przez klan Saudów.
Formalnie Husajn nadal posługiwał się na emigracji tytułem kalifa do 1926 r.
3 Według ustawy Pierwszego Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji z dn.1 listopada 1922 r. godność kalifa miała pozostawać na stałe w dynastii Osmanów.
4 AAN, AWM, sygn. 34. Nr.6820/II.Inf.O. Komunikat Informacyjny Oddziału II Sztabu Generalnego
z dnia 1 kwietnia 1924 r., k.184; zob też D. Kołodziejczyk, Turcja, Warszawa 2011, s. 123.
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manów w swych azjatyckich posiadâoœciach. Moskwa równieů uwaůnie œledziâa tę kwestię.
Owo zainteresowanie wiĊzaâo się z moůliwoœciĊ stworzenia przeszkód w zbliůeniu Turcji
i Anglii. Podnoszenie w œwiecie muzuâmaľskim kwestii powstania kalifatu byâo interpretowane przez propagandę radzieckĊ jako narzędzie presji gospodarczej i politycznej
angielskich imperialistów m.in. w stosunku do niekontrolowanych przez nich zacofanych
krajów z populacjĊ muzuâmaľskĊ tj. Turcji5.
Negatywny stosunek Ankary wobec Kongresu nie dziwiâ równieů w kontekœcie zamieszek o podâoůu religijnym w Turcji, które miaây miejsce w grudniu 1930 r. Stanowiây
niezaprzeczalny dowód na istnienie bardzo licznej opozycji wobec sekularyzacji i œwieckiej
polityki Republiki Tureckiej6.
Akcja dyplomatów tureckich, podjęta w celu niedopuszczenia do zwoâania Kongresu
i wymierzona we wâadze brytyjskie, posiadajĊce mandat nad PalestynĊ, osiĊgnęâa częœciowy sukces. WychodzĊc z zaâoůenia, ůe przebywanie Abdulmedůida II w Palestynie
mogâoby spowodowaý trudne do przewidzenia konsekwencje, brytyjskie Ministerstwo ds.
kolonii postanowiâo zakazaý wydania wiz dla obalonego kalifa i jego otoczenia. Wszystkie
jednak próby Ankary wpâynięcia na stanowisko rzĊdu angielskiego w sprawie caâkowitego
zakazu spotkania w Jerozolimie okazaây się bezskuteczne. Stanowisko Londynu opieraâo
się na wnioskowaniu, ůe mimo negatywnego wpâywu organizacji Kongresu na relacje
z TurcjĊ i Wâochami, to jednoczeœnie odmowa jego goszczenia mogâaby doprowadziý do
wybuchu powstania muzuâmanów w Palestynie lub Indiach7. Nie mogĊc wpâynĊý na pozycję Brytyjczyków, Turcja podjęâa kampanię w celu zbagatelizowania i zdyskredytowania
Kongresu wewnĊtrz kraju, a takůe akcję dyplomatycznĊ w paľstwach muzuâmaľskich,
ukierunkowanĊ na ich rezygnację z udziaâu w Kongresie. Wynikiem tej akcji, jak równieů
rozbieůnoœci i mniejszych lub większych konßiktów w œwiecie islamu, byâa rezygnacja wielu muzuâmaľskich paľstw z wysâania swych oÞcjalnych delegacji do Jerozolimy. Kongres
zostaâ zatem ograniczony do zgromadzenia nieoÞcjalnych uczestników. Z zaproszonych
2 tysięcy uczestników z 22 krajów przybyâo ostatecznie 130 osób.
W zwiĊzku z ewentualnym podjęciem kwestii kalifatu i negatywnym stosunkiem
Ankary do zaplanowanego zjazdu, radca Ambasady RP w Turcji i kierownik placówki
Ekspozytury 2 w Stambule Jan Gawroľski pisaâ w paŭdzierniku 1931 r. do Karola Dubicza, radcy w MSZ, ůe naleůy zadecydowaý o udziale prometeistów w Kongresie. Byâo to
5 N. A. Smirnov, Očerki istorii izučeniia islama v SSSR, Moskva 1954, s. 232.
6 Chodzi tu o wydarzenia, które rozegrały się w położonym nieopodal Izmiru miasteczku Menemen

w grudniu 1930 r. Zwolennicy dawnego ustroju podjęli walkę pod hasłem wyzwolenia religii spod ucisku
republikańskiego rządu, dążąc do przywrócenia, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu publicznym
dawnego prawa muzułmańskiego (szariatu) oraz otwarcia zamkniętych od 1925 r. klasztorów derwiszów
(tekke). AAN, Sztab Główny w Warszawie (dalej: SG), sygn. 616/142, Raport Nr. 40/31/T. ambasadora
RP w Turcji K. Olszowskiego do ministra spraw zagranicznych z 28 stycznia 1931 r. w sprawie zamieszek
w Menemen, k. 250-254; zob. też D. Kołodziejczyk, op.cit., s. 145-146.
7 Por. N. A. Smirnov, op.cit., s. 232; M. Kramer, Islam Assembled. The Advent of the Muslim Congresses, New
York 1986, s. 125-126.
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konieczne m.in. z powodu otrzymania przez lidera emigracji Tatarów krymskich Důafera
Sejdamet zaproszenia od organizatorów Kongresu. Gawroľski przypuszczaâ równieů, ůe
takůe inni muzuâmaľscy emigranci z ruchu prometejskiego w Turcji zostali zaproszeni.
Przy tym, zwracaâ uwagę, ůe zaproszenie przyszâo pocztĊ, co znaczyâo, ůe Turcy o nim
wiedzieli, a teraz bacznie œledzĊ reakcję. Mimo tego, ůe sprawa wyglĊdaâa na doœý ryzykownĊ, równieů ze względu na ostatnie ograniczenia dziaâalnoœci emigrantów w Turcji
(zamknięcie ich czasopism we wrzeœniu 1931 r.), Gawroľski uwaůaâ za istotne wysâanie
prometeistów na Kongres8. Swoje stanowisko argumentowaâ w sposób następujĊcy: „Nie
chcĊc zabieraý gâosu ze spraw które wychodzĊ zupeânie poza mojĊ kompetencję jednak poniewaů siedzę
tu na Wschodzie pragnę wyraziý przekonanie, ůe w bliskiej przyszâoœci będziemy œwiadkami wzrostu
reakcyjnego ruchu muzuâmaľskiego na caâym Bliskim Wschodzie i ůe dlatego nasi muzuâmanie nie
powinni [...] œwieciý nieobecnoœciĊ tam gdzie pierwsze jego powaůne objawy zacznĊ się organizowaý”9.
W tej sprawie, a takůe w kwestii koniecznej reorganizacji pracy prometejskiej w Turcji, po
zamknięciu czasopism prometejskich, chciaâ Gawroľski porozmawiaý osobiœcie. Zapytywaâ więc o moůliwoœý przyjazdu do Warszawy okoâo pierwszego grudnia albo wczeœniej.
Mimo wielkiego ryzyka wysâania emigrantów do Jerozolimy, co mogâo bezpowrotnie uniemoůliwiý im pracę i pobyt w Turcji, przywódcy polskiej polityki prometejskiej
zdecydowali się na ten krok. Przyczyn takiej decyzji naleůy szukaý w liœcie Dubicza
do Gawroľskiego z 18 listopada. Dubicz nie zgadzaâ się m.in. z opiniĊ ambasadora
RP w Turcji Kazimierza Olszowskiego, co do moůliwoœci omówienia kwestii kalifatu
w Jerozolimie10. SĊdziâ, ůe sprawa ta jeszcze nie dojrzaâa, gdyů nie byâo wówczas
powaůnego kandydata na stanowisko kalifa. Wedâug jego przypuszczeľ, zwoâanie
Kongresu byâo raczej demonstracjĊ przychylnoœci wâadzy brytyjskiej dla hinduskich
muzuâmanów, w zamian za faktyczny bojkot ůĊdaľ narodowych Mahatmy Gandhiego na hinduskich Konferencjach OkrĊgâego Stoâu w Londynie11. Dubicz uwaůaâ,
8 O szczegółach zamknięcia azerbejdżańskich czasopism „Odlu Yurt” i „Bildiriş” oraz turkiestańskiego
„Yeni Türkistan” w Stambule, a także wpływie tego wydarzenia na dalszą pracę propagandową prometeistów zob.: I. Chainskyi, Sprawa zamknięcia wydawnictw azerbejdżańskich w Turcji w 1931 roku a polska
polityka prometejska, „Przegląd Historyczny”, Tom CVI, 2015, z. 3, s. 463-487.
9 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), sygn. I.303.4.5460. L.dz.3434. Kopia lista RAWSKIEGO do ASSADA z dnia 29 października 1931 r., k. 146. Wspomniane w tekście kryptonimy używane w
korespondencji Oddziału II Sztabu Głównego: ASSAD – Karol Dubicz-Penther (Dubicz), radca Wydziału Wschodniego MSZ w latach 1929-1932; RAWSKI – Jan Gawroński, radca Poselstwa RP w Ankarze w
latach 1929-1930, radca Ambasady RP w Ankarze w latach 1930-1932, kierownik placówki Ekspozytury
2 Oddziału II RAWSKI w Stambule w latach 1929-1932; GUSTAW ROLLIN - Stanisław Gliński, kierownik placówki Ekspozytury 2 Oddziału II GUSTAW ROLLIN w Paryżu.
10 Rossijskij Gosudarstviennyj Voennyj Archiv (dalej: RGVA), Ekspozytura № 2 Oddziału II Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego (Warszawa), f. 461/к, op. 1, d. 421, List ambasadora RP w Turcji K. Olszowskiego do naczelnika Wydziału Wschodniego MSZ T. Schaetzla z 25 października 1931 r. w sprawie
zamknięcia przez władze tureckie trzech gazet azerbejdżańskich, l. 16-17.
11 W latach 1930-1932 odbyły się trzy konferencje Okrągłego Stołu w Londynie organizowane przez rząd
brytyjski w celu omówienia reform konstytucyjnych w Indiach.
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ůe hinduscy muzuâmanie wykorzystali moment, proszĊc brytyjskie wâadze o zwoâanie Kongresu, bijĊc tym w deklarację Balfoura o syjonizmie. Kongres miaâby więc
charakter manifestacji względem zarysowujĊcej się konfrontacji arabsko-ůydowskiej
w Palestynie. Dokumenty brytyjskie potwierdzajĊ sâusznoœý przypuszczeľ Dubicza12.
Po tym, jak organizatorzy Kongresu zorientowali się, ůe podjęcie kwestii kalifatu
doprowadziâoby jedynie do jego bojkotu przez zaproszone delegacje, postanowiono zrezygnowaý z tego tematu. Agenda Kongresu skâadaâa się z innych punktów:
obrony muzuâmaľskich miejsc œwiętych w Palestynie, utworzenia muzuâmaľskiego
uniwersytetu w Jerozolimie i przywrócenia muzuâmaľskiej kontroli nad kolejĊ hedůaskĊ, która dostaâa się w ręce Francuzów, w konsekwencji nagâego zajęcia przez
nich siedziby stacji Damaszku13. Warszawa, zakâadajĊc rezygnację z tematu kalifatu,
postanowiâa dziaâaý. Nie chciano straciý moůliwoœci przeprowadzenia antyradzieckiej
akcji propagandowej na rzadko odbywajĊcych się forach muzuâmaľskich.
Wobec planowanej przez Warszawę akcji powstaâo pytanie dotyczĊce wyboru delegatów spoœród emigrantów muzuâmaľskich. Polscy prometeiœci zgadzali się, ůe byâoby
lepiej nie angaůowaý do tej akcji przywódców emigracji obecnej w Turcji tj. Sejdameta czy
Mustafy Vekilli. Pierwotnie zaakceptowano kandydaturę Mustafy Czokaja, lidera emigracji turkiestaľskiej, pracujĊcego w Paryůu. Z powodu jednak na obawy Czokaja, ůe jego
wyjazd moůe pociĊgnĊý za sobĊ represje wobec organizacji turkiestaľskiej w Stambule,
projekt ten zostaâ odrzucony. Dodatkowo, Dubicz zwracaâ uwagę rezydenta Ekspozytury 2 w Paryůu Stanisâawa Gliľskiego na preliminarz wydatków do projektu wyjazdu
opracowany przez Czokaja, tj. 4-5 tys. franków na 2 tygodnie. Byâa to stanowczo zbyt
wysoka suma. Dubicz dodawaâ: „tam ani lokal, ani kontakty wâaœciwie nic nie kosztujĊ. Hoteli tam
w ogóle tyle nie ma, aby delegaci się pomieœcili, - będzie kwaterunek – prawie bezpâatny, a kontakty [...]
na ulicy w herbaciarni za 10 groszy – tak jak to się wszędzie dzieje na Wschodzie. Przecieů tam zjadĊ
nie magnaci œwiata, ale przewaůnie ludzie niemajętni”14. Zdecydowano, ůe Czokaja zastĊpi Ayaz
Ishaki, lider emigracji idel-uralskiej, którego wyjazd kosztowaâby co najwyůej poâowę tego.
Po drugie, kandydatura Ischakiego niewĊtpliwie byâa zwiĊzana z wysoce ocenionĊ akcjĊ
przeprowadzonĊ przez niego w maju 1930 r., majĊcĊ na celu zwrócenie uwagi œwiata na
przeœladowania muzuâmanów w ZSRR15.
12 No. 124. Sir George Clerk to Sir John Simon. Angora, December 1, 1931 [w:] British Documents on
Atatürk (1919-1938). Volume VII (1930-1933). Red. B.N. Şimşir. Ankara 2006, s. 279.
13 M. Kramer, op.cit., s. 125; zob. też: Basheer M. Nafi, The Abolition of the Caliphate in Historical Context,
[w:] Demystifying the Caliphate: Historical Memory and Contemporary Contexts. Red. M. Al-Rasheed,
C. Kersten, M. Shterin. Oxford 2015, s. 51.
14 CAW, sygn. I.303.4.5417. List ASSADA do GUSTAWA ROLLINA z dnia 17 listopada 1931 r.
15 W przeddzień święta Kurban-Bajram, tj. 9 maja 1930 r., emigracyjny Komitet Niepodległości Idel-Uralu wystosował odezwę do całego świata muzułmańskiego oraz do władz państw bałtyckich, Polski,
Francji i Rumunii. Komitet wzywał w niej do okazania pomocy prześladowanym muzułmanom w Związku Radzieckim. Akcja protestacyjna wywołała wielkie zainteresowanie w prasie europejskiej. Jedno z pism
emigracji rosyjskiej („Nowoje Wremja”, Belgrad, Nr. 2717. z dnia 17.05.1930 r.) w reakcji na ową akcję
Komitetu zapytywało: „Czy słyszał ktokolwiek dawniej o istnieniu Komitetu Niepodległości Idel-Uralu?
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W ostatniej chwili podjęta zostaâa równieů decyzja o wysâaniu do Jerozolimy lidera
emigracji górali kaukaskich – Saida Szamila. Jak się wydaje, Kongres zostaâ uznany przez
Polaków za idealnĊ moůliwoœý przypomnienia œwiatu muzuâmaľskiemu imienia legendarnego dziadka Saida – Imama Szamila. Sâusznoœý takiej opinii moůna wysnuý z ogólnej
charakterystyki pracy Saida Szamila, sporzĊdzonej przez Gawroľskiego wiosnĊ 1931 r.,
w kontekœcie projektu przeniesienia pracy Szamila z Komitetu Niepodlegâoœci Kaukazu
w Warszawie z powrotem do Stambuâu. Opinia Gawroľskiego byâa następujĊca: „Muszę
się przyznaý ůe przy caâej sympatji jakĊ zawsze mam dla Szamila nie odczuwam tu jego braku. [...].
On tu tylko utrzymuje stosunki z Czerkiesami, a to dzisiaj nie na czasie, pozatym nie mam tu dla niego
zajęcia. Jak zawsze mówiliœmy trzeba by go posâaý na teren dla podniesienia jego aureoli tak i jemu nam
potrzebnej, a jeůeli na teren nie moůliwe to gdzieœ blizko do Karsu lub Tabrysu by imię Szamila znów na
Kaukazie się rozlegâo. To by i sprawie pomogâo i jemu a przez to i nam”16. Ponadto, pomysâ wysâania go do Jerozolimy uzupeâniaâ plany Warszawy, zakâadajĊce objazd centrów dawnej emigracji góralskiej na Bliskim Wschodzie, przez przedstawiciela emigracji prometejskiej17.
Idea wysâania Szamila mogâa teů byý zwiĊzana z niezadowoleniem czâonków Narodowej
Partii Wolnych Górali z dyktatorskiego zachowania Szamila, jako sekretarza generalnego
partii. Dubicz uwaůaâ, ůe chwilowe opuszczenie partii przez Szamila pozytywnie wpâynęâoby na konstruktywnĊ pracę na odcinku góralskim. Z drugiej strony, musiano zdawaý
sobie sprawę ze szczególnego ryzyka wysâania Szamila, w kontekœcie perspektywy jego
dalszej pracy w Turcji. Chodzi tu o podjęte przez Szamila w Paryůu w 1931 r. inicjatywy
skierowane na przyciĊgnięcie Ormian do wspóâpracy z emigracjĊ prometejskĊ18. Do– Z pewnością nikt. Dziś Komitet ten występuje z oficjalnem wezwaniem do muzułman całego świata, a prasa
paryska poświęca mu obszerne artykuły wstępne.”. Instytut Józefa Piłsudskiego, Ukraińska Misja Wojskowa
w Polsce, teczka 701/7/5. L.dz. 4500/II.Inf.2.T.O. Komunikat szefa Oddziału II Sztabu Głównego ppłk.
dypl. T. Pełczyński do szefa Sztabu Głównego z 28 lipca 1930 r. w sprawie wystąpień narodowościowych,
k. 712; CAW, Oddział II Sztabu Głównego (Generalnego) z lat 1921-1939, sygn. I.303.4.5482. L.dz.1950.
Protest muzułman przeciwko prześladowaniu islamu w ZSSR, (tłumaczenie z rosyjskiego).
16 CAW, sygn. I.303.4.5460. Kopia listu RAWSKIEGO do ASSADA z 10 marca 1931 r., k. 111.
17 Według Oddziału II, w Syrii zamieszkało 65.000 przedstawicieli dawnej emigracji góralskiej, w Transjordanii - 20,000 tys., w Egipcie – około 60,000 tys. RGVA, f. 461/к, op. 2, d. 103. Aide Memoire radcy
K. Dubicza do szefa Oddziału II Sztabu Głównego ppłk. T. Pełczyńskiego z 5 grudnia 1930 r. w sprawie
emigracji kaukaskiej w Turcji, Syrii i t.d., l. 72.
18 Warszawa kategorycznie odrzucała możliwość kooptacji Ormian do prac KNK dopóki nie zmienią
swego stosunku do Turcji i nie zrzekną się idei tzw. Wielkiej Armenii. W tym kontekście Gawroński,
w liście z 29 października 1931 r., wyraził szczególne niezadowolenie dekonspiracją w wykonaniu Resulzadego, który przesłał do Stambułu list pocztą, że jedzie do Paryża dla pertraktacji „z czwartym elementem
Federacji Kaukaskiej”. Przypuszczając, że list był czytany przez cenzurę turecką, Gawroński pisał: „ręce
opadają na taką głupotę” utrudnia to robotę na każdym kroku i podziałało na Turków, którzy przeżywają
momenty specjalnego rozdrażnienia przeciwko Ormianom wobec ich akcji wraz z Sowietami na Kaukazie,
wobec wzmożonej akcji antytureckiej Ormian zagranicą, oraz wobec ich ujawnych stosunków z Kurdami”.
AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie (dalej: MSZ), sygn. 6690. Odpis rozmowy
z Ormianami i ewentualna ich współpraca w KNK. Dla ASSADA. [bez autorstwa; bez daty, nie wcześniej
niż listopad 1931 r.], k. 315-317.
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datkowo obawiano się kompromitacji Szamila, z powodu zwerbowania przez niego do
pracy w Narodowej Partii Wolnych Górali na terenie Paryůa kozackiego generaâa áazara
Biczerakowa, postrzeganego przez Turków jako agenta angielskiego. W rzeczywistoœci
posunięcia te mocno skompromitowaây go w oczach Ankary. Powstaâ nawet pomysâ
aresztowania Szamila w przypadku jego przybycia do Turcji. Wedâug przypuszczeľ
Dubicza, sĊdy tureckie skazaâyby go na 10 lat więzienia jedynie za to, ůe jako obywatel
turecki prowadzi politykę na wâasnĊ rękę i kontaktuje się samowolnie z czynnikami
zagranicznymi. Ostatecznie, ze względu na zainteresowanie przedstawiciela Sztabu
Generalnego Turcji pâk. Nadůi Beya wykorzystaniem Czerkiesów z grupy Szamila do
pracy dla tureckiego wywiadu na Kaukazie, odstĊpiono od aresztu. Ograniczono się
wtedy do zrobienia rewizji w jego mieszkaniu19.
LiczĊc się z ewentualnymi komplikacjami dotyczĊcymi Turcji, postanowiono, ůe
prometeiœci pojadĊ z Warszawy do Jerozolimy omijajĊc Turcję. Obserwowanie reakcji na
Kongres powierzono Gawroľskiemu i Sejdametowi, którzy mieli nadsyâaý Dubiczowi
swe uwagi i spostrzeůenia. Z dokumentów Ekspozytury 2 wynika jednak, ůe w czasie
Kongresu Gawroľski znajdowaâ się w Warszawie i nie byâ zaangaůowany w tę sprawę.
Nie ma równieů œladu obserwacji Sejdameta ani teů sprawozdaľ Ishakiego i Szamila z
Jerozolimy. Wytâumaczenie braku informacji od delegatów prometejskich znajduje się
w sprawozdaniu Dubicza z 4 lutego 1932 r., które stanowi jedno z podstawowych ŭródeâ
wiedzy na temat akcji prometeistów w Jerozolimie. Zaznaczaâ on: „Od Szamila ani od Ischaki
bezpoœrednio nie mam informacji z ich prac na Kongresie Jerozolimskim, ani z póŭniejszych ich wyjazdów.
Echa prasowe, które do nas dochodzĊ œwiadczĊ o duůym sukcesie obu. Szamil podobno byâ przyjęty przez
Króla Fuada, daâ szereg wywiadów prasowych, to samo Ischaki rozwinĊâ szerokĊ akcję prasowĊ na temat
przeœladowaľ religijnych muzuâman w ZSRR. Czytaâem duůy artykuâ wstępny Ischaki w „Journal du
Cairo” na ten temat i podobno prasa arabska zamieœciâa szereg artykuâów podajĊc fotograÞę Ajasa”.
Dubicz dodawaâ, ůe podjęli oni inicjatywę powoâania komisji ankietowej na najbardziej
znanej uczelni muzuâmaľskiej, uniwersytecie Al-Azhar w Kairze, pod kierownictwem rektora, dla zbadania sytuacji muzuâmanów w ZSRR20. Krótki fragment o akcji prometeistów
znajduje się teů w ksiĊůce Martina Kramera, który korzystaâ z kopii dokumentów Szamila
i Ishakiego z omawianego okresu, znajdujĊcych się w Archiwum Prezydenta Republiki w
Kairze. Autor zaznacza, ůe organizatorzy Kongresu podkreœlali z zadowoleniem udziaâ
w nim wnuka Imama Szamila, który przeprowadziâ energicznĊ kampanię propagandowĊ przeciwko wâadzy radzieckiej na Kaukazie21. Ze ŭródeâ tych wynika, ůe obaj delegaci
19 AAN, MSZ, sygn. 6690. Sprawozdanie prawdopodobnie K. Dubicza do Ekspozytury 2 Oddziału II
Sztabu Głównego pt. Szamil, Hairi Pasza, sprawy Górali i Czerkiesów [bez daty, prawdopodobnie grudzień 1932 r.], k. 117.
20 AAN, MSZ, sygn. 6690a. Pro domo w sprawie wyjazdu Marchani do Stambułu sporządzone przez
radcę Wydziału Wschodniego MSZ K. Dubicza z 4 lutego 1932 r., k. 192.
21 Chodzi o proklamację Saida Szamila i broszurę Ayaza Ishakiego do uczestników Kongresu, oraz ich
list do króla Egiptu Fuada I. Mahfuzat Ri’asat al-Jumhuriyya (Archives of the Presidency of the Republic)
w Kairze, plik 1951. M. Kramer, op.cit., s. 132.
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po Kongresie, rozwinęli następnie akcję propagandowĊ w Egipcie. Jednym z gâównych
skutków pracy Szamila w Egipcie byâo nawiĊzanie kontaktu z bogatym przedstawicielem
dawnej emigracji czerkieskiej, Hairi PaszĊ, którego przyâĊczenie do pracy prometejskiej
zapewniâoby naleůyte Þnansowanie prac na odcinku góralskim22. Ta aktywna dziaâalnoœý
Szamila wœród emigracji czerkieskiej pozwala twierdziý o sâusznoœci decyzji o wysâaniu
go na Bliski Wschód. StĊd teů kontynuacja pracy propagandowej Szamila i Ischakiego w
Egipcie wyglĊda dokâadnie jak wczeœniej ustalony w Warszawie plan ich dziaâalnoœci na
Bliskim Wschodzie.
Akcja propagandowa prometeistów przeciĊgnięta zostaâa mniej więcej do lutego-marca 1932 r. Taki wniosek wysnuý moůna z notatki Dubicza z kwietnia 1932 r. Wynika
z niej, ůe Said Szamil otrzymaâ w Egipcie wiadomoœý o chorobie ojca w Stambule i, majĊc
zamiar go odwiedziý, uzyskaâ wizę i prawo pobytu w Turcji. Dubicz oceniâ to jako dalszy
sukces polityki Szamila wobec Turków, gdyů pomimo negatywnych reakcji Ankary wziĊâ
udziaâ w Kongresie i nie tylko nie pogorszyâ swej sytuacji, a wręcz przeciwnie, przebywaâ
teraz spokojnie w Stambule. Byâ to zdaniem radcy MSZ: „pouczajĊcy przykâad dla Czokajewa
i Seydameta, ůe w stosunku do Turków inicjatywa przy zachowaniu lojalnoœci jest moůe skuteczniejszĊ
broniĊ, aniůeli pasywne unikanie wszystkiego, co mogâoby się ewentualnie nie podobaý i co w skutkach
powoduje coraz większy marazm”23.
W statucie Kongresu islamskiego przyjętym w dn. 10 grudnia 1931 r. zaznaczono,
ůe w razie niepojawienia się ůadnych nagâych spraw do omówienia, kolejne kongresy
będĊ odbywaý się co dwa albo trzy lata24. W rzeczywistoœci jednak, z powodu wielu przyczyn natury politycznej, w ciĊgu następnych czterech lat jego uczestnicy nie mogli dojœý
do porozumienia w kwestii zwoâania kolejnego spotkania. Byâo to ciosem dla planów
polskich prometeistów, którzy po skutecznej akcji Szamila i Ishakiego, jeszcze powaůniej zaczęli się liczyý z forami muzuâmaľskimi, obok posiedzeľ II Międzynarodówki
i Ligi Narodów, jako gâównymi trybunami dla przedstawienia œwiatu okrucieľstw spotykajĊcych ludnoœý w ZSRR. Znaczenie œwiata islamu w kalkulacjach prometejskich pojawiâo
się m.in. w rozmowie Gliľskiego z przedstawicielem emigracji ukraiľskiej w kwietniu
1932 r. W jej trakcie polski prometeista powiedziaâ: „Rozumiemy jasno, ůe do rozgrywki, która
22 AAN, MSZ, sygn. 6690. Sprawozdanie prawdopodobnie K. Dubicza pt. Szamil, Hairi Pasza, sprawy
Górali i Czerkiesów [bez daty, prawdopodobnie grudzień 1932 r.]. k. 117; AAN, MSZ, sygn. 6690. List
ASSADA [prawdopodobnie] do J. Gawrońskiego z 10 grudnia 1932 r., k. 129.
23 AAN, MSZ, sygn. 6690a. Pro domo w sprawie wyjazdu Saida Szamila do Turcji sporządzone przez
radcę Wydziału Wschodniego MSZ K. Dubicza z 29 kwietnia 1932 r., k. 194. Optymizm Dubicza co do
taktyki zachowania Szamila zmienił się po tym, jak ten ostatni po powrocie do Stambułu wysłał swego
emisariusza do środowiska Czerkiesów w Izmicie (Turcja). Ów emisariusz wszczął alarm, że Rosja Radziecka wali się i niepotrzebnie podjudzał ludzi w kierunku przygotowania się do konkretnych wypadków.
Aktywność Szamila doprowadziła do jego ponownej inwigilacji przez Turcję. AAN, MSZ, sygn. 6690.
Sprawozdanie prawdopodobnie K. Dubicza pt. Szamil, Hairi Pasza, sprawy Górali i Czerkiesów [bez daty,
prawdopodobnie grudzień 1932 r.], k. 117.
24 M. Kramer, op.cit., s. 192-193.
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musi nastĊpiý, a która ukoronuje naszĊ dzisiejszĊ pracę – musimy mobilizowaý siây. JednĊ z takich siâ
jest – œwiat muzuâmaľski, który dziœ widocznie się budzi”25.
Z drugiej strony, przygotowanie i przebieg akcji w Jerozolimie umoůliwiây lepsze poznanie oraz wyciĊgnięcie adekwatnych wniosków, co do roli kaůdego z liderów emigracji
muzuâmaľskiej w ruchu prometejskim. Dubicz stwierdzaâ w tej sprawie: „Bez względu na
szczegóâowĊ ocenę intelektu, wartoœci politycznych oraz „cięůaru gatunkowego” naszych przyjacióâ, zajmujĊcych na froncie „Prometeuszkowskim” czoâowe pozycje, naleůy stwierdziý, ůe zarówno Ayas Ishaki, [...],
jak i Szamil Said Bey, [...], stanowiĊ poœród nich element najbardziej rewolucyjny, politycznie odwaůny
oraz najmniej pryncypialny. Szczególnie wyraŭnie występujĊ te cechy w porównaniu ich z innymi przedstawicielami muzuâmaľskimi organizacyj niepodlegâoœciowych [...] jak: Rasul-Zade Mehmet Emin Bey,
Czokajew Mustafa, Vekilli Mustafa, Seydamet Důafer, Sunsz Girey Mahomet, Chursz Behaeddin –
wszyscy oni zatracajĊ ten charakter rewolucyjny, wâaœciwy ich roli, przez pryncypialne oraz formalnoœciowe
regulowanie najbardziej ůywotnych kwestyj”26.
Ze względu jednak na potrzebę redukcji przez polskie wâadze wydatków na sprawę
prometejskĊ, po podpisaniu paktu o nieagresji z ZSRR w 1932 r., oraz potrzebę jeszcze
większego zakonspirowania pracy antyradzieckiej, wyróůnione wyůej zalety Ishakiego
i Szamila okazaây się nieadekwatne do nowych warunków pracy. Dodatkowo, po kolejnym
zbliůeniu Ankary i Moskwy, napotykano coraz większe ograniczenia w prowadzeniu akcji
prometejskiej w Turcji. ReakcjĊ Sowietów na akcję prometeistów w Jerozolimie byâa m.in.
publikacja ksiĊůki radzieckiego orientalisty Luciana Klimowicza pt. „Musul‘manan dajut
chalifa” z 1932 r., w której podkreœlono nie tylko antyradziecki, ale i antyturecki charakter
Kongresu. Byâo to jednym z przejawów kontynuacji polityki wywierania presji na Ankarę
do jeszcze większego ograniczenia dziaâalnoœci emigrantów antyradzieckich w Turcji oraz
usunięcia ich z tego kraju27. Nowe trudnoœci w prowadzeniu akcji antyradzieckiej wymagaây reorganizacji dziaâalnoœci ruchu prometejskiego.
Dr Iurii Chainskyi – doktorant w Instytucie Historycznym na Uniwersytecie Warszawskim,
tytuâ doktora uzyskaâ na Uniwersytecie Pedagogicznym im. M.P. Dragomanova w Kijowie,
obecnie zajmuje się rolĊ i miejscem Turcji w aktywnoœci ruchu prometejskiego.

25 CAW, sygn. I.303.4.5389. 826/32 GUSTAW ROLLIN do Ekspozytury 2 Oddziału II Sztabu Główne-

go z dnia 16 kwietnia 1932 r. w sprawie emigracji ukraińskiej, k. 35.

26 CAW, sygn. I.303.4.5482. Przebieg sprawy protestu Komitetu Niepodległości Idel-Ural’u (Tatarów Ka-

zańskich) przeciwko prześladowaniom religijnym muzułman w ZSSR, przygotowany przez Ekspozyturę
2 Oddziału II Sztabu Głównego w dn. 24 czerwca 1932 r.
27 Do tego momentu banitami politycznymi w Turcji już zostali wysłannik emigracyjnego rządu Gruzji Simon Mdiwani w 1928 r. oraz lider emigracji azerbejdżańskiej w Turcji Mehmet Emin Resulzade
w 1930 r. Zob. więcej o sprawie usunięcia Mdiwaniego z terenu Turcji: I. Chainskyi, Tevfik Rüştü i polska
polityka prometejska w kontekście sprawy wydalenia Simona Mdiwaniego z Turcji w 1928 r., „Nowy Prometeusz”, nr 6, 2014, s. 103-121.
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ǕǾǸǭǹǾǷǵǶ ǹǵǽ
The Islamic World
ǯ ǼǽǻǼǭǰǭǺǱǵǾǿǾǷǻǶ
in Promethean
Propaganda Activity: ǭǷȃǵǵ ǼǽǻǹǲǿǲǵǾǿǻǯ:
ǙȀǾȀǸȉǹǭǺǾǷǵǶ
The Muslim Congress
ǗǻǺǰǽǲǾǾ
in Jerusalem
ǯ ǕǲǽȀǾǭǸǵǹǲ ǯ 1931 ǰ.
in 1931
Iurii Chainskyi

ǫǽǵǶ ǤǭǵǺǾǷǵǶ

The article analyses the preparation
and course of Promethean propaganda activity during the Muslim Congress in Jerusalem, in December 1931.
The author focuses his attention on
the difÞculties Polish Prometheists
faced, deciding to delegate representatives of the “Promethean” émigré
community to the Congress. The Þrst
difÞculty was the decidedly negative
attitude of the Turkish authorities to
the mention of discussing the reactivation of the caliphate during the
Congress and, what this entailed, a
high risk of aggravating relations with
Ankara. The second difÞculty was Poland’s poor Þnancial situation, which
also inßuenced the Promethean Movement’s activities, having to use part of
the budget, which could have been
utilised for an agitation campaign in
Jerusalem.
The article also presents the reasons why Warsaw selected Ayaz Ishaki
and Said Shamil as its emissaries to
the Congress. The author attempts
to illustrate the whole spectrum of

Ǐ Ǿǿǭǿȉǲ ǽǭǾǾǹǭǿǽǵǯǭȋǿǾȌ ǼǻǱǰǻǿǻǯǷǭ ǵ ǼǽǻǯǲǱǲǺǵǲ ǼǽǻǼǭǰǭǺǱǵǾǿǾǷǻǶ ǭǷȃǵǵ ǼǽǻǹǲǿǲǵǾǿǻǯ Ǻǭ ǹȀǾȀǸȉǹǭǺǾǷǻǹ ǷǻǺǰǽǲǾǾǲ ǯ ǕǲǽȀǾǭǸǵǹǲ ǯ
ǱǲǷǭǮǽǲ 1931 ǰ. Ǎǯǿǻǽ ǭǷȃǲǺǿǵǽȀǲǿ
ǯǺǵǹǭǺǵǲ Ǻǭ ǾǸǻǳǺǻǾǿȌȂ, Ǿ ǷǻǿǻǽȈǹǵ ǯȈǺȀǳǱǲǺȈ ǮȈǸǵ ǾȄǵǿǭǿȉǾȌ ǼǻǸȉǾǷǵǲ ǼǽǻǹǲǿǲǵǾǿȈ Ǽǽǵ ǼǽǵǺȌǿǵǵ
ǽǲȅǲǺǵȌ ǻ ǱǲǸǲǰǵǽǻǯǭǺǵǵ ǸǵǱǲǽǻǯ
Ȋǹǵǰǽǭȃǵǵ Ǻǭ Ȋǿǻǿ ȁǻǽȀǹ. Ǐ ǼǲǽǯȀȋ
ǻȄǲǽǲǱȉ, ǽǲȄȉ ǵǱǲǿ ǻ ǷǽǭǶǺǲ ǺǲǰǭǿǵǯǺǻǹ ǻǿǺǻȅǲǺǵǵ ǿȀǽǲȃǷǵȂ ǯǸǭǾǿǲǶ Ƿ
ǯǻǴǹǻǳǺǻǾǿǵ ǻǮǾȀǳǱǲǺǵȌ ǯǻǼǽǻǾǭ
ȂǭǸǵȁǭǿǭ Ǻǭ ǷǻǺǰǽǲǾǾǲ ǵ, ǾǻǻǿǯǲǿǾǿǯǲǺǺǻ, ǺǲǳǲǸǭǺǵǵ ǼǽǻǹǲǿǲǵǾǿǻǯ
ȀȂȀǱȅǭǿȉ Ǿǯǻǵ ǻǿǺǻȅǲǺǵȌ Ǿ ǍǺǷǭǽǻǶ. Ǐǻ-ǯǿǻǽȈȂ, ȁǵǺǭǺǾǻǯȈǲ ǼǽǻǮǸǲǹȈ ǜǻǸȉȅǵ, ǷǻǿǻǽȈǲ ǯǸǵȌǸǵ Ǻǭ
ǾǻǷǽǭȆǲǺǵǲ ȁǵǺǭǺǾǵǽǻǯǭǺǵȌ ǼǽǻǹǲǿǲǶǾǷǻǰǻ ǱǯǵǳǲǺǵȌ, ǻǰǽǭǺǵȄǵǯǭǸǵ
ǮȋǱǳǲǿ Ǻǭ ǭǰǵǿǭȃǵǻǺǺȀȋ ǷǭǹǼǭǺǵȋ
ǼǽǻǹǲǿǲǵǾǿǻǯ ǯ ǕǲǽȀǾǭǸǵǹǲ.
Ǘǽǻǹǲ Ȋǿǻǰǻ, ǯ Ǿǿǭǿȉǲ ǭǺǭǸǵǴǵǽȀȋǿǾȌ ǼǽǵȄǵǺȈ ǯȈǮǻǽǭ ǐǭȌǴǭ ǕǾȂǭǷǵ ǵ ǞǭǵǱǭ ǥǭǹǵǸȌ ǱǲǸǲǰǭǿǭǹǵ
ǼǽǻǹǲǿǲǶǾǷǻǰǻ ǱǯǵǳǲǺǵȌ Ǻǭ ǹȀǾȀǸȉǹǭǺǾǷǻǹ ǷǻǺǰǽǲǾǾǲ. Ǎǯǿǻǽ ǼȈǿǭǲǿǾȌ
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anti-Soviet propaganda activity in Jerusalem, as well as point out how it
affected the Prometheists’ later activities and work.

ǾǻǾǿǭǯǵǿȉ ǷǭǽǿǵǺȀ ǭǺǿǵǾǻǯǲǿǾǷǻǶ
ǼǽǻǼǭǰǭǺǱǵǾǿǾǷǻǶ ǭǷȃǵǵ ǯ ǕǲǽȀǾǭǸǵǹǲ, ǭ ǿǭǷǳǲ ǻǿǹǲǿǵǿȉ ǲǲ ǯǸǵȌǺǵǲ Ǻǭ
ǱǭǸȉǺǲǶȅȀȋ ǽǭǮǻǿȀ ǼǽǻǹǲǿǲǵǾǿǻǯ.
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