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25–27.x.2013 r. 



Ekslibris Włodzimierza Bączkowskiego.
Dewiza ruchu prometejskiego  

w otoczeniu herbów narodów prometejskich.

Roman Smal-Stocki (1893-1969) 
w 120-tą rocznicę urodzin

Stanisław Bułak-Bałachowicz (1883-1940)
 w 130-tą rocznicę urodzin



Dzień pierwszy
PIĄTEK, 25 października

Sala Balowa, Pałac Potockich UW

11.30–13.00 Raymond TARAS (Tulane University, Distinguished  
   Fulbright Chair, Studium Europy Wschodniej)
  The politics of fear and the making of foreign policy:  
  is Russophobia influential in Poland today? 
  wykład specjalny z okazji 15-tej rocznicy uruchomienia   
  „Studiów Wschodnich” (26/X.1998)

14.00–14.30  Rejestracja uczestników

14.30–14.45  Otwarcie konferencji

  Jan Malicki 
  (Studium Europy Wschodniej, Warszawa)

SESJA I (14.45–16.45)
Prowadzi: Mikołaj Iwanow (Wrocław)

  Wolodymyr KOMAR (Iwanofrankowsk)
  Z historii tworzenia „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego”

  Ireneusz MAJ (Łódź)
  Akademia prometeizmu – Orientalistyczne Koło Młodych  
  w Warszawie (1929-1939)

  Paweł LIBERA (Warszawa)
  Klub Prometeusz i jego filie

  dyskusja po sesji I

16.45–17.00 kawa

17.00–17.45 PREZENTACJA książki Seweryna Wysłoucha  
 „Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich”  
[Wilno 1939/40], Warszawa 2013, Studium Europy Wschodniej –  
wydanej po raz pierwszy po 73 latach

18.00–19.00 Msza św. koncelebrowana w intencji wybitnych prometeistów  
  z Polski i zagranicy
(Kościół ss. Wizytek, Krakowskie Przedmieście 34)



Dzień drugi
SOBOTA, 26 października

Sala Balowa, Pałac Potockich UW

SESJA II (10.30–12.30)
Prowadzi: Dariusz Kołodziejczyk (Warszawa)

 Marek KORNAT (Kraków)
 „Problemy Europy Wschodniej” Włodzimierza Bączkowskiego

 Zaur GASIMOV (Moguncja/Stambuł)
 Poza czasopismami prometejskimi – Dżafera Sejdameta działalność   
 publicystyczna w Turcji w latach 1930-tych 

 Valentyna PISKUN (Kijów)
 Ukrainian Informational Bulletins and Agencies – as  Representatives of  
 Promethean Movement

 dyskusja po sesji II

12.30–12.45  kawa

SESJA III  (12.45–14.45)

Prowadzi: Wiktor Ross (Warszawa)

 Georges MAMOULIA (Paryż)
	 Взаимоотношения	польских	кураторов	и	кавказских			 	
	 руководителей	движения	“Прометей”	на	примере	переписки 
	 Т.	Головко	и	А.	М.	Топчибаши

 Salavat ISKHAKOV (Moskwa)
	 Три	документа	о	Совете	Кавказской	Конфедерации.	Июль-		 	
	 ноябрь	1941	года.	Новые	архивные	находки	по	прометеизму

 Marcin KRUSZYŃSKI (Lublin)
 Stanisław Kętrzyński o Kaukazie. Z raportów posła polskiego w   
 Moskwie (1925-1926)

 dyskusja po sesji III

14.45–16.15 przerwa 

SESJA IV (16.30-18.30)

Prowadzi: Mahmud Taha Żuk (Warszawa)

 Bahyt SADYKOVA (Ałmaty)
 Прометейские	публикации.	Мустафа	Чокай	о	тюркском	единстве



 Shahla KAZIMOVA (Warszawa)
 Rola azerbejdżańskich wydawnictw emigracyjnych  
 w promowaniu idei prometejskiej
 Nasiman YAQUBLU (Baku)
	 Роль	Мамед	Амина	Расулзаде	в	создании	прометейских		 	
	 организаций	и	печатных	органов	-	газет	и	журналов

 dyskusja po sesji IV

Dzień trzeci
NIEDZIELA, 27 października

Sala Balowa, Pałac Potockich UW

SESJA V (10.30-12.30)

Prowadzi: Adolf Juzwenko (Wrocław)

 Henryk GŁĘBOCKI (Kraków)
 Rozbić czy zmodernizować sowieckie imperium? Ważniejsze pisma opozycji w  
 PRL wobec pierestrojki w ZSRS i jej wpływu na losy imperium 1985-1989

 Jan MALICKI (Warszawa)
 Podziemne czasopismo „Obóz” (zał. 1981) oraz podziemny  
 Instytut Europy Wschodniej (zał. 1983)

 dyskusja po sesji V

12.30-13.30  dyskusja podsumowująca 
konferencję

13.30   zamknięcie konferencji

13.45   pożegnalna lampka wina

Noe Żordania (1868-1953) 
w 125-tą rocznicę urodzin i 

60-tą rocznicę śmierci



Msza Święta koncelebrowana z udziałem duchownych rzymsko-, grecko-   
i ormiańsko-katolickich oraz prawosławnych

 w honorowej asyście wojskowej garnizonu warszawa 
w intencji:

tytusa filipowicza –  w 140. rocznicę urodzin i w 60. rocznicę śmierci

noe żordanii – w 145. rocznicę urodzin i w 60. rocznicę śmierci

hadżi seraja szapszała – w 140. rocznicę urodzin

stanisława bułak-bałachowicza – w 130. rocznicę urodzin

romana knolla – w 125. rocznicę urodzin

romana smal-stockiego – w 120. rocznicę urodzin

włodzimierza wakara – w 80. rocznicę śmierci

jewhena małaniuka – w 45. rocznicę śmierci

seweryna wysłoucha – w 45. rocznicę śmierci

wiktora sukiennickiego – w 30. rocznicę śmierci

zmarłych współorganizatorów podziemnego  
instytutu europy wschodniej – w 30. rocznicę jego powołania

TYTUS FILIPOWICZ (1873-1953) – ur. w Warszawie, działacz polityczny, dyplomata, współpracownik Józefa Piłsudskiego w PPS-Frakcja 
Rewolucyjna, kier. Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1918); przew. „Misji specjalnej na Kaukaz Południowy”, poseł w Finlandii i Belgii, 
ambasador w USA i ZSRR; po wojnie na emigracji w Anglii. 

NOE ŻORDANIA (1868-1953) – ur. w Lanczuczi; publicysta, polityk, przewodniczący Socjalistycznej Partii Gruzji, premier niepodległej 
Gruzji (1918-1921); po inwazji Armii Czerwonej na Gruzję przebywał na emigracji we Francji, do śmierci przewodniczył rządowi Gruzji na 
wychodźstwie.

HADŻI SERAJA SZAPSZAŁ (1873-1961) – ur. w Ojsunkoju; duchowny karaimski, hachan Eupatorii (1915-1919) i Trok (1928-1940-1945), 
turkolog, doktor nauk filologicznych, znawca kultur Wschodu.

STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ (1883-1940) – ur. w Mesztach; wojskowy, oficer kawalerii armii carskiej w czasie I Wojny Światowej i 
armii białej w czasie wojny domowej, generał, dowódca ochotniczych oddziałów walczących w składzie Wojska Polskiego w czasie wojny 
bolszewickiej.

ROMAN KNOLL (1888-1946) – ur. w Kijowie; polityk i dyplomata; urzędnik przedstawicielstwa Rady Regencyjnej w Piotrogrodzie; 
członek kierownictwa Ministerium Spraw Polskich w rządzie URL; poseł polski w Moskwie (1921-1923) i w Ankarze (1324-1926); po 1926 
wiceminister w MSZ; poseł w Berlinie i Rzymie; podczas II wojny światowej szef Sekcji Spraw Zagranicznych Delegatury Rządu na Kraj.

ROMAN SMAL-STOCKI (1893-1969) – ur. w Czerniowcach; językoznawca, dyplomata, polityk; przedstawiciel URL w Berlinie; wykładowca 
Wolnego Uniwersytetu Ukraińskiego w Pradze oraz Uniwersytetu Warszawskiego (1925-1939), minister spraw zagranicznych i 
wicepremier rządu URL na emigracji; od 1947 w Stanach Zjednoczonych.

WŁODZIMIERZ WAKAR (1885-1933) – ur. w Tambowie; ekonomista, statystyk, działacz niepodległościowy; publicysta; profesor Szkoły 
Głównej Handlowej; inicjator utworzenia Związku Zbliżenia Narodów Odrodzonych; współzałożyciel pisma “Przymierze” (1920-1921), 
twórca czasopisma “Przegląd Wschodni” (1932-1935). 

JEWHEN MAŁANIUK (1897-1968) – ur. w Nowoarchangielsku, ukraiński poeta, kulturoznawca, krytyk literacki; adiutant gen. Tiutiunnyka; 
po 1920 r. w obozie dla internowanych w Kaliszu; następnie po kilkuletnim pobycie w Czechosłowacji zamieszkał w Warszawie, gdzie 
tworzył i brał aktywny udział w życiu społeczno-politycznym; po wojnie w Stanach Zjednoczonych.

SEWERYN WYSŁOUCH (1900-1968) – ur. w Pirkowiczach; historyk d. państwa i prawa litewskiego; uczeń Stefana Ehrenkreutza, docent 
na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, członek-założyciel, i kier. Referatu Narodowościowego Instytutu Naukowo-Badawczego 
Europy Wschodniej w Wilnie; po wojnie profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; założyciel i dyrektor (1949–1953) wrocławskiego 
oddziału Instytutu Zachodniego.

WIKTOR SUKIENNICKI (1901-1983) – ur. w Aleksocie; prawnik, historyk, sowietolog, teoretyk prawa; docent na Uniwersytecie Stefana 
Batorego (1929-1939); kierował Sekcją Prawno-Ustrojową Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie; aresztowany 
przez NKWD i wywieziony do łagru w rejonie Krasnojarska; po wojnie na emigracji w Londynie, potem w Stanach Zjednoczonych.

Zmarli współorganizatorzy Studium Europy Wschodniej i wydawnictwa “Powiew” - JERZY KUMANIECKI (1938-1991)  
i STEFAN RAKOWSKI (1923-1998)



Studium Europy WSchodniEj Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 1990 r., i wywodzi 
się ze środowiska podziemnego pisma „Obóz”, utworzonego w 1981 r. Do podstaw, 
z których wyrosło Studium należy zaliczyć również podziemny Instytut Europy 
Wschodniej, założony w 1983 r. – równo 30 lat temu!
Od 1992 r. organizowana jest przez Studium Wschodnia Szkoła Letnia. W roku 
akad. 1998/1999 (26 października 1998 r.) przywrócone zostały magisterskie 
„Specjalistyczne Studia Wschodnie”, później „Podyplomowe Studia Wschodnie”, a 
w roku akad. 2012/2013 również licencjackie „Studia Wschodnie”. Znaczącą formą 
aktywności Studium są konferencje naukowe poświęcone najważniejszym kwestiom 
regionu. Studium samodzielnie, bądź we współpracy wydaje czasopisma: „Obóz”, 
„Przegląd Wschodni”,  „Pro Georgia” i „Warsaw East European Review”, redaguje tez 
internetowy „BIS – Biuletyn Informacyjny Studium”. Studium jest koordynatorem 
licznych programów stypendialnych, m.in.: Programu Stypendialnego Rządu RP im. 
K. Kalinowskiego, Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców. Od 
2006 r. w ramach Studium funkcjonuje również Stacja Kaukaska na Uniwersytecie 
Państwowym w Tbilisi, mająca na celu wspierać kaukasko-polską współpracę 
naukową. Studium udało się uruchomić magisterskie „Studia Wschodnie” na Ukrainie 
– w których uczestniczą studenci Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Ukraińskiego 
Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego w 
Iwanofrankowsku oraz Akademii Ostrogskiej.

noWy promEtEuSz jest czasopismem specjalistycznym dotyczącym stosunków politycznych, 
kulturowych, gospodarczych i wyznaniowych na obszarze Europy Wschodniej, Azji Środkowej 
i basenu Morza Czarnego. 

Inspiracja do stworzenia czasopisma były takie tytuły jak Prométhée, a następnie La Revue de  
Prométhée, wychodzące w Paryżu w latach 1926-1940, dzięki wsparciu ówczesnych polskich 
władz.

Hadżi Seraja Szapszał (1873-1961) 
w 140-tą rocznicę urodzin

Seweryn Wysłouch (1900-1968) 
w 45-tą rocznicę śmierci

Wiktor Sukiennicki (1901-1983) 
w 30-tą rocznicę śmierci



Patronat medialny:

Organizację konferencji wsparli:


