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Ksi¹¿ka autorstwa Przemys³awa Osiewicza wype³nia lukê w polskich badaniach na temat konfliktu cypryjskiego.
Autor wnikliwie przeanalizowa³ przyczyny, przebieg oraz konsekwencje polityczne konfliktu
cypryjskiego. Praca sk³ada siê z oœmiu rozdzia³ów: uwarunkowania konfliktu cypryjskiego,
w stronê niepodleg³oœci, trudne pocz¹tki niepodleg³oœci, gor¹ce lato 1974, w stronê podzia³u, Cypr
(nie)podzielony 1983–1999, plan Annana i akcesja Cypru do Unii Europejskiej oraz w stronê zjednoczenia czy utrwalenia podzia³u. W monografii podkreœlono, ¿e konflikt ma wiele aspektów i nale¿y go uznaæ za spór zarówno na tle etnicznym, wyznaniowym, politycznym, kulturowym, jak
i ekonomicznym. Takie wieloaspektowe podejœcie umo¿liwia pe³niejsze zrozumienie nie tylko
przyczyny i przebiegu konfliktu, ale przede wszystkim trudnoœci w wypracowaniu porozumienia
pokojowego. Jak Autor zauwa¿a, po 1974 r. wszystkie dotychczasowe rundy negocjacyjne zakoñczy³y siê niepowodzeniem. „Cypr sta³ siê zak³adnikiem polityki wewnêtrznej obu cypryjskich
spo³ecznoœci. Gdy jedn¹ z nich kieruj¹ zwolennicy pojednania, w drugiej dominuj¹ obroñcy partykularnych interesów” (s. 237). W monografii przeanalizowano piêæ scenariuszy œrednioterminowych zwi¹zanych z rozwojem konfliktu cypryjskiego. Autor za najbardziej prawdopodobny
scenariusz uwa¿a taki w którym strony bêd¹ kontynuowaæ rokowania do momentu, gdy jedna ze
stron zadeklaruje, ¿e porozumienie nie jest mo¿liwe z powodu zbyt du¿ej rozbie¿noœci stanowisk.
Drugi wariant, w którym strony osi¹gaj¹ kompromis we wszystkich kluczowych kwestiach jest
mo¿liwy, ale bardzo trudny do osi¹gniêcia. Zale¿eæ to bêdzie nie tylko od determinacji przywódców politycznych i negocjatorów, ale tak¿e od wsparcia politycznego i finansowego ze strony
ONZ, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Federacji Rosyjskiej.
Z³o¿onoœæ konfliktu cypryjskiego powoduje, ¿e trudno bêdzie o prze³om, który doprowadzi³by
do ostatecznego porozumienia i pojednania pomiêdzy Tureckimi a Greckimi Cypryjczykami. Autor konsekwentnie u¿ywa terminów Greccy Cypryjczycy oraz Tureccy Cypryjczycy – jak podkreœla przez wieki ukszta³towa³y siê spo³ecznoœci Greckich i Tureckich Cypryjczyków i zauwa¿alne
s¹ ró¿nice nie tylko na poziomie œwiadomoœci, ale tak¿e obyczajów i jêzyka, pomiêdzy nimi a Grekami i Turkami. Uto¿samianie obu tych spo³ecznoœci z Grekami i Turkami jest zbyt daleko id¹cym
uproszczeniem.
Autor wnikliwie analizuje negocjacje i dwie nieudane próby mediacji, jedna podjêta w 1964 r.
oraz druga jako plan Annana, wreszcie omawia trudnoœci kolejnych tak¿e ostatniej rundy rozmów
bezpoœrednich w latach 2008–2012. Jak podkreœla: „kolejne inicjatywy by³y odrzucane przez
przywódców obu spo³ecznoœci, czêsto ku rozpaczy negocjatorów […] Nie bez powodu Cypr doczeka³ siê miana cmentarzyska negocjatorów” (s. 237).
Monografia Przemys³awa Osiewicza umo¿liwia zrozumienie z³o¿onoœci konfliktu cypryjskiego i stanowi cenne Ÿród³o wiedzy na temat jego uwarunkowañ, ale tak¿e mo¿liwych scenariuszy
rozwoju sytuacji. Obok wielu niew¹tpliwych walorów recenzowanej publikacji, cennym uzupe³nieniem s¹ wywiady z czo³owymi przedstawicielami obu spo³ecznoœci, takimi jak Derviº
Eroðlu, (prezydent nieuznawanej Tureckiej Republiki Pó³nocnego Cypru) czy dr Erato Kozaku-Markullis (minister spraw zagranicznych Republiki Cypryjskiej). Autor w sumie przeprowadzi³ szeœæ wywiadów. Daj¹ one mo¿liwoœæ spojrzenia na konflikt nie tylko z perspektywy
obserwatorów i specjalistów, ale przede wszystkim ze strony samych decydentów. S¹ cennym
uzupe³nieniem do ksi¹¿ki.
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Dla czytelnika znacznym u³atwieniem, a zarazem pomoc¹ w sprawnym poruszaniu siê po
ksi¹¿ce, s¹ znajduj¹ce siê na jej koñcu: kalendarium, leksykon postaci, s³ownik pojêæ, mapy oraz
indeks nazwisk. Praca napisana zosta³a w sposób przystêpny i ciekawy. Autorowi uda³o siê dotrzeæ
do greckiej i tureckiej literatury przedmiotu oraz do wielu dokumentów Ÿród³owych. Publikacja
jest wa¿n¹ pozycj¹ nie tylko dla studentów kierunku stosunki miêdzynarodowe, historii, politologii, ale tak¿e dla tych wszystkich, którzy interesuj¹ siê wspó³czesnym Cyprem i konfliktami
wspó³czesnego œwiata.

Rados³aw FIEDLER
Poznañ
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Seen McMeekin, Ekpress Berlin–Bagdad. Kajzer, islam i imperium osmañskie 1998–1918, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2012,
ss. XVI + 424.
D¿ihad cesarza Wilhelma
Mimo, ¿e w literaturze polskiej funkcjonuje stosunkowo wiele pozycji, zarówno autorstwa
polskich badaczy, jak i t³umaczeñ, poœwiêconych Maghrebowi oraz Bliskiemu i Œrodkowemu
Wschodowi1 szereg zagadnieñ zwi¹zanych z dziejami wymienionych obszarów nie doczeka³o siê
pog³êbionych analiz. Do zbioru tego zaliczyæ mo¿na na przyk³ad ich militarn¹ historiê okresu
I wojny œwiatowej. Je¿eli turecko-niemiecki atak na Kana³ Sueski w 1915 roku, kampania dardanelska, kampania palestyñska oraz kampania mezopotamska s¹ stosunkowo dobrze znane (choæ
g³ównie z brytyjskiego punktu widzenia), o tyle zmagania rosyjsko-tureckie we wschodniej Anatolii i na Kaukazie, pustynna kampania libijskiego zakonu Senussi przeciwko Egiptowi, próby pozyskania dla koalicji pañstw centralnych Persji (Iranu) i Afganistanu omawiane s¹ pobie¿nie, lub
zgo³a has³owo. Wynika to z wielu przyczyn, z których najistotniejsz¹ jest zapewne to, ¿e na
przyk³ad militarna konfrontacja rosyjsko-turecka w latach 1914–1918 nie doczeka³a siê monograficznego opracowania ani w Zwi¹zku Sowieckim i Rosji, ani w Turcji. Niewiele jest równie¿ publikacji przyczynkarskich poœwiêconych temu zagadnieniu. Z jednej strony potencjalny badacz
tego obszaru mo¿e wiêc staæ siê „si³¹ sprawcz¹” powstania nowej ga³êzi badañ, z drugiej staje on
wobec koniecznoœci prowadzenia ¿mudnych badañ archiwalnych, ze wszystkimi zwi¹zanymi
z tym wyzwaniami jêzykowymi, finansowymi, kulturowymi, a czêsto i politycznymi2.
1

Wymieniæ mo¿na choæby, mimo ¿e zestawienie bêdzie zdecydowanie niekompletne, ale obrazuj¹ce zakres zainteresowañ polskich badaczy, takie monografie i opracowania jak: J. Zdanowski,
Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Wroc³aw 2010; J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej,
Wroc³aw 2004; J. Jarz¹bek, Palestyñczycy na drodze do niepodleg³oœci, Warszawa 2012, Wroc³aw 2004
i 2008; £. M. Nadolski, Wojna Yom Kippur 1973 roku, Gdañsk 2008; B. Wróblewski, Legion Arabski
(1920–1957), Toruñ 2009; K. Kubiak, Pierwsza wojna bliskowschodnia 1947–1949, Wroc³aw 2006.
Spoœród t³umaczeñ nale¿a³oby wskazaæ, na przyk³ad na: F. Haliday, Bliski Wschód w stosunkach
miêdzynarodowych, Kraków 2009; M. Al-Rasheed, Historia Arabii Saudyjskiej, Warszawa 2011;
A. L. As-Sajid Marsot, Historia Egiptu, Warszawa 2010.
2
Jak dowodzi jednak przyk³ad znakomitego krakowskiego znawcy kampanii dardanelskiej, doktora
Piotra Nykiela (Wyprawa do Z³otego Rogu. Dzia³ania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim
(sierpieñ 1914–marzec 1915)) nie jest to bariera nie do przekroczenia i nawet na p³aszczyŸnie uznanej
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Dobrze wiêc zapewne siê sta³o, ¿e miast czekaæ na objawienie siê polskiego orientalisty zainteresowanego histori¹ militarn¹, b¹dŸ historyka wojskowoœci zdolnego pos³ugiwaæ siê warsztatem
orientalisty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego podjê³o trud oddania w rêce polskiego
czytelnika pracy Seena McMeekina, Ekpress Berlin–Bagdad. Kajzer, islam i imperium osmañskie
1998–1918, Kraków 20123. Autor, mieszkaj¹cy w Ankarze, a bêd¹cy wyk³adow¹ Uniwersytetu
Bilkent oraz Uniwersytetu Yale, z epickim rozmachem kreœli dzieje pewnego niemieckiego imperialnego mitu, sprowadzaj¹cego siê do przekonania, ¿e wojnê œwiatow¹ mo¿na wygraæ doprowadzaj¹c do d¿ihadu ludów kolonialnych przeciwko ich europejskim panom. Ostrze tego konceptu
wymierzone by³o g³ównie w Wielk¹ Brytaniê (a zw³aszcza Egipt – z uwagi na strategiczne znaczenie w po³¹czeniu metropolii z „per³¹ korony” jak zwano Indie bêd¹ce ostatecznym i najbardziej
ambitnym celem ostatecznym niemieckich planistów), ale na jego obrze¿ach pojawia³a siê Francja
z jej posiad³oœciami pó³nocnoafrykañskimi oraz œwie¿o opanowanym Sudanem Francuskim, kontroluj¹ca najwiêksze wyspy dzisiejszej Indonezji Holandia, a nawet, choæ przynajmniej w warstwie deklaratywnej wy³¹cznie poœrednio – formalnie sprzymierzone z Niemcami W³ochy, które
kosztem Turcji zajê³y w wyniku wojny trypolitañskiej (1911–1912) Libiê.
McMeekin, który przedar³ siê przez archiwa niemieckie, tureckie, brytyjskie, austriackie
i amerykañskie oraz bardzo obszern¹ literaturê, obejmuj¹c¹ równie¿ wspomnienia, kreuje w sposób przejrzysty, jasno buduj¹c zwi¹zki miêdzy p³aszczyzn¹ wielkiej polityki a doraŸnymi celami
politycznymi oraz wojskowymi, ca³oœciowy obraz dzia³añ kajzerowskich Niemiec wobec arabskiego, czy te¿ raczej szerzej, muzu³mañskiego „Wschodu” (w jego szerokim, ponad geograficznym rozumieniu).
Z pierwszej czêœci pracy McMeekina („Wizja”) wy³ania, znany z literatury, obraz funkcjonalnej i strukturalnej s³aboœci ówczesnego pañstwa niemieckiego przejawiaj¹cy siê milcz¹c¹ akceptacj¹ na zdominowanie kluczowych obszarów polityki przez osobê, której psychika stanowi³a
nies³ychanie niebezpieczny amalgamat kompleksów, zapalczywoœci, infantylizmu, podatnoœci na
silne emocje po³¹czonych z absolutn¹ niezdolnoœci¹ do pog³êbionej refleksji, czyli cesarza Wilhelma II. W przypadku problematyki poruszanej w ksi¹¿ce przejawia³o siê to fascynacj¹ Orientem
i islamem, bez próby wnikniêcia w istotê zachodz¹cych na „Wschodzie” procesów. McMeekin
stawia nastêpnie tezê, ¿e architektami koncepcji rzucenia Albionu na kolana poprzez wywo³anie
buntów muzu³mañskich poddanych brytyjskiej korony by³, w sensie strategicznym sam Wilhelm
(do czego przyczyni³y siê z³o¿one przez niego wizyty pañstwowe w Turcji), zaœ na p³aszczyŸnie
wykonawczej wywodz¹cy siê ze starej bankierskiej rodziny, acz odcinaj¹cy siê od swych korzeni
(co nie przeszkadza³o mu w czerpaniu z jej zasobów finansowych) Max von Oppenheim4, wspierane przez stosunkowo szerokie grono niemieckich in¿ynierów, archeologów i orientalistów, spoœród których rolê najistotniejsz¹ odgrywa³ zapewne Kurt Prûfer. Mimo rozbie¿nych motywów
kieruj¹cych t¹ niejednorodn¹, z³o¿on¹ z silnych, nierzadko ekscentrycznych, indywidualnoœci grupy zdo³a³a ona stworzyæ poci¹gaj¹cy – z punktu widzenia ca³oœciowo rozumianych niemieckich

za poddan¹ wszechstronnemu naukowemu ogl¹dowi zdeterminowany badacz osi¹gn¹æ mo¿e niebagatelne sukcesy.
3
Tytu³ oryginalny: The Berlin–Baghdad Express. The Ottoman’s Empire and Germany’s Bid for
World Power, 1898–1918, Penguin Books, 2010.
4
Niemiecko-¿ydowska rodzina Oppenheimów, pod finansow¹ potêgê której fundament po³o¿y
Salomon Oppenheim M³odszy (1772–1828) przez ponad 200 lat kontrolowa³a finansowe imperium,
które w ostatniej fazie swego istniania przybra³o formê Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA.
Siedziba firmy znajdowa³a siê wówczas w Kolonii, zatrudniaj¹c ponad 3800 osób. W paŸdzierniku 2009
roku zamiar wykupienia Openeheimów og³osi³ Deutsche Bank, a transakcjê sfinalizowano w marcu
roku nastêpnego. Max von Oppenheim by³ prawnukiem Salomona.
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interesów – choæ w du¿ej mierze, jak pokaza³a przysz³oœæ, ¿yczeniowy koncept kolejnej „wielkiej
orientalnej gry”.
Z punktu widzenia cesarza i jego popleczników dla realizacji ich wielkiej, globalnej nieomal,
wizji zasadnicze znaczenie mia³o pozyskanie Turcji. Su³tan by³ bowiem wszak nie tylko przywódc¹ politycznym, monarch¹, ale te¿ kalifem, duchowym wodzem i przewodnikiem wiernych,
a przynajmniej tych spoœród nich, którzy wyznawali islam sunnicki. Wilhelm II zabiega³ o wzglêdy paranoicznie podejrzliwego Abdula Hamida II, pozyskuj¹c jego przychylnoœæ miêdzy innymi
niemieck¹ pomoc¹ wojskow¹ (pocz¹tkowo nader ograniczon¹) i niemieckimi inwestycjami, z których projektem sztandarowym by³a kolej bagdadzka. To mniej wiêcej wtedy zrodzi³a siê swoista
sieæ powi¹zañ miêdzy kapita³em (interesem gospodarczym), wizjami ekspansjonizmu politycznego pod has³ami wojuj¹cego islamu lansowanymi przez cesarza oraz doraŸnym i d³ugofalowym
realnym interesem polityczno-wojskowym II Rzeszy. Doprowadzi³a ona do g³êbokiego zaanga¿owania (lub ugrzêŸniêcia) Niemiec w sprawy Turcji. W takich kategoriach postrzegaæ na
przyk³ad trzeba Kolej bagdadzk¹5, która dla krêgów gospodarczych by³a arteri¹ eksportu niemieckich towarów i importu surowców, dla polityków i wojskowym sposobem uzyskania wzglêdnie
bezpiecznego dostêpu do Bliskiego i Œrodkowego Wschodu w warunkach brytyjskiego panowania
nad szlakami morskimi. Jej ukoñczenie by³o wiêc jednym z warunków powodzenia „germañskiego d¿ihadu”, który jednak nie zosta³ spe³niony.
Przekonanie o gigantycznym moralnym wp³ywie su³tana – kalifa na milionowe rzesze muzu³manów na œwiecie, przek³ada³o siê na absolutnie bezwzglêdn¹ koniecznoœæ przeci¹gniêcia Turcji do niemieckiego obozu. Z pe³n¹ wyrazistoœci¹ objawi³o siê po przejêciu w³adzy nad Imperium
Osmañskim przez „m³odoturków” (czyli Komitet Jednoœci i Postêpu, tur.: Ýttihad ve Terakki Cemiyeti). Mimo czasowych turbulencji zwi¹zanych z walk¹ o w³adzê nad Bosforem uda³o siê bowiem cesarskiej dyplomacji utrzymaæ specjalne stosunki z Port¹.
Czêœæ druga pracy McMeekina („Prorok zbrojny”) poœwiêcona jest w zasadzie jednemu zagadnieniu œciœle zwi¹zanemu z poczynion¹ wy¿ej konstatacj¹ dotycz¹c¹ szczególnej, w optyce
niemieckiej, roli kalifa, a mianowicie usi³owaniom ukierunkowanym na sk³onienie Turcji do
przyst¹pienia do wojny po „w³aœciwej” stronie. Nie s¹ to zagadnienia w literaturze nieznane, by³y
one przedmiotem zarówno wnikliwych analiz, jak i ¿arliwych polemik. Autor wskazuje natomiast
na ich czêsto niedostrzegany, b¹dŸ pomijany wymiar ideologiczny, który w koncepcjach wizjonerów niemieckiego d¿ihadu prze³o¿yæ siê mia³ na religijne tsunami uderzaj¹ce w fundament imperium kolonialnego Albionu. Rolê tak¹ przypisano fatwie su³tana-kalifa wzywaj¹cej muzu³manów
do œwiêtej wojny przeciwko niewiernym. Miêdzy innymi w³aœnie temu elementowi przypisaæ na5

Kolej bagdadzka (tur.: Baðdat Demiryolu, niem.: Bagdadbahn) to linia, której budowê rozpoczêto
w 1903 roku, g³ównie wysi³kiem niemieckiego kapita³u i niemieckiej myœli technicznej. Rozpoczêcie
inwestycji poprzedzi³o kilkanaœcie lat skomplikowanej gry miêdzynarodowej, gdy¿ uwa¿ana by³a ona
za instrument niemieckiej ekspansji. Kolej bagdadzka by³a w swej istocie przed³u¿eniem zbudowanej
w latach dziewiêædziesi¹tych XIX wieku (równie¿ g³ównie przez Niemców) Kolei anatolijskiej, ³¹cz¹cej
Stambu³ z Ankar¹ i Konya. Kolejne etapy budowy by³y jednak znacznie trudniejsze pod wzglêdem
technicznym, g³ównie z powodu forsowania gór Taurus. W nastêpstwie tego w chwili wybuchu I wojny
œwiatowej nieukoñczone by³y jeszcze odcinki o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 500 km (na oko³o 1900 km
zaplanowanej trasy). W powa¿nym stopniu ograniczy³o to mobilnoœæ tureckiej armii. Po zakoñczeniu
Wielkiej Wojny Brytyjczycy ukoñczyli odcinek z Bagdadu do Basry, a w latach trzydziestych podjêto
– przy pomocy amerykañskiej – wysi³ki ukierunkowane na po³¹czenie odcinków znajduj¹cych siê
w granicach Turcji. Formalnie niepodleg³y od 1932 roku Irak wykupi³ koleje od Brytyjczyków
i rozpocz¹³ prace nad ukoñczeniem wszystkich odcinków. W czerwcu 1940 roku pierwszy ekspres
przejecha³ ze Stambu³u do Bagdadu. Obecnie, z uwagi na sytuacjê polityczn¹ w regionie, linia ta nie
odgrywa powa¿niejszej roli. Nieczêsto pamiêta siê, ¿e by³a ona elementem znacznie ambitniejszej wizji
– kolei Hamburg–Basra, czyli bezpoœredniego po³¹czenia Morza Pó³nocnego z Zatok¹ Persk¹.
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le¿y, i¿ Turcy – bêd¹c bez w¹tpienia partnerem s³abszym – uzyskali niezwykle korzystne gwarancje niemieckie, dotycz¹ce porz¹dku regionalnego po zwyciêstwie (choæ z drugiej strony niemiecki
sojusznik nie zdecydowa³ siê na zniesienie upokarzaj¹cych partnera „kapitulacji”6).
Przygody niemieckiego d¿ihadu to tytu³, wyj¹tkowo adekwatny do treœci, trzeciej czêœci recenzowanej pracy. Zawiera ona opisy, bogato ilustrowane relacjami bezpoœrednich uczestników, niemieckich prób wzniecania religijnego fermentu od Suezu po Afganistan. Ka¿da z nich mog³aby
w zasadzie staæ siê kanw¹ epickiej opowieœci filmowej na miarê Lawrence’a z Arabii. Oto czytamy
bowiem o ekspedycji do Afganistanu, kierowanej przez zawodowego bawarskiego oficera, podró¿uj¹cej jako „objazdowa trupa cyrkowa”. Owo maskowanie rodem z burleski sprawdza³o siê przy
tym dopóki dociekliwy rumuñski celnik nie zorientowa³ siê, ¿e przedmioty zadeklarowane jako
maszty namiotu to w istocie anteny radiostacji. McMeekin ³¹czy przy tym rzadki dar potoczystego
opisywania najrozmaitszych epizodów niemal ¿ywcem zapo¿yczonych z powieœci ³otrzykowskich
z rzetelnym, doskonale osadzonym w materiale archiwalnym oraz opracowaniach i relacjach, naukowym ogl¹dem i umiejêtnoœci¹ syntetyzowania pojedynczych w¹tków w zjawiska oraz procesy.
Jedn¹ z zadziwiaj¹cych obserwacji wy³aniaj¹cych siê z lektury omawianej pracy jest to, ¿e
przenikliwi teutoñscy planiœci, obejmuj¹cy swym wzrokiem przestrzenie od Atlantyku niemal, po
„ciep³e oceany po³udniowe” byli tak przywi¹zani do swoich konstruktów teoretycznych i ¿yczeniowych ocen, i¿ nie dostrzegli ich mizerii w konfrontacji z realn¹ rzeczywistoœci¹ spo³eczn¹
i polityczn¹. Mimo, ¿e ju¿ pierwszy przypadek pos³u¿enia siê islamem, jako czynnikiem motywuj¹cym do dzia³añ przeciwko Brytyjczykom, który mia³ miejsce podczas niemiecko-tureckiego
ataku na Kana³ Sueski (przy u¿yciu nader wa¿nego rekwizytu w postaci „œwiêtej chor¹gwi” sprowadzonej specjalnie na tê okolicznoœæ z Mekki) zakoñczy³ siê ca³kowitym fiaskiem, Niemcy
nadal, uparcie brnêli w pu³apkê. Pu³apkê, któr¹ zreszt¹ sami na siebie zastawili, w wyniku pobie¿nej oceny rejonu, niewielkiej iloœci pog³êbionych studiów nad jego charakterystyk¹ spo³eczn¹ i polityczn¹, emocjonalnych ocen i niczym nieusprawiedliwionego optymizmu, które to czynniki
z³o¿y³y siê na intelektualn¹ mia³koœæ polityki prowadzonej wobec „Wschodu”7. To, w po³¹czeniu
z „imperialnym zaœlepieniem” umo¿liwi³o rozmaitym arabskim i muzu³mañskim wodzom, szejkom, szarifom i emirom prowadzenie z cesarskimi emisariuszami gry, sprowadzaj¹cej siê do tego,
i¿ pod pozorem przygotowañ do wszczêcia „œwiêtej wojny” uwa¿nie obserwowali na czyj¹ stronê
6
Tak zwane „kapitulacje osmañskie” to, historycznie rzecz ujmuj¹c, umowy miêdzynarodowe
ograniczaj¹ce suwerennoœæ w³adz nad terytorium Imperium Osmañskiego. Pierwsze takie umowy
zawarto, jako swoiste gwarancje sojuszu turecko-francuskiego, za Franciszka I w 1563 roku, a odnowiono za Ludwika XIV w roku 1673 i Ludwika XV w roku 1740. Na ich podstawie su³tanowie:
gwarantowali wolnoœæ religijn¹ katolikom w Imperium Osmañskim, uznawali ograniczon¹ jurysdykcjê
francuskiego ambasadora Francji w Konstantynopolu nad osmañskimi katolikami, zgadzali siê na
swobodny dostêp pielgrzymów do œwiêtych miejsc w Palestynie, udzielali francuskim franciszkanom
wy³¹cznoœci w zarz¹dzie miejscami œwiêtymi w Palestynie. Z czasem „kapitulacje” przesta³y s³u¿yæ
budowie specjalnych relacji miêdzypañstwowych, a sta³y siê przejawem s³aboœci Turcji i ulegania
Osmanów presji miêdzynarodowej. Su³tanat udziela³ kolejnych przywilejów pañstwom zachodnim:
Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemcom, co prowadzi³o w sposób prosty, ¿e coraz wiêksza iloœæ osób (co
przek³ada³o siê na dzia³alnoœæ gospodarcz¹) w Turcji nie podlega³a powszechnemu tam systemowi
prawnemu (i podatkowemu). Trudno o bardziej upokarzaj¹cy przejaw ograniczonej suwerennoœci.
7
Oppenheim, uwa¿any za ojca polityki wschodniej postrzegany jest co najwy¿ej za poœledniej klasy
orientalistê. Obok niego w przedsiêwziêciach tam realizowanych uczestniczy³o liczne grono niezwykle
barwnych i nieszablonowych postaci, z których niewiele jednak okreœliæ mo¿na by³o mianem dobrze
przygotowanych specjalistów. Jednym z niewielu wyj¹tków by³ Austriak, Alois Musil, bêd¹cy najwy¿szego lotu ekspertem. Jako cz³owiek okaza³ siê on jednak pospolitym oportunist¹, a byæ mo¿e nawet
defraudantem, przeznaczaj¹cym otrzymane od niemieckich mocodawców œrodki na prowadzenie prywatnych badañ.
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przechyla siê szala zmagañ w wymiarze globalnym, a jednoczeœnie uzyskiwali coraz wiêksze subsydia w gotówce i innych dobrach. Zauwa¿yæ jednak trzeba, ¿e o ile w zakresie subwencji pieniê¿nych Niemcy mogli nawet rywalizowaæ z Brytyjczykami, to jako Ÿród³o zaopatrzenia w broñ byli
absolutnie niewiarygodni, tak d³ugo dopóki Royal Navy sprawowa³a w³adztwo nad morzami, a kolej bagdadzka pozostawa³a nieukoñczona.
Pomimo zaanga¿owania relatywnie powa¿nych œrodków jedyny muzu³mañski ruch, jaki uda³o
siê Niemcom zainicjowaæ sprowadzi³ siê do najazdu wojowników cyrenajskiego bractwa Senussi8
na Egipt w 1915 roku. Paradoksem jest to, ¿e niemieccy emisariusze dzia³ali przy tym na terytorium w³oskim, inicjuj¹c operacje w czasie, gdy pañstwo to by³o formalnie cz³onkiem Trójprzymierza, choæ w istocie rozwa¿a³o odwrócenie sojuszy. Trudno oceniæ w jakim stopniu ten akt
wiaro³omstwa ze strony Rzeszy przyczyni³ siê do ostatecznych decyzji Rzymu, ale w³adze w³oskie
z pewnoœci¹ o niemieckiej obecnoœci w Libii i konszachtach wys³anników kajzera z pustynnymi
nomadami wiedzia³y. O tym, miêdzy innymi, mówi czwarta, ostatnia czêœæ pracy McMeekina
(„Bumerang”) zwieñczona opisem dramatycznego rozbratu miêdzy dotychczasowymi sojusznikami, gdy po za³amaniu Rosji spowodowanym bolszewickim puczem rozpocz¹³ siê „wyœcig do
Baku”. W jego trakcie Turcy starli siê zbrojnie z Niemcami, co mia³o wymiar symboliczny, choæ
by³y to potyczki raczej ni¿ totalna militarna konfrontacja.
Praca McMeekina umo¿liwia lepsze zrozumienie opisywanych w niej obszarów nie tylko
w kontekœcie przesz³oœci, ale równie¿ wspó³czesnoœci i przysz³oœci. Nie ma bowiem krztyny przesady w stwierdzeniu, ¿e upadek Imperium Osmañskiego by³ procesem, który w istotnym stopniu,
na równi z fal¹ arabskiego nacjonalizmu w latach piêædziesi¹tych XX wieku i ca³y czas wzbieraj¹cym islamskim renesansem religijnym ukonstytuowa³ obecny Maghreb oraz Bliski i Œrodkowy
Wschód. Zrozumienie przesz³oœci tego niebywa³ego obszaru, miejsca spotkania trzech kontynentów i narodzin trzech potê¿nych religii monoteistycznych, z których dwie aspiruj¹ do miana
globalnych jest zaœ intelektualn¹ bram¹ do pojêcia jego wspó³czesnoœci, a co za tym idzie poprawnego prognozowania przysz³oœci.
Na zakoñczenie wspomnieæ mo¿na, ¿e praca McMeekina doskonale koresponduje z „kanonicznym” opracowaniem Petera Hopkirka9 poœwiêconemu rywalizacji rosyjsko-brytyjskiej w Azji
Centralnej w wieku XIX i na pocz¹tku XX, wygaszonej przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹. Je¿eli bowiem po napoleoñskiej zawierusze dzieje œwiata determinowane by³y w znacznym stopniu przez
ow¹ „wielk¹ grê” prowadzon¹ miêdzy Petersburgiem a Londynem, o tyle na stuleciu nastêpnym
ponurym cieniem po³o¿y³y siê monumentalne gmaszyska wilhelmiñskiego Berlina. „Teutoñski
d¿ihad” by³ jednym z pierwszych kroków na szlaku do tego celu.
Krzysztof KUBIAK
Gdañsk

8

Zakon lub bractwo Senussi (przy czym ¿adne z europejskich „naszych” okreœleñ nie oddaje istoty
tego bytu) to organizacja religijna (i ruch polityczny) za³o¿ony w Mekce w 1837 roku przez Sajada
Muhammada Senussi. W warstwie ideologicznej bazuje ona na sufizmie, czyli „islamie mistycznym”
(zwalczanym na przyk³ad obecnie przez ortodoksów w Mali, którzy zniszczyli grobowce sufickich
mêdrców i podpalili bibliotekê przechowuj¹c¹ ich pisma). Idea zakonu przeniesiona zosta³a do Sahelu,
gdzie plemienni wojownicy przeciwstawiali siê kolonizacyjnym wysi³kom Francji (w Algierii i Tunezji) i W³och (w Libii). Z kolei w czasie II wojny œwiatowej (solidnie subsydiowani) plemieñcy
kooperowali z Brytyjczykami. „Mistrz” zakonu zosta³ w nastêpstwie tego pierwszym królem Libii
(Idris) w 1951 roku. Z tronu z³o¿y³ go zamach stanu, na czele którego sta³ Muammar Kadafi.
9
P. Hopkirk, Wielka gra. Sekretna wojna o Azjê Œrodkow¹ (tytu³ orygina³u: The Great Game: the
Struggle for Empire in Central Asia), Poznañ 2011.

