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Z wizytą u warszawskich muzułmanów  
 Szarym świtem 26 stycznia 2009 r. nieopodal białostoc-

kiego dworca autobusowego zebrała się grupka członków 
Muzułmańskiego Związku Religijnego z gminy białostockiej, 
kruszyniańskiej i bohonickiej, aby wraz z muftim Tomaszem 
Miśkiewiczem wyruszyć do Warszawy, odwiedzić tam najmłod-
szą, turecką gminę MZR. W wynajętym busie siedzieli już: Lila 
i Stefan Jasińscy, Mila Jabłońska i Mierjema Chalecka-Giembic-
ka, Maria Aleksandrowicz-Bukin, Dżenneta Bogdanowicz, Ar-
tur Konopacki, Ajsza Mrowińska i Dagmara Sulkiewicz. Zosia 
Assanowicz przyprowadziła Musę Czachorowskiego, który sam 
pewnie by się zagubił. Bus ruszył, a że warunki na drodze nie 

były zbyt dobre, więc jazda do stolicy 
nieco się dłużyła. Była to jednak okazja 
do ożywionej rozmowy, bowiem nigdy 
za wiele czasu na omówienie rozmaitych 
nowinek. 

 Wreszcie Warszawa, posesja przy ulicy 
Bodycha. Tu znajduje się siedziba muzuł-
mańskiej gminy wyznaniowej „Fatih”, na-
leżącej do Muzułmańskiego Związku Reli-
gijnego. Jej członkami są warszawscy Turcy. 
Zżyci i solidarni, tworzą prężną wspólnotę, 
która z powodzeniem buduje w centrum 
Polski swoje siedlisko. Zaczęli właściwie 
od niczego, ale krok po kroku doprowa-
dzili własnymi siłami do powstania sym-
patycznej siedziby, przy której znajduje się 
meczet. Niestety, nie ma on minaretu, jed-
nak jasne, piękne wnętrze robi wrażenie. 
Turcy zorganizowali również naukę religii 
dla dzieci, prowadzą też działalność wydawniczą. W maju 2008 roku 
turecka społeczność muzułmańska przystąpiła – jako dziewiąta gmi-
na wyznaniowa – do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.  
Jej przewodniczącym jest Ahmet Ulusoy, natomiast imamami są 
Suleyman Unal oraz Ibrahim Uzun. 

 Goście z Białegostoku zostali podjęci smaczną herbatą 
i słodyczami, a także obdarowani muzułmańskimi różańcami, 
tespihami, i czapeczkami. Gospodarze chętnie dzielili się swymi 
wrażeniami z Polski oraz opowiadali o codziennych sprawach 
tureckiej społeczności. Następnie, jako że nadeszła akurat pora 
namazu, wspólnie pomodlono się w meczecie nowej gminy. Wi-
zytę zakończył obiad w pruszkowskiej restauracji „Kapadokya”. 
A z Pruszkowa – po serdecznym pożegnaniu z gościnnym prze-
wodniczącym gminy tureckiej – ruszono ponownie do Warsza-
wy, do tamtejszego Centrum Kultury Islamu.

 Po miłym powitaniu z przewodniczącym warszawskiej 
gminy wyznaniowej Grzegorzem 
Dżemilem Bohdanowiczem, ima-
mem Nazirem Szarifem, Emirem 
Popławskim oraz przedstawicielem 
gminy gdańskiej Omarem Asanowi-
czem, pokrzepiono się herbatą, kawą 
i ciasteczkami. Niektóre z pań udały 
się następnie do usytuowanego w bu-
dynku Centrum sklepu z artykułami 
orientalnymi. Artur Konopacki na-
tknął się przy okazji na Melikę Cze-
chowską, która akurat przyjechała 
z Dworca Centralnego po wielogo-
dzinnej podróży z dalekich stron. 
I tak, w sympatycznej atmosferze, 
nadszedł czas na kolejną podróż: tym 
razem na warszawską Pragę do Domu 

Parafialnego przy parafii katedralnej św. Floriana, gdzie zapla-
nowano IX Dzień Islamu w Kościele katolickim. Wieczorem 
zaś trzeba było, niestety, ruszyć w powrotną drogę. 

 Musa Czachorowski  
 ■
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Wspólne wartości: IX Dzień Islamu w Kościele katolickim 
 Już po raz dziewiąty 26 stycznia br. obchodzono w Polsce Dzień 

Islamu w Kościele katolickim. Centralne spotkanie z tej okazji oby-
ło się w Warszawie, w Domu Parafialnym przy parafii katedralnej św. 
Floriana, zaś jego myślą przewodnią było: „Wspólnie na rzecz godno-
ści małżeństwa i rodziny”. Gospodarzom przewodził ksiądz biskup 
Romuald Kamiński, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religia-
mi Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konfe-
rencji Episkopatu Polski. Obecny był ksiądz arcybiskup Henryk Ho-
ser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, ksiądz prof. Adam Wąs 
– przewodniczący ze strony katolickiej Rady Wspólnej Katolików 
i Muzułmanów, księża, klerycy, siostry zakonne oraz osoby świeckie. 

 Stronę muzułmańską reprezentował mufti Rzeczypospolitej 
Polskiej Tomasz Miśkiewicz w towarzystwie przewodniczącego war-
szawskiej gminy muzułmańskiej Grzegorza Dżemila Bohdanowicza, 
przewodniczącej gminy w Bohonikach Mirosławy Koryckiej, dra 
Artura Konopackiego - przewodniczącego muzułmańskiego Rady 
Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Przybyło liczne grono wy-
znawców islamu z Warszawy, 
Białegostoku, Kruszynian, 
Sokółki, Wałcza, Gdańska, 
Wrocławia, m.in. Dżemila 
Smajkiewicz-Murman, Mila 
Jabłońska, Mierjema Chalec-
ka-Giembicka, Dagmara Sul-
kiewicz, Omar Asanowicz, 
Ajsza Mrowińska, Maciej 
Jakubowski, Elżbieta Ajsza 
Shah, Zofia Assanowicz, 
Melika Czechowska, Dżen-
neta Bogdanowicz i Stefan 
Jasiński.

 Otwarcia spotkania dokonał ks. prof. Mateusz Matuszewski, na-
stępnie ks. bp Kamiński powitał zgromadzonych i przedstawił pro-
gram uroczystości. 

 „Chrześcijanie i muzułmanie mogą i muszą pracować razem, aby 
strzec godności rodziny (...)” – przytoczył słowa kardynała Jeana-Lo-
uisa Taurana. „Wyznawcy obu religii darzą szczególnym szacunkiem 
rodzinę, która jest miejscem, gdzie miłości i życie, poszanowanie bliź-
niego oraz gościnność spotykają się i są przekazywane. Rodzina jest 
pierwszą szkołą i nauczycielką, w której uczy się szacunki dla innych, 
ze względu na ich tożsamość i odmienność.” 

 Następnie ks. abp Hoser stwierdził, że chrześcijan i muzułma-
nów łączą dwie rzeczy: niestworzona – Bóg, oraz stworzona, którą jest 
właśnie rodzina. Tam, gdzie nie ma Boga, rozpada się rodzina, będąca 
uświęconym związkiem mężczyzny i kobiety. Mufti Miśkiewicz przy-
pomniał zaś przesłanie Świętej Księgi islamu, Qur’anu, że my, ludzie, 
stworzeni zostaliśmy przez Boga, aby się wzajemnie poznawać. To 
z mężczyzny oraz kobiety powstały narody, które winny poszukiwać 
porozumienia. Łączy nas wiara w określone wartości, służące dobru 
człowieka, a w efekcie całej ludzkości.

 Kolejnym punktem spotkania było wręczenie tytułu Człowieka 
Dialogu zasłużonemu przedstawicielowi społeczności tatarsko-mu-
zułmańskiej – Maciejowi Musie Konopackiemu. Jego sylwetkę przed-

stawił ks. prof. Adam Wąs. Laureat już kilkadziesiąt lat temu rozpoczął 
swą misyjną nieomal działalność międzyreligijną i międzykulturową. 
Muzułmanin, potomek tatarskiego rodu, syn ziemi wileńskiej, wycho-
wywał się w najbliższym kontakcie z Karaimami, Żydami i chrześcija-
nami. Odmienności przyjmował zawsze jako rzecz naturalną, bowiem 
– jak mówi – nie ma przymusu w religii. Dręczy go tylko fakt, że ludzie 
Księgi wciąż dopuszczają się tylu nieprawości. Zebrani uhonorowali 
Macieja Musę Konopackiego oklaskami na stojąco. Jego życiowa po-
stawa może być autentycznym wzorem nie tylko dla młodego poko-
lenia.

 W dalszej części uroczystości obyło się czytanie wybranych 
fragmentów Świętych Ksiąg. Ustępy z Biblii, m.in. z Księgi Rodza-
ju, Księgi Wyjścia i Księgi Przysłów, odczytali klerycy Seminarium 
Wyższego Diecezji Warszawsko-Praskiej, natomiast siostry loretan-
ki zaśpiewały psalm 127 i 128. Imam Mahmoud Mohammed z war-
szawskiego Centrum Kultury Islamu recytował ajaty Qur’anu, po 
nim imam Nazir Szarif  z warszawskiej gminy wyznaniowej MZR 

odczytał je po polsku, a także 
przytoczył kilka hadisów doty-
czących małżeństwa i rodziny. 

 W dwugłosie katolicko-mu-
zułmańskim związanym z sy-
tuacją współczesnej rodziny, jej 
problemami i zagrożeniami dla 
niej oraz społeczeństwa, wystą-
pili: Małgorzata Walaszczyk i dr 
Paweł Kwas z Ośrodka Dusz-
pasterstwa Rodzin w Warszawie 
i Zuzanna Hołubowicz z ełckie-
go Ośrodka Duszpasterstwa Ro-
dzin. Ze strony muzułmańskiej 

głos zabrał imam Nizar Szarif. Głosy były zgodne: związek kobiety 
i mężczyzny, rodzina ludzka, a w efekcie społeczność ulega destruk-
cji. To od nas: od naszego postępowania, naszej wiary, zależy – bez 
najmniejszej przesady – los ludzkości. Egoistycznie zajęci sobą, 
wpadamy w pułapkę fałszywie pojmowanej wolności i moralności, 
będącej w istocie niszczeniem moralnych podstaw rodziny. Podkre-
ślił to dr Artur Konopacki, zaznaczając, iż niezależnie od tego, czy 
jesteśmy muzułmanami, czy też chrześcijanami, zło dosięga i chce 
zniszczyć nas wszystkich. Ludzie wierzący – wspólnie - winni stawić 
mu opór.

 Znalazło to odbicie w modlitwie, którą poprowadził mufti To-
masz Miśkiewicz. Jego du’a zwracała się do Boga Najwyższego w in-
tencji wszystkich biednych i ciemiężonych, mordowanych i krzyw-
dzonych. Prosił także o szczęście oraz pokój w rodzinach na całym 
świecie. Ksiądz Adam Wąs zaintonował chrześcijańską modlitwę 
powszechną, zakończoną odśpiewaniem „Ojcze nasz”. Ten piękny 
moment obustronnego uniesienia uwieńczyło przekazanie sobie zna-
ku pokoju: jesteśmy ludźmi, którzy wierzą i czynią dobro. Stoimy po 
stronie tych samych wartości.

Musa Czachorowski 
Fot. Maria Aleksandrowicz-Bukin

■
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Kongresowe refleksje
28 lutego 2009 r. w słoneczny zimowy dzień restauracja 

Grand w Białymstoku zapełniła się muzułmanami – delega-
tami muzułmańskich gmin wyznaniowych z Bohonik, Białe-
gostoku, Warszawy, Gdańska, Bydgoszczy, Kruszynian, Sto-
warzyszenia Młodzieżowego Dernek, Najwyższego Kolegium 
z poprzedniej kadencji oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Przy 
wejściu przybyłych witały Mierjema Chalecka–Giembicka oraz 
Dagmara Sulkiewicz, które zbierały podpisy na listach obecno-
ści oraz wydawały mandaty. 
Swój sprzęt rozłożyła także 
Telewizja Polska Program 
Trzeci, filmując skrzętnie te 
jakże ważne wydarzenia dla 
muzułmanów w Polsce.

W drugim terminie, tj. 
o godz. 10.30, Mufti To-
masz Miśkiewicz uroczy-
ście otworzył obrady XVII 
Nadzwyczajnego Wszech-
polskiego Kongresu Muzuł-
mańskiego Związku Religij-
nego w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Przywitał 49. przy-
byłych delegatów oraz 8. 
zaproszonych gości. Następnie imam Stefan Mustafa Jasiński 
odmówił modlitwę za pomyślność obrad.

Miłą niespodzianką było wręczenie kwiatów i złożenie 
życzeń czcigodnemu imamowi Jasińskiemu z okazji 98. rocz-
nicy urodzin oraz odśpiewanie jubilatowi 200 lat. Korzystając 
z okazji, jeszcze raz składamy Imamowi serdeczne gratulacje 
oraz życzenia zdrowia i szczęścia na dalsze lata życia.

Zgodnie z propono-
wanym porządkiem spo-
tkania, przewodniczącym 
obrad Kongresu wybra-
no jednogłośnie Stefana 
Chazbijewicza. Zastępcą 
został Stefan Jasiński, se-
kretarzem Rozalia Bogda-
nowicz, zaś protokolantami 
- Dariusza Szehidewicza 
i Macieja Jabłońskiego. Do 
pracy w Komisji Mandato-
wo–Skrutacyjnej wybrano 
Krzysztofa Mucharskiego, 
Raszyda Jabłońskiego oraz 
Ajszę Szabanowicz. Do Ko-
misji Uchwał i Wniosków 
powołano Janusza Majewskiego, Janusza Aleksandrowicza 
oraz Antoniego Kosowskiego.

Następnie rozpoczęło się głosowanie nad przyjęciem 
regulaminu obrad XVII Nadzwyczajnego Wszechpolskiego 

Kongresu MZR w RP, protokołu z obrad XVI Wszechpol-
skiego Kongresu MZR w RP wraz z uchwałami i wnioskami, 
a także protokołu z posiedzeń Komisji Statutowo–Ustawo-
wej. Rozpoczęto przyjmowanie wniosków składanych przez 
delegatów, natomiast w międzyczasie wywiązała się dyskusja 
na temat zbywalności wakufów.

O godzinie 13,00 zarządzono przerwę, podczas której 
imam gdańskiej gminy wyznaniowej Hani Hraish dźwięcz-

nym, melodyjnym głosem 
zwoływał na modlitwę, któ-
rą poprowadził imam Jasiń-
ski.

Po obiedzie uczestnicy 
wrócili na salę obrad. Roz-
poczęto głosowanie nad 
poprawkami do statutu. Po 
przegłosowaniu wielu zgło-
szonych wniosków oraz 
burzliwych dyskusjach dele-
gaci przyjęli Statut, opraco-
wany i przedstawiony przez 
Komisję Statutowo–Usta-
wową z przyjętymi przez 
Kongres poprawkami, 

z którym wszyscy będą mogli się zapoznać pod koniec marca 
na oficjalnej stronie Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP - www.mzr.pl.

Po krótkiej przerwie na modlitwę Maghrib, na wniosek 
przewodniczącego obrad przyjęto projekt nowelizacji Usta-
wy o Stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Re-
ligijnego, zaproponowany przez Komisję Statutowo–Usta-

wową wraz z wniesionymi 
poprawkami. Upoważniono 
również Komisję do nego-
cjacji ze stroną rządową tre-
ści ustawy w zakresie zgod-
nym ze Statutem. Ostatnia 
godzina upłynęła na dysku-
sji nad regulaminem Głów-
nej Komisji Rewizyjnej oraz 
podziałem administracyj-
nym muzułmańskich gmin 
wyznaniowych.

Wreszcie o godzi-
nie 20.30 zgasły światła 
i ostatnie osoby opuściły 
gościnne progi restauracji 
Grand. XVII Nadzwyczajny 

Wszechpolski Kongres Muzułmańskiego Związku Religijne-
go w Rzeczypospolitej Polskiej przeszedł do historii.                       

Tekst i zdjęcia: Dagmara Sulkiewicz
■



Tatarzy w Gdańsku  
i na Pomorzu Gdańskim po roku 1945 

4 hisToria

W okresie przed 1945 rokiem w zasadzie nie było, z pew-
nymi wyjątkami, żadnego osadnictwa polsko-litewskich Tata-
rów na Pomorzu Nadwiślańskim ani w Gdańsku. Te wyjątki 
to nie tyle sytuacje osadnicze, ile epizody historyczne łączące 
się z tatarską obecnością w okolicach Gdańska. Pierwszy to 
epizod podczas wojny trzynastoletniej, związany z bitwą pod 
Nieszawą, kiedy krzyżacki wypad zbrojny na statkach na Wiśle 
w okolicach Nieszawy został rozbity przez wojska Kazimierza 
Jagiellończyka, w dużej mierze dzięki chorągwiom polsko-li-
tewskich Tatarów, będących w osobistej ochronie króla. Dru-
gim będzie udział chorągwi tatarskich w ostatniej wojnie z Za-
konem Krzyżackim za panowania Zygmunta Starego. Kolejny, 
to udział wojsk tatarskich w oblężeniu Gdańska za czasów 
Stefana Batorego, gdy właśnie tatarskie chorągwie odcinały 
Gdańskowi dostawy aprowizacyjne lądem.  

Należy też wspomnieć o niedużej obecności Tata-
rów w okresie międzywojennym, nie w Gdańsku jednakże, 
a w Gdyni. Tam od 1935 roku mieszkał Leon Najman Mirza 
Kryczyński, lider ruchu kulturalnego polskich Tatarów, redak-
tor naczelny „Rocznika Tatarskiego”, czasopisma kulturalne-
go, naukowego, literackiego i społecznego omawiającego na 
swoich łamach historię i kulturę Tatarów polsko-litewskich. 
Rocznik odegrał olbrzymią rolę w utrwalaniu samoświadomo-
ści etnicznej ludności tatarskiej w Polsce. Leon Kryczyński był 
w latach 1935-1939 wiceprezesem Sądu Okręgowego w Gdyni, 
został rozstrzelany przez Niemców w Piaśnicy w grudniu 1939 
roku. Drugą osobą była Dżennet Dżabagi Skibniewska, córka 
lidera narodów kaukaskich na emigracji w Polsce, uczestniczka 
walk  w obronie Gdyni w 1939 roku, później w sztabie Na-
czelnego Wodza w Londynie, po zakończeniu drugiej wojny 
światowej wróciła do Polski, do Gdańska, gdzie była aktywną 
uczestniczką życia społeczności tatarskiej. 

W roku 1945 na wybrzeże gdańskie przybywają pierwsze 
grupy ludności tatarskiej, obywateli Rzeczypospolitej z byłych 
województw: wileńskiego i nowogródzkiego, powiatów: woł-
kowyskiego, grodzieńskiego, oraz innych ziem kresowych. Lud-
ność tatarska przyjeżdżała na zasadzie tzw. „repatriacji” razem 
z ludnością polską. To „ porozumienie” między rządem polskim 
a sowieckim nie obejmowało kategorii mniejszości tatarskiej, 
wobec tego ci z Tartarów polskich, którzy mieli wpisaną w do-
kumentach deklarowaną narodowość tatarską, mieli też ogrom-
ne trudności z uzyskaniem pozwolenia wyjazdu do Polski. Nie 
była to duża grupa etniczna. Liczba obywateli polskich narodo-
wości tatarskiej wyznania muzułmańskiego liczyła według da-
nych ze stycznia 1939 roku sześć tysięcy sześć osób. Spora część 
Tatarów nie mogła zdecydować się na porzucenie odwiecznych 
siedzib, zwłaszcza ludność wiejska, byli też i tacy, którzy czekali 
na wyjaśnienie według nich niepewnej sytuacji politycznej licząc, 
że granice Polski wrócą do kształtu przedwojennego. Tatarzy 
przybywali przede wszystkim na tzw. ziemie odzyskane, kiero-
wani przez PUR (Państwowy Urząd Repatriacyjny), w grupach 

liczących od kilku do kilkunastu rodzin, bądź też pojedynczymi 
rodzinami w masie polskiej. Większość ludności pochodzenia 
tatarskiego przybyła do Gdańska oraz na Pomorze czy w ogóle 
na ziemie zachodnie w latach 1945-1949, chociaż i po tej dacie 
zdarzały się wyjazdy, nawet do lat siedemdziesiątych XX wieku. 
Były to już jednak wyjazdy sporadyczne, jednostkowe, więk-
szość Tatarów osiedliła się w wyżej wymienionym przedziale 
czasowym. Wyjeżdżała z terenów sowieckich przeważnie lud-
ność miejska, inteligencja, dawne ziemiaństwo tatarskie. Ludzie 
ci najbardziej zdawali sobie sprawę z charakteru i długotrwało-
ści zmian, jak też czuli się najbardziej zagrożeni przez władzę 
sowiecką. W nowej Polsce, pomimo zmian ustrojowych, czuli 
się jednak bardziej pewnie.

Tatarzy polscy emigrujący z ziem kresowych II Rzeczy-
pospolitej tworzą nowe skupiska osiedleńcze na ziemiach za-
chodnich Polski. Zamieszkują Gorzów Wielkopolski, Krosno 
Odrzańskie, Wrocław, Koszalin, Szczecinek, Trzciankę Lubu-
ską, Poznań, Jelenią Górę, Zabrze, Elbląg, Gdańsk, Gdynię, 
Wałbrzych, Piłę, Szczecin. Są to główne ośrodki miejskie, 
gdzie znajdowały się skupiska tatarskie, liczące od kilku do kil-
kudziesięciu osób. Te nowe centra życia tatarskiego zaczynają 
powoli krzepnąć, pojawiają się pierwsze oznaki namiastki daw-
nego życia społecznego i religijnego.

 Do Gdańska przyjeżdża większa grupa Tatarów z Wilna, 
razem z imamem (duchownym) wileńskim Ibrahimem Smaj-
kiewiczem. Organizuje on powoli życie religijne tej ludności na 
miarę posiadanych możliwości i środków. Prowadzi modlitwy 
świąteczne, dokonuje obrządków przyjęcia nowo narodzonych 
dzieci do islamu, udziela posług religijnych przy pogrzebach 
i ślubach. Odbywa się to wszystko bez oficjalnej rejestracji reli-
gijnej muzułmańskiej organizacji, w mieszkaniach prywatnych 
aczkolwiek, z konieczności, za wiedzą ówczesnych władz.

Tatarzy podejmują pracę w zakładach produkcyjnych, 
uspołecznionych i w administracji polskiej na terenie Trój-
miasta. Pracowali w sądownictwie, w PZU, w szpitalach. Tak 
np. jednym z organizatorów sądownictwa w Gdańsku tuż po 
zakończeniu wojny był sędzia Aleksander Sulkiewicz, od lipca 
1945 roku sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, twórca Wy-
działu Cywilnego tegoż sądu, potem Wydziału Handlowego, 
na koniec przewodniczący Wydziału II Cywilnego Rewizyjne-
go. W PZU zatrudniony był Ali Smajkiewicz, syn imama Ibra-
hima Smajkiewicza, jeden z organizatorów Wydziału Ubez-
pieczeń Handlu i Przemysłu w wojewódzkim oddziale PZU.  
W gdańskich szpitalach pracuje też doktor Michał Korycki, 
lekarz, absolwent Wydziału Medycznego Uniwersytetu Ste-
fana Batorego w Wilnie. Z czasem Tatarzy polscy podejmu-
ją dawniej nieuprawiane zawody morskie jak kapitan żeglugi 
wielkiej Raszyd Alijewicz czy Bekir Milkamanowicz, wieloletni 
radiotelegrafista na statkach PLO. 

W roku 1947 ówczesne władze zarejestrowały ponownie 
Muzułmański Związek Religijny, jednak na nieco innych za-
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sadach niż w okresie międzywojennym, o innym statucie. Na 
czele tego związku stoi wybierane na pięcioletnią kadencję 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, którym kieruje prze-
wodniczący. Organizatorem nowego związku i jego pierwszym 
przewodniczącym był pełniący przed 1938 rokiem funkcję 
zastępcy muftiego (zwierzchnika wyznania muzułmańskiego) 
Jakub Romanowicz. Od roku 1946 funkcjonuje w Gdańsku 
Gmina Muzułmańska pod kierownictwem Ibrahima Smajkie-
wicza, jako część Muzułmańskiego Związku Religijnego. Gmi-
na nie posiada jeszcze uregulowań prawnych. 

W roku 1953 umiera Ibrahim Smajkiewicz, pochowany na 
Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku przy ulicy H. Dąbrow-
skiego. Tam, w porozumieniu z zarządem cmentarza, powstaje 
istniejąca do dziś  wydzielona kwatera muzułmańska. Obo-
wiązki imama przejmuje jego syn, Ali Smajkiewicz, a doraźnie 
Lut Muchla, imam białostocki, oraz Bekir Radkiewicz, imam 
parafii tatarskiej w Gorzowie Wielkopolskim, którzy w razie 
potrzeby dojeżdżają do Gdańska. Młode pokolenie tatarskie 
prowadzi intensywne życie towarzyskie, będące też substytu-
tem dawnej społecznej aktywności.

W roku 1955 nowym przewodniczącym Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w PRL zostaje Emir Tuhan Baranow-
ski. Z kolei w roku 1959 miał miejsce pierwszy spis ludności 
muzułmańskiej w Polsce, dokonany przez Najwyższe Kole-
gium Muzułmańskiego Związku Religijnego. Według niego 
w Gdańsku i w Elblągu zamieszkiwało sto czterdzieści osób 
pochodzenia tatarskiego wyznających islam. Na wniosek tej 
grupy Wszechpolski Kongres Muzułmański postanowił utwo-
rzyć Muzułmańską Gminę Wyznaniową z siedzibą w Gdań-
sku, która formalnie powstała 20.09.1959 roku. Stanowi ona 
część Muzułmańskiego Związku Religijnego. Posiada osobo-
wość prawną, uzyskaną decyzją Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w Gdańsku z dnia 28.04.1960 roku, l.dz. IV 576/60. Na 
czele gminy stoi według statutu zarząd�. Ilość członków zarzą-
du kształtowała się różnie, zawsze jednak dbano, by funkcje te 
były obsadzone. Kadencja zarządu trwała cztery lata z możli-
wością przedłużenia. Najwyższą władzą Muzułmańskiej Gmi-
ny Wyznaniowej było i jest Walne Zebranie Członków z pra-
wem głosu powyżej 18 roku życia. Członkiem gminy mógł 

być każdy obywatel polski wyznania muzułmańskiego. Od nie-
dawna rozszerzono członkostwo na obywateli innych państw 
mających prawo stałego pobytu na terytorium RP.  

Od roku 1959 do 1961 funkcję przewodniczącego za-
rządu pełnili kolejno Leon Chazbijewicz, Aleksander Jelja-
szewicz, emerytowany rotmistrz, później awansowany do 
stopnia majora, były dowódca ostatniego oddziału jazdy ta-
tarskiej w Wojsku Polskim: Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich, oraz Bekir Szabanowicz. Przy powsta-
waniu gminy stanowisko imama nie było obsadzone. Obrany 
na tę funkcję Maciej Chalecki wkrótce z niej zrezygnował 
z powodu niemożliwości otrzymania mieszkania w Gdańsku. 
Wyjechał z rodziną do Jeleniej Góry. W roku 1963 imamem 
wybrano Bekira Jakubowskiego, który jednakże zmuszony 
był zeń zrezygnować w rok później na skutek przeciążenia 
pracą zawodową. Należy bowiem nadmienić, że wszyst-
kie funkcje w gminie wyznaniowej pełnione były i są czy-
sto społecznie bez żadnej gratyfikacji finansowej. Kolejnym 
imamem został Adam Szabanowicz, ten jednakże zrezygno-
wał z niej w 1965 roku ze względu na konieczności wyjazdu 
z Gdańska. Pomiędzy rokiem 1965 a 1967 stanowisko imama 
nie było obsadzone. W razie konieczności obowiązki te po-
dejmował doraźnie Ali Smajkiewicz. Od września 1967 do 
września 1984 stanowisko imama zajmował Adam Alijewicz, 
absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie. Od września 1984 roku do września 1995 roku 
imamem był Bekir Jakubowski, natomiast od listopada 1995 
do sierpnia 2004 - Selim Chazbijewicz. Od sierpnia 2004 
obowiązki imama przejął Hani Hraisz, emigrant z Palestyny 
mający polskie obywatelstwo. 

Długoletnim przewodniczącym Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej w Gdańsku - od roku 1962 do 1971 - był Maciej 
Milkamanowicz, który udostępniał również swoje mieszkanie 
przy ulicy Robotniczej na potrzeby religijne, a także spotkania 
i odczyty. Spotkania religijne Gminy Muzułmańskiej w Gdań-
sku odbywały się też w Gdyni Orłowie, przy ulicy Perkuna 
w domu Eugeniusza Szczęsnowicza oraz w Gdańsku, przy 
ulicy Kolonia Zręby w domu Bolesława Milkamanowicza. 
Modlitwy odbywały się ponadto przy ulicy Wieniawskiego 
w Gdańsku, w mieszkaniu Aleksandra Bajraszewskiego. Wszy-
scy ci członkowie gminy przekazywali na doraźne potrzeby 
swoje mieszkania i domy bezpłatnie, ponosząc trud dostoso-
wania ich na potrzeby wspólnej modlitwy czy zebrania. W la-
tach 197-1974 przewodniczącym gminy był Ali Smajkiewicz, 
zaś w latach 1974-1977 - imam Adam Alijewicz. W roku 1977 
kolejnym przewodniczącym został Konstanty Mucharski2, zaś 
w 1979 obowiązki te przejęła doktor Dżemila Smajkiewicz-
Murman, lekarz pediatra. Była ona przewodniczącym gminy 
przez parę kadencji aż do roku 2004, w istotny sposób przy-
czyniając się do umocnienia i integracji gminy i jej członków 
oraz do rozwoju działalności religijno-kulturalnej. 

W roku 2004 stanowisko przewodniczącej objęła Tamara 
Szabanowicz. Od czasów formalnej rejestracji Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej w Gdańsku kolejne jej zarządy czyniły 
starania o przydział lokalu na potrzeby religijne, bądź też działki 



budowlanej pod budowę nowego obiektu. W roku 1983 ówcze-
sny zarząd również wystosował kolejny wniosek, dopisując, że 
w przyszłości zamierza zbudować na tym miejscu meczet. Ku 
zdziwieniu Tatarów nie skończyło się jak zwykle odmową, lecz 
władze wyraziły na to zgodę. Spośród wielu propozycji ów-
czesny zarząd wybrał lokalizację na rogu ulicy Polanki i Abra-
hama. Zdecydowała dobra komunikacja tramwajowa. Plac 
o powierzchni 1008 m kw. został przyznany Muzułmańskiej 
Gminie Wyznaniowej decyzją ówczesnego Prezydenta Miasta 
Gdańska w wieczyste użytkowanie z 26.01.1984 r., akt. Not. 
Nr 709/84. Decyzję na budowę meczetu wydano 06.06.1984 
roku, zaś pozwolenie na budowę 31.10.1984 roku. Powstał 
Komitet Budowy Meczetu� w Gdańsku, utworzony przez 
Muzułmańską Gminę Wyznaniową. Posiadał on osobowość 
prawną, działając niezależnie od władz Muzułmańskiej Gmi-
ny Wyznaniowej i Najwyższego Kolegium MZR. W skład 
Komitetu weszli: Stefan Bajraszewski – przewodniczący, Ali 
Milkamanowicz, Stefan Muchla – skarbnik i księgowy, Ta-
merlan Półtorżycki, Dżemila Smajkiewicz-Murman, Bekir 
Jakubowski.

29.09.1984 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamie-
nia węgielnego pod budowę. Trzeba tu stwierdzić, że budowa 
ta była stymulatorem odżywania religijnych i etnicznych tra-
dycji tatarskich i ośrodkiem wielu działań mających właśnie 
ten cel. Walnie przyczyniła się do przedłużenia istnienia tatar-
skiej społeczności i jej samoidentyfikacji. Pracę nad budową 
wspierała Liga Świata Muzułmańskiego z Arabii Saudyjskiej, 
wielki mufti Libanu oraz zorganizowany Komitet Ambasado-
rów Krajów Muzułmańskich do Pomocy Muzułmanom Pol-
skim, w skład którego weszli ambasadorowie Turcji, Egiptu, 
Indonezji, Maroka, Malezji i Algierii. Pierwszym przewodni-
czącym komitetu był ambasador Turcji. Muzułmańska Gmina 
wyznaniowa podjęła też naukę zasad religii, którą to kateche-
zę podejmowano sporadycznie i wcześniej. Meczet otrzymał 
imię Dżamaluddina Al-Afganiego, filozofa muzułmańskiego 
z II połowy XIX wieku, twórcy kierunku modernistycznego 
w islamie współczesnym. Uroczyste oddanie meczetu do użyt-
ku odbyło się 1 czerwca 1990 roku z udziałem przedstawicieli 
władz, duchowieństwa katolickiego w osobie abpa Tadeusza 
Gocłowskiego, ambasadorów krajów muzułmańskich w Pol-
sce, a także delegacji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

W roku 1992  zorganizowano też istniejący w okresie 
międzywojennym Związek Tatarów Polskich, który w latach 
1926-1939 istniał jako Związek Kulturalno-Oświatowy Tata-
rów RP. Związek powrócił do tradycji wydawania czasopisma 
„Rocznik Tatarów Polskich”, które było kontynuacją  „Rocz-
nika Tatarskiego”. Związek przejawiał bardzo dużą aktywność 
w organizowaniu integracyjnych zjazdów, spotkań, konferencji 
oraz współpracy z Tatarami z Litwy, Białorusi, Krymu, jak też 
różnego typu spotkań i inicjatyw związanych z dialogiem mię-
dzyreligijnym, którego kulminacją było spotkanie przedstawi-
cieli społeczności polskich Tatarów z papieżem Janem Paw-
łem II w Drohiczynie w 1999 roku. Od roku 1999 do 2007 
przewodniczącym Związku był Selim Chazbijewicz, który też 
od r. 1994 pełnił obowiązki redaktora naczelnego „Roczni-

ka Tatarów Polskich”. W tym czasie Związek Tatarów Pol-
skich ściśle współpracował zarówno z Muzułmańską Gminą 
Wyznaniową w Gdańsku, jak i z Muzułmańskim Związkiem 
Religijnym. W roku 2004 Związek Tatarów Polskich zmienił 
nazwę na Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Trzeba również zaznaczyć współpracę mniejszości tatar-
skiej z gdańskim oddziałem Związku Ukraińców w Polsce 
oraz innymi mniejszościami na tym terenie, tj. białoruską, ży-

dowską, karaimską, grecką, ormiańską. W latach 2004 i 2005 
organizowane były Pomorskie Dni Etniczne pod patronatem 
marszałka województwa pomorskiego. W roku 2004 odbyły 
się one w Gdyni i w Sopocie. Miały wtedy miejsce pokazy 
strojów i kuchni etnicznych oraz występy tatarskich, ukraiń-
skich i białoruskich zespołów folklorystycznych. Współpraca 
pomiędzy Tatarami i Ukraińcami widoczna jest też w ramach 
Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych, gdzie 
obie grupy mają swoją reprezentację.

                                                  Selim Chazbijewicz
Fot. Michał Łyszczarz

■

1,2,3 Archiwum Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku w posiada-
niu autora.
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Dzieje mizaru w Zastawku koło Terespola
na planie kwadratu, na porośniętym lasem wzniesieniu (wy-
dmie), ogrodzona płotem z sosnowych żerdzi. Przed nim stoi 
tabliczka z napisem „Cmentarz tatarski”. Na stoku rosną wy-
niosłe dęby. Mizar jest obecnie (obok Studzianki, Kruszynian, 
Bohonik i Warszawy) jednym z najstarszych zabytków islamu 
na ziemiach polskich. Ponadto stanowi jedyny ślad po muzuł-
mańskich mieszkańcach Lebiedziewa i okolic. 

Dzieje cmentarza po II wojnie światowej
Nekropolia w Zastawku założona została po 1679 r., czyli 

po osiedleniu się Tatarów litewsko-polskich (tzw. Lipków) w Le-
biedziewie. Na cmentarzu tym chowani byli Tatarzy zamieszku-
jący Lebiedziew, Małaszewicze (od II poł. XVIII w. Małaszewi-
cze Małe i Wielkie – obecnie Duże) i Michałków. Należeli oni 
do parafii muzułmańskiej, która znajdowała się w Studziance. 
Jedna z pierwszych wzmianek na temat tego mizaru, pochodzi 
z testamentu porucznika Abrahama Koryckiego z 3 stycznia 
1811 r. Prosi on w nim, aby pochować go na „mogiłkach Le-
biedziowskich”. Natomiast w Słowniku geograficznym Królestwa 
Polskiego z 1892 r. jest mowa, iż: „na obszarze wsi Lebiedziów, 
na wydmach piaszczystych, znajduje się cmentarzysko z liczne-
mi kościotrupami”. Tatarskie osadnictwo w tej części regionu 
zanikło ostatecznie na początku XX w. W okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego, opiekunem mizaru był nieżyjący już oj-
ciec Henryka Krzyżanowskiego. Opłacał go ostatni z Tatarów, 
mieszkający w Małaszewicz Małych.

Niestety, od momentu wybuchu II wojny światowej mi-
zar w Zastawku ulegał powolnej, niemal całkowitej dewasta-
cji. Pierwszymi, którzy sprofanowali cmentarz, byli Niemcy. 
Krótko przed atakiem na ZSRR, intensywnie budowali drogi 
na terenach położonych nad Bugiem. Oprócz macew z kirku-
tów używali do tego celu również nagrobków z mizaru w Za-
stawku. Pod groźbą rozstrzelania, mieszkańcy wsi ładowali na 
wozy nagrobki swych dawnych sąsiadów i wywozili je na bu-
dowę szosy. Być może dziś, jeszcze część tych tablic i kamieni 
można by wydobyć spod nawierzchni dróg, po wcześniejszym 
ustaleniu przez starszych mieszkańców wsi, gdzie ewentual-
nie mogą się znajdować. Niemcy wycięli przy tym wiele sosen, 
które w trakcie karczowania uszkadzały głazy. Ponownie zde-
wastowali mizar podczas walk z  nacierającą Armią Czerwoną. 
Obok cmentarza urządzono lazaret. Wielu rannych Niemców 
zmarło i tych chowano na cmentarzu muzułmańskim. 

Jak wspominała zmarła kilka lat temu Stefania Ozon (miesz-
kała naprzeciw mizaru), po pewnym czasie przybyła niemiec-
ka ekipa i rozkopała mogiły narzędziami, które przypominały 
trochę łopaty, a trochę widły. Ciała wydobywano i wrzucano 
do brezentowych worków i trumien, a następnie wywożono. 
Niestety, ani w Urzędzie Gminy Terespol, ani w Starostwie 
Powiatowym w Białej Podlaskiej, osoby zobowiązane do nad-
zoru nad cmentarzami nic o tych poczynaniach Niemców nie 
wiedzą. Nikt nie potrafi dziś wyjaśnić, czy po 1944 r. sporzą-
dzono wykaz szkód dla Głównej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich (obecnie Instytut Pamięci Narodowej). 

Obszar wschodniego pogranicza Polski jest miejscem, gdzie 
przez kilka wieków żyło obok siebie wiele narodów oraz grup 
etniczno-religijnych. Taka symbioza była możliwa, dlatego, iż 
Rzeczpospolitą postrzegano wówczas jako kraj niezwykle tole-
rancyjny i przyjazny dla różnych nacji i religii. Doprowadziło to 
do niemal masowego osiedlania się w Polsce m. in. Żydów, Ukra-
ińców, Tatarów, Karaimów, Ormian, Niemców, a nawet Holen-
drów. Ta wielokulturowa mozaika najbardziej widoczna była na 
Podlasiu. Nierozerwalnie związana z historią południowej części 
tego rejonu, jest obecność Tatarów. Temat ten, jakkolwiek margi-
nesowy na tle dziejów Polski, jest niezwykle ciekawy i na pewno 
godny podjęcia oraz prowadzenia bardziej zakrojonych badań. 

Tatarzy południowo-podlascy nie pozostawili po sobie 
zbyt wiele zabytków materialnych, jak również źródeł pisa-
nych. Są to głównie materiały dotyczące osadnictwa (m. in. 
księgi hipoteczne, przywileje, nadania królewskie), wojskowo-
ści, heraldyki. Wszystko to zostało już zarchiwizowane. Cenne 
źródło stanowią nieliczne testamenty znajdujące się w Archi-
wum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, księgi Urzędu 
Stanu Cywilnego Parafii Muzułmańskiej w Studziance, zgro-
madzone w Archiwum Państwowym w Lublinie (głównie z II 
poł. XVIII oraz XIX w.). Poza tym w Urzędzie Gminy w Ło-
mazach znajdują się rękopisy (z lat 1906-1911) ostatniego ima-
ma – Macieja Bajrulewicza, zmarłego w 1923 r. Dotyczą one 
końcowych lat działalności studziańskiej gminy wyznaniowej. 

Jeżeli chodzi o zabytki tatarskie, to zachowały się zaled-
wie dwa nieczynne już mizary w Studziance oraz Zastawku 
koło Lebiedziewa. Trzeci mizar w Małaszewiczach (obecnie 
Małych lub Dużych?), nie dotrwał do naszych czasów. Dowia-
dujemy się o nim jedynie z testamentu majora Samuela Józefo-
wicza z 1812 r. O ile nekropolia studziańska oparła się zębowi 
czasu, o tyle ta w Zastawku przetrwała w formie szczątkowej. 
Mizar w Zastawku ma wielką wartość zabytkową, dlatego też 
powinien być objęty natychmiastową ochroną przed ponowną 
dewastacją. Blisko 350-letni cmentarz stanowi ważne źródło 
poznawcze dziejów Tatarów południowo-podlaskich oraz jest 
dużą atrakcją turystyczną. Ponadto, obok samej wartości hi-
storycznej nagrobków, zaświadcza również o bogactwie źró-
deł, z jakich czerpała i czerpie swe korzenie nasza kultura. 

Położenie
Mizar w Zastawku zajmuje powierzchnię ok. 0,8 ha w po-

łudniowo-wschodniej części woj. lubelskiego (powiat bial-
ski), w granicach gminy Terespol. Administrowany jest przez 
Urząd Gminy w Terespolu. Zlokalizowany jest około 1 km na 
płd.-zach. od wsi Lebiedziew, przy drodze Terespol-Piszczac 
(po lewej stronie drogi). Wieś Lebiedziew-Zastawek, bo taką 
oficjalną nazwę nosiła przed II wojną światową, wchodziła do 
1914 r. w skład folwarku Lebiedziew. Miejscowość Zastawek 
wydzieliła się ze wschodniej części Lebiedziewa. Stanowiła 
ona część „D” tej wsi, która do 1878 r. należała do Felicjanny 
Ułanowej i jeszcze na przełomie XIX i XX w. nazywana była 
„Ułanowszczyzną”. Nekropolia w Zastawku ulokowana jest 
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Po zakończeniu II wojny światowej mizar w Zastawku 
przez długi czas nie miał urzędowych opiekunów. Z dobrego 
serca zajmowała się nim nieżyjąca już  Zofia Sikora, reemi-
grantka z Ameryki Południowej, mieszkająca obok nekropolii. 
Jej oczom nie uszły praktyki, które trudno byłoby pogodzić 
z tradycją tolerancji i szacunku dla cmentarzy innych wyznań. 
Pod osłoną nocy na mizar zakradali się dziwni ludzie. Mie-
li w rękach plany i dokumenty, mierzyli odległości między 
grobami i drzewami, studiowali napisy. Rankiem mieszkańcy 
odkrywali rozkopane groby. Pewne światło na te akty wanda-
lizmu rzuciło znalezisko w jednym z wykopów, a mianowicie 
rozbity kuferek. Pokusą dla rabusiów stały się opowieści, że 
zasłużonych wojskowych grzebano niegdyś z szablami oraz 
kosztownościami. Ani konserwatorzy zabytków z Urzędu Wo-
jewódzkiego, ani ówczesna milicja nie zainteresowali się kim 
byli owi „poszukiwacze”. Zdewastowano w ten sposób kilka 
mogił, nie wyrządzając szkody płytom z napisami.

Groza zawisła natomiast nad mizarem w okresie, kiedy 
na katolickich i prawosławnych cmentarzach zamiast mogił 
z drewnianymi krzyżami wystawiano już pomniki i tablice z be-
tonu albo kamienia, czasem z marmuru. Wtedy właśnie hieny 
cmentarne zainteresowały się marmurowymi nagrobkami. 
Właściciele okolicznych warsztatów kamieniarskich zajeżdżali 
przed cmentarną bramę, najpierw konnymi wozami, później 
już samochodami i ładowali na nie najbardziej okazałe pomni-
ki (w tym m. in. pomnik z marmuru z aniołkiem na szczycie).

Przez kilkadziesiąt lat miejscowe władze administracyjne 
i konserwatorzy nie zatroszczyli się o wyznaczenie opiekuna  
mizaru z urzędu (np. sołtysa) lub społecznego. W części rolę 
tego drugiego spełniała do śmierci Zofia Sikora. Jak wspo-
minają mieszkańcy Zastawka, hiszpańskimi i portugalski-
mi przekleństwami przepędzała wandali. Raz zdołała nawet 
doprowadzić, pod presją własną i sąsiadów, do zdjęcia z ka-
mieniarskiego wozu pomnika rodziny Iljasewiczów. Pomimo 
tego, ówczesna milicja ani obecna policja nie zainteresowały 
się rabusiami. Jednak mieszkańcy Zastawka i Lebiedziewa zna-
ją nazwiska niektórych i wiedzą, na którym z cmentarzy stoją 
zrabowane pomniki, również ten z aniołkiem na szczycie (oczy-
wiście już bez półksiężyców, nazwisk i arabskich napisów).

Pierwsze oznaki właściwego zainteresowania się mizarem 
w Zastawku odnotowano w 1959 r. Cmentarz umieszczono 
wówczas w rejestrze zabytków. W czasie przeprowadzanej 
w 1978 r. inwentaryzacji, możliwych do odczytania było zale-
dwie 8 nagrobków. Niespełna 10 lat później, w 1987 r., ukazał 
się w „Spotkaniach z Zabytkami” artykuł Stanisława Kryciń-
skiego, w którym opisał opłakany stan cmentarza, wymagają-
cego natychmiastowego ratowania.   

Zaledwie rok po publikacji, w maju 1988 r., S. Kryciński 
wraz z grupą licealistów (członków PTTK) z Warszawy, przy 
życzliwej pomocy miejscowych władz, zorganizował obóz 
konserwatorski. Jako członek PTTK (prowadził wówczas 
Klub Turystyczny „Dedal”), wystąpił wcześniej o wsparcie 
do Oddziału PTTK Warszawa-Praga Południe. Oddział po-
parł jego inicjatywę (także finansowo). Również wojewódzki 
konserwator zabytków, Kazimierz Popiołek, bardzo życzliwie 

przyjął te przedsięwzięcie. Część kosztów pokrył Urząd Mia-
sta i Gminy Terespol. Ideą obozu było nieodpłatne wykonanie 
prac porządkowych i konserwatorskich na mizarze. Pieniądze 
potrzebne były jedynie na materiały, narzędzia, wyżywienie 
i zakwaterowanie. W trakcie tych prac niezmiernie dużo po-
mógł Janusz Smaza, konserwator kamienia, pracujący wów-
czas na Wydziale Konserwacji warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. W trwającym tydzień obozie, udział wzięła mło-
dzież z warszawskich liceów ogólnokształcących. 

Na cmentarzu wycięto krzaki (także wokół mizaru) i wy-
zbierano śmieci. Wydobyto z ziemi i ustawiono 37 nagrobków, 
które oczyszczono z mchów i porostów. Zrekonstruowano 
kamienne ogrodzenie trzech mogił przy nagrobkach z XVIII 
wieku oraz odkopano dwie mogiły obłożone (zgodnie z trady-
cją) kamieniami. Działania na cmentarzu przyniosły nadspo-
dziewanie ciekawe efekty. Wydobyto wówczas m.in. nagrobki 
płk. Samuela Murzy Koryckiego z 1704 r., Aiszy z Koryckich 
Tupalskiej z 1796 r. oraz nagrobek z 1736 r. z dobrze zachowa-
nymi inskrypcjami arabskimi. Po przeprowadzonych pracach, 
na mizarze stoją obecnie 53 nagrobki, które tworzą bardzo 
malowniczy zespół. Po wycięciu krzaków widać je doskonale 
z sąsiedniej szosy. 

Z przeprowadzonych wówczas prac najbardziej cieszyli się 
mieszkańcy Zastawka, zadowoleni, że ktoś wreszcie zajął się 
„mogiłkami”, jak nazywają mizar. Gdy potrzebna była ich po-
moc, bardzo życzliwie i chętnie nią służyli. Dwóch gospoda-
rzy użyczyło swoich ciągników oraz pomagało w wyciąganiu 
z ziemi dwóch ledwo widocznych nagrobków. Inni pomagali 
ustawiać pionowo najcięższe głazy. Cmentarz został następnie 
ogrodzony sosnowymi żerdziami.        

Charakter nagrobków
W Zastawku przetrwały ledwie skromne pozostałości mi-

zaru. W przeszłości nie posiadał on ogrodzenia, gdyż Tatarzy 
uważali, że zmarłych nie powinno się izolować od społeczeń-
stwa żywych. Zachowały się na nim 53 kamienie nagrobne 
z XVIII-XX w., po części z czytelnymi inskrypcjami. Układ 
nagrobków jest już nieomal niewidoczny, chociaż najpraw-
dopodobniej niegdyś uszeregowane były w równoległe rzędy, 
tzw. saffy. Nawiązuje to do ustawienia muzułmanów podczas 
modlitwy. Niektóre kamienie oznaczone są półksiężycem 
z gwiazdą. Poniżej występuje czasami stosowny cytat w języ-
ku arabskim ze świętej księgi Koranu oraz dane o zmarłym 
(np. data śmierci – wg kalendarza chrześcijańskiego; stopień 
wojskowy). Na najstarszych nagrobkach nie ma półksiężyca 
i gwiazdy ani wersetów arabskich. Półksiężyce zaczynają po-
jawiać się dopiero na szlifowanych pomnikach z końca XIX 
w. Natomiast nagrobki z przełomu XIX i XX w. posiadają 
inskrypcje w języku rosyjskim, albowiem zgodnie z zarządze-
niem władz carskich nie wolno było używać języka polskiego, 
nawet na cmentarzu. 

Wielkość nagrobka oraz bogactwo epitafium zależały od 
zamożności rodziny zmarłego. Biedniejsi mają na swoich mo-
giłach zwykłe nieociosane kamienie polne z napisami, nato-
miast zamożniejsi oszlifowane kamienie z ozdobną i staranną 
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ornamentyką arabską. W I połowie XIX w. pojawiają się ka-
mienie o starannej obróbce i lakiernictwie. Charakterystyczne 
są nas nich zwarte napisy drobnymi kapitalikami. W pisanych 
łacinką inskrypcjach z tego okresu na uwagę zasługuje brak 
półksiężyców oraz wyróżnika przynależności religijnej (np. 
arabskiej formuły wyznania wiary). Brak jest również nagrob-
ków z napisami wyłącznie arabskimi. Wiele grobów nie posia-
da napisów.

Na szczególną uwagę zwracają nagrobki z XVIII w., 
a mianowicie mogiła pułkownika Samuela Murzy Koryckiego 
z 1704 r. Jest to jeden z najstarszych nagrobków muzułmań-
skich w Polsce. Na części kamienia widnieje arabska sekwen-
cja wyznania wiary: Lă ilăha illă Allăh Muhammad rasũl Allăh 
(Nie ma bóstwa, jak tylko Bóg, Muhammad jest prorokiem 
Boga). Napis na nagrobku głosi: Roku 1704/ M. Korycki/ puł-
kownik. Jeżeli chodzi o S. Koryckiego, to urodził się on ok. 
1625 r. Pochodził „z dóbr xiążąt Ostrowskich” na Wołyniu. 
Prawdopodobnie w 1653 r., wysłany został przez króla Jana 
Kazimierza jako poseł do chana krymskiego. W 1659 r. był 
w stopniu rotmistrza, a w 1674 r. pułkownika chorągwi ta-
tarskiej. Uczestniczył w wojnach z Rosją, Turcją i Szwecją. 
W 1672 r. był jednym z przywódców zbuntowanych Tatarów 
(tzw. bunt Lipków). To on otrzymał od Jana III Sobieskiego 
ziemię w Lebiedziewie i Małaszewiczach. Miał synów Abraha-
ma i Aleksandra oraz córkę Helenę.

Kolejny XVIII-wieczny nagrobek pochodzi z 1736 r. i po-
siada dobrze zachowane napisy arabskie. Natomiast trzeci ka-
mień nagrobny z XVIII w. należy do Aiszy z Koryckich Tupal-
skiej, zmarłej 16 maja 1796 r. Kamień ten posiada niezwykle 
rzadki w epigrafice tatarskiej przykład wierszowanego epita-
fium. Na południowym boku wyryty jest napis następującej 
treści: Tu leży ciało mey kochanej żony/ moy cel najmilszy w tym grobie 
złożony. Ponadto wyryto wyznanie wiary po arabsku. Napisu 
na lewym boku kamienia nie udało się odczytać.

Z I poł. XIX w. pochodzi m.in. nagrobek Jakuba Tarak-
Murzy Buczackiego (ok. 1745-1838), jednego z najbardziej zna-
nych Tatarów. Buczacki był dziedzicem Małaszewicz Małych, 
Lebiedziewa i Michałkowa w pow. bialskim. Jako jedyny muzuł-
manin z płd. Podlasia, odbył pod koniec XVIII w. pielgrzymkę 
do Mekki. Jak pisał Stanisław Kryczyński (1911-1941): „Żądny 
przygód i doświadczeń życiowych, zaciągnął się do przyboczne-
go orszaku ks. G. Potemkina, a następnie w r. 1786 do artylerii 
szczęsnego Potockiego, wojewody ruskiego [będąc w stopniu 
chorążego – przyp. S.H.]. Gdy Potocki przystąpił do Targowi-
cy w r. 1792, B. opuścił kraj i udał się przez Bałkan do Turcji 
i Arabii. W ten sposób odbył przypisaną muzułmaninowi piel-
grzymkę i poznał języki wschodnie. Powróciwszy z podróży po 
r. 1795, gospodarzył w swej ojcowiźnie (…)”. 

W latach 1818-1822 Buczacki sprawował mandat posła 
(jako jedyny dotąd z Tatarów) na Sejm Królestwa Polskiego. 
Ponadto, od ok. 1810 roku do 1931 był marszałkiem i sędzią 
pokoju (głównie do spraw rozwodowych)  powiatu bialskie-
go. Wśród tutejszej społeczności Buczacki był bardzo szano-
wanym człowiekiem, o czym świadczy jego wieloletnie spra-
wowanie obowiązków sędziowskich. Zmarł 20 maja 1838 r. 

w swoim majątku w Małaszewiczach Małych. Napis na jego 
kamieniu nagrobnym głosi: JAKÓB BUCZACKI POSEŁ NA 
SEJM WALNY  WARSZAWSKI MARSZAŁEK I SĘDZIA 
POKOJU P. BIALSKIEGO ZM D 20 MAJA 1838 ROKU. 
Warto w tym miejscu dodać, iż jego syn – Selim, oraz wnuk 
– Jan Tarak-Murza Buczacki (1831-1857), dokonali pełnego 
tłumaczenia Koranu z języka francuskiego. Koran ukazał się 
w Warszawie, rok po śmierci Jana (w 1858 r.). Jeden z wnu-
ków J. Buczackiego – Albert, jako podoficer pułku ułanów 
uczestniczył w powstaniu listopadowym. Za odwagę i męstwo 
odznaczony został 24.06.1831 r. Srebrnym Krzyżem Virtuti 
Militari.

Na mizarze w Zastawku spoczywa również żona Jaku-
ba Buczackiego. Epitafium na nagrobku brzmi: FELICYA 
Z KORYCKICH BUCZACKA MARSZAŁKOWA P. BIAL-
SKIEGO. ZMARŁA D. 7 CZER 1828 R.. Miała ona 8 dzieci, 
w tym Józefa, Eliasza, Selima i Kunegundę. Felicja Buczacka 
była siostrą stryjeczną porucznika Abrahama Koryckiego, 
którego nagrobek pochodzi z ok. 1811 r. A. Korycki, syn 
Dawida, urodził się ok. 1743 r. Wywodził się z ordyńskiego 
rodu książęcego herbu Koryca i przydomku Edigej-Emirza. 
Był on prawnukiem płk. Samuela Murzy Koryckiego, który 
przywilejem z 12 marca 1679 r. otrzymał od króla Jana III 
Sobieskiego nadanie ziemi w Lebiedziewie (38 włók) i Ma-
łaszewiczach. Abraham Korycki odziedziczył po przodkach 
część Lebiedziewa oraz Małaszewicz Małych. Pierwsze la-
tach służby odbywał w królewskim pułku nadwornym. Na-
stępnie służył w pułku jazdy Mustafy Baranowskiego (lub 
Jeleńskiego), początkowo jako towarzysz, dochodząc w 1774 
r. do rangi porucznika. Od 8 czerwca 1792 r. służył w 7 Puł-
ku (tatarskim) Przedniej Straży Wojsk Wlk. Ks. Litewskie-
go, pod komendą płk. Aleksandra Mustafy Ułana. W 1809 r. 
wziął ślub z 22-letnią Marianną z Józefowiczów, córką ma-
jora Samuela Józefowicza (1726-1812?). Abraham Korycki 
zmarł w 1811 r. nie pozostawiając potomstwa. Jego kamień 
nagrobny zdobi napis: Ali Korycki Porucznik, ostatni z agów Ko-
ryckich. Z I poł. XIX w. pochodzi jeszcze nagrobek Joanny 
Koryckiej z epitafium: JOANNA Z BARANOWSKICH KO-
RYCKA PUŁKOWNIKOWA WOYSK P. ZM D 2 PA 1826 
R. Była ona prawdopodobnie żoną Aleksandra Koryckiego, 
w roku 1768 pułkownika wojsk litewskich. 

 Pięć nagrobków, oszlifowanych i pięknie zdobionych po-
mników, pochodzi z przełomu XIX i XX w. Napisy na nich 
- imię, nazwisko, data śmierci, stopień wojskowy - wykonane 
są po rosyjsku. Posiadają ponadto bardzo bogatą ornamentykę 
arabską. Są to mogiły: Haliny Józefowicz (ur. 1814 r. – zm. 
18 maja 1898 r.), Macieja  Iljasewicza (ur. 1821 r. – zm. 25 
lipca 1900 r.). Nagrobek-cokół Samuela Józefowicza (ur. 1817 
r. – 12 stycznia 1901 r.), pułkownika 12 Wielkołuckiego Puł-
ku, posiada w dolnej części napis po rosyjsku: Drogiemu mężowi 
i ojcowi. Ostatnie, zabytkowe pomniki pochodzą sprzed I wojny 
światowej: Marii Buczackiej (ur. 1858 r. – zm. 18 sierpnia 1906 
r.) oraz Heleny Iljasewicz (ur. 1830 r. – zm. 23 października 
1908 r.), żona płk. Macieja Iljasewicza. Trudny do odczytania 
jest napis rosyjski na nagrobku z 25 lipca 1905 r.
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Jak już wcześniej wspomniałem, mizar przetrwał do na-
szych czasów w formie szczątkowej. Wiele nagrobków zo-
stało rozkradzionych lub zniszczonych. O tym, kto został 
pochowany w nekropolii w Zastawku możemy się dowie-
dzieć z różnych materiałów źródłowych i publikacji. Hen-
ryk Krzyżanowski, mieszkający obecnie w Lebiedziewie k. 
Terespola, syn opiekuna mizaru sprzed I wojny światowej, 
tak oto wspomina o jednym ze zrabowanych nagrobków: 
„Ozdobą cmentarza od czasów, w które sięga moja pamięć, 
był pomnik – wspomnienie okrutnej tragedii. Dawno temu, 
pod nieobecność pana domu, do mieszkania muzułmańskiej 
rodziny w Małaszewiczach wtargnęli bandyci, zamordowali 
panią, jej córkę i służącą. Ku czci tych trzech kobiet rodzi-
na wzniosła pomnik z marmuru z aniołkiem na szczycie (…). 
Do wybuchu II wojny światowej dwie osoby z rodziny tych 
nieszczęśnic, pewien dostojny pan i pani w czarnym welonie 
odwiedzali mizar i opłacali opiekę nad grobem…”. Wspo-
mniana zbrodnia dokonana została na rodzinie Buczackich 
w sierpniu 1906 r. w Małaszewiczach Małych. Zamordowa-
no wówczas m.in. wspomnianą wcześniej Marię Buczacką 
oraz Helenę Buczacką (z Ebiełłów).

Nie dotrwał do naszych czasów również nagrobek, który 
wspomniany Jakub Buczacki wystawił swojej córce – Kune-
gundzie. Część Tatarów z Lebiedziewa i Małaszewicz cho-
wano na mizarze w Studziance, np. Aleksandra Józefowicza 
(zm. 19 listopada 1841 r.), właściciela pod koniec XVIII w.  
majątku w Lebiedziewie, czy majora Jana Okmińskiego (zm. 
13 października 1873 r.), „obywatela – dziedzica” Małasze-
wicz Wielkich (część „A”).  

Zakończenie
 Autor ma nadzieję, że chociaż w części przybliżył Czytel-

nikowi dzieje mizaru w Zastawku. Tego typu prace powinny 
również przyczyniać się do rozbudzania chęci poszukiwania 
dodatkowych informacji na ten temat. Przedstawiony wątek, 
jak dotychczas nie doczekał się szerszego i bardziej wnikli-
wego opracowania. Należałoby dokonać rozległych kwerend 
w archiwach, nie tylko polskich, ale również litewskich, biało-
ruskich i rosyjskich. Pomimo, iż nad osadnictwem tatarskim 
w tej części Polski zamknęła się bezpowrotnie karta historii, 
to dzieje tej barwnej, orientalnej i niezmiernie patriotycznej 
grupy etniczno-wyznaniowej południowego Podlasia zasługu-
ją nie tylko na miejsce w świadomości społecznej, ale również 
na dalsze naukowe studia.

Mizar w Zastawku zasługuje na większą uwagę. Nekropo-
lia ta posiada bowiem nie tylko wielką wartość historyczno-
kulturalną, ale jest również widomym znakiem łączności na-
szego kraju ze światem muzułmańskim, m.in. z Turcją, z którą 
graniczyliśmy przez dwa i pół wieku. Szczególnie trwałe ślady 
tego sąsiedztwa odcisnęły się na wschodnim pograniczu Pol-
ski. Tatarzy, osiedlając się na Podlasiu, wnieśli tutaj swoją wia-
rę, kulturę i obrzędy. Dlatego tego typu zabytki, jak mizary lub 
meczety (Kruszyniany, Bohoniki), pozwalają nam przybliżyć 
się do świata islamu i głębiej go poznać. Przykrym jest fakt, że 
cmentarze tatarskie w Polsce są bardzo często w złym stanie. 
Należy roztoczyć nad nimi należytą opiekę, bowiem w prze-
ciwnym razie skazane zostaną na powolną dewastację i ruinę.

Sławomir Hordejuk
■

Czy polscy Ormianie mówili po tatarsku?

10 hisToria  ●  Nauka

W pewnym sensie, do XVII wieku, tak właśnie było. Chociaż język, 
którym ich przodkowie zaczęli się posługiwać w średniowieczu, nie był, 
ściśle mówiąc, identyczny z językiem tatarskim.

W jakich okolicznościach doszło u części Ormian do zmiany ję-
zyka, tego dokładnie nie wiemy. Pierwotnym językiem wszystkich Or-
mian, którego używali od starożytności, był, i w dużym stopniu nadal 
jest, ormiański (armeński) przez nich samych nazywany hajeren (z 
akcentem na ostatniej sylabie) od nazwy własnej Haj „Ormianin” (w 
polskiej transkrypcji popularnej, a więc – z polską wartością fonetyczną 
liter alfabetu łacińskiego, w tym wypadku chodzi o literę „j”). 

Polskie określenia: Ormianin, Armeńczyk - pochodzą od nazwy 
krainy (Armenia), w której ów lud zamieszkał co najmniej 2500 lat 
temu. Używany przez Ormian język ojczysty należy do rodziny in-
doeuropejskiej i, podobnie jak greka czy albański, jest tzw. językiem 
izolowanym. Termin ten oznacza, iż ormiański jest spokrewniony 
tylko w  odległy sposób z innymi językami rodziny indoeuropejskiej, 
do której należą m.in. języki słowiańskie, germańskie, romańskie i 
indo-irańskie (np. perski i hindi). Innymi słowy ormiański nie posiada 
żadnego bliższego „pobratymca”. Nie istnieje język „podobny” do 
ormiańskiego.

Ormianie stali się narodem chrześcijańskim, i to jako pierwsi w 
świecie na skalę państwową, już na początku IV w., a mniej więc  w 

sto lat później mnich Mesrop Masztoc opracował oryginalny alfabet 
ormiański, do dzisiaj używany przez Ormian w Armenii i na emigracji.

W XI w., po upadku ormiańskiego królestwa Bagratydów, których 
stolicę, miasto Ani, zajęli najpierw Grecy a po nich Turcy seldżuccy (w 
roku 1064), zwiększyła się emigracja Ormian na ziemie Europy wschod-
niej. Przez dłuższy czas spora ich liczba mieszkała na Krymie, a już w 
wieku XIII byli w Kamieńcu Podolskim. Lata 1240-1373 w rozwoju 
tego miasta noszą do dziś nazwę „okresu tatarsko-ormiańskiego”.  

Wędrując z Krymu na Ruś Halicką, która od połowy XIV w. nale-
żała do  Polski, część Ormian przez jakiś czas przebywała na terenach 
położonych dość daleko na wschód od polskich ziem. W niejasnych 
okolicznościach, zarówno jeśli chodzi o miejsce, jak i o czas (średnio-
wiecze), Ormianie ci porzucili swój język ojczysty na rzecz należącego 
do języków tureckich dialektu z grupy zachodniej, zwanej kipczacką. 
Terminem tym, pochodzącym od nazwy plemiennej Kypczak, określa 
się grupę języków, obejmujących m.in. wymarły język kumański (inaczej 
zwany połowieckim). Był on używany w średniowieczu na rozległych ob-
szarach Europy wschodniej. Spokrewniony m.in. z tatarskim, różnił się 
jednak od niego.

Sami Ormianie, którzy w połowie XIV w. znaleźli się na terenach 
podległych królom polskim, pytani, po jakiemu mówią, odpowiadali: 
„po tatarsku”. Nie używali terminu kypczak. Swój język nazywali (po 
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kipczacku): tatarcza (z akcentem na przedostatniej sylabie), co – zano-
towane w transkrypcji łacińskiej jako tatarča  lub  tatarça – pomyłkowo 
przeszło w drugiej połowie XX w. do języka polskiego jako „tatarka” 
(na skutek błędnego wymawiania pozbawionej niekiedy w druku zna-
ków diakrytycznych litery „c” formy tatarca – „z łacińska” - jako „k”: 
tatarka). I w wielu polskich tekstach ostatnich dekad czytamy, jakoby 
polscy Ormianie mówili „tatarką”.

Korzystam z okazji, by tę pomyłkę raz jeszcze sprostować (po raz 
pierwszy pisałem o niej w numerze 20 „Biuletynu Ormiańskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego”, Kraków 2000). Ormianie polscy, mieszkający 
na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej, mówili do XVII 
w. nie „tatarką”, a – używając ich własnego określenia – tatarcza, czyli 
„po tatarsku”, a ściślej (jak to sprecyzowali z czasem turkolodzy-języko-
znawcy) – wariantem języka kipczackiego, zwanym językiem ormiań-
sko-kipczackim. 

Ormianie polscy (cały czas jest tu mowa o ich starszej warstwie, z 
wieków XIV-XVII) notowali ów wariant (nazywany przez nich niezbyt 
ściśle – tatarskim) przy pomocy liter alfabetu ormiańskiego. Zachowało 
się wiele tekstów w języku ormiańsko-kipczackim, spisanych alfabetem 
ormiańskim, „nieczytelnym” dla turkologów znających tylko pismo 
arabskie, używane dawniej powszechnie przez ludy muzułmańskie, 
m.in. przez Tatarów i Turków osmańskich. Teksty miały różnorodny 
charakter: od umów handlowych i protokołów sądowych aż po teksty... 
alchemiczne (patrz niżej).

W 1618 r. ormiańska drukarnia Howannesa (Jana) Karmatanen-
ca we Lwowie wydała modlitewnik ormiański (oczywiście pismem 
ormiańskim) po kipczacku. Jego tytuł był staroormiański: Aghotk ha-
sarakac („Modlitwy powszechne”), bo w tym języku (nazwa ormiańska: 
grabar - „[język] pisany”) odprawiane były nabożeństwa  w kościołach 
ormiańskich: zarówno w tych, które podlegały zwierzchnikowi naro-
dowego Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego (zwanego katoliko-
sem; rezyduje on w Eczmiadzynie koło Erywania), jak i w kościołach 
unickich, ormiańsko-katolickich. Natomiast podtytuł wspomnianego 
modlitewnika był kipczacki: Ałghysz bitiki (dosłownie: „Księga błogo-
sławieństw”). Również same modlitwy zapisano po kipczacku, bo tym 
językiem posługiwała się jeszcze w pierwszej połowie XVII w. więk-
szość Ormian polskich.

Stopniowo język ormiańsko-kipczacki wyszedł jednak z użycia w 
drugiej połowie XVII w. na rzecz  języka polskiego lub ukraińskiego. 
I to niekoniecznie z powodu przyjęcia przez Ormian polskich unii z 
Rzymem i przejścia na katolicyzm (obrządku ormiańskiego, z grabarem  
zachowanym w liturgii). Istotnym powodem polonizacji językowej owej 
najstarszej warstwy polskich Ormian (mówiących językiem kipczackim 
z grupy tureckiej) był stały napływ nowych fal emigracyjnych: z samej 
Armenii (której część pozostawała pod panowaniem tureckim, a część 
– pod perskim), ale przede wszystkim z pobliskiej Wołoszczyzny (dzi-
siejszej Rumunii). Ci „nowi” Ormianie, których głównym ośrodkiem 
miało się stać na początku XVIII w. miasteczko Kuty nad Czeremo-
szem, mówili po ormiańsku: jednym z dialektów zachodnich, zwanym 
ardialskim, od rumuńskiej nazwy Siedmiogrodu – Ardeal. 

A więc w ciągu XVII w. powstała paradoksalna sytuacja: polscy Or-
mianie mówili dwoma niezrozumiałymi dla siebie nawzajem językami: 
kipczackim (starsze kolonie) i ormiańskim (nowsze). Chcąc nie chcąc, 
zaczęli się więc posługiwać ogólnie znanym językiem polskim, ewentual-

nie ukraińskim. Wpłynęło to decydująco na zanik ich własnych języków: 
najpierw kipczackiego, który wyszedł z użycia po 1660 r., a w ciągu XX 
w. – ormiańskiego. Obecnie mieszka jeszcze w Polsce (głównie na Śląsku) 
kilka osób pochodzenia ormiańskiego, pamiętających ormiański dialekt z 
Kut, ale w praktyce nie jest on już przez nikogo na co dzień używany. 

Polskim badaczem języka ormiańsko-kipczackiego jest turkolog-
językoznawca, prof. dr hab. Edward Tryjarski. W latach 1968-72 wydał 
on czterotomowy słownik tego języka (z tłumaczeniem poszczegól-
nych haseł na język polski i francuski), oparty na zachowanych z XVII 
w. rękopiśmiennych słownikach dwujęzycznych, w których hasła sta-
roormiańskie (niezrozumiałego dla polskich Ormian języka liturgicz-
nego) były objaśniane po kipczacku (oczywiście tym samym pismem 
ormiańskim co materiał leksykalny grabaru), a więc w języku, którym 
owi Ormianie na co dzień mówili.

Edward Tryjarski wydał z komentarzami wiele tekstów ormiańsko-
kipczackich, a ponadto z francuskim turkologiem Jeanem Deny opu-
blikował artykuł o literaturze ormiańsko-kipczackiej w bardzo ważnym 
dziele zbiorowym zatytułowanym Philologiae Turcicae Fundamenta, vol. II, 
wydanym w 1964 r. Teksty ormiańsko-kipczackie ze Lwowa wydawał 
także węgierski orientalista Edmund Schütz. Ostatnią większą publika-
cją prof. E. Tryjarskiego na interesujący nas tu temat jest książka pt. 
Armeno-Kipchak Texts in the Alchemical Treatise by Andrzej Torosowicz (17th 
Century), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005.

Najnowszą ciekawostką dotyczącą języka ormiańsko-kipczackie-
go (spokrewnionego, jak o tym wyżej wspomniałem, z tatarskim) są 
fragmenty  wydanych w 2008 r. drukiem (w Wiesbaden, po niemiecku)  
pamiętników gdańskiego Niemca, Martina Grunewega, który pod ko-
niec XVI w. pracował u lwowskiego kupca ormiańskiego mówiącego w 
domu po kipczacku.

Na str. 1092/93 drukowanego wydania owych pamiętników jest 
zamieszczony tekst chrześcijańskiej modlitwy „Ojcze nasz” w języku 
kipczackim Ormian lwowskich, który Martin Gruneweg określa po nie-
miecku następująco: „Taterß, und der Lembergischen Armenier geme-
ine sprache” (= „tatarski i ogólny język Ormian lwowskich”). Początek 
modlitwy zapisany jest łacińskim pismem następująco: Atha mis, besnim 
ky koktasin..., czyli: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie ...”.

W pisanej przez Ormian Kronice Kamienieckiej (XVI-XVII w.), w partiach 
zredagowanych po kipczacku, występuje ciekawe określenie: bizim  Nemicz  
tajfa  (tu znów  w polskiej transkrypcji popularnej), które było odpowied-
nikiem zwrotu: „nasza polska nacja”. Zaskakuje przesunięcie znaczenia 
etnonimu: Nemicz,  to już nie był dla Ormian „Niemiec” (choć od tego pol-
skiego wyrazu ów etnonim pochodzi), tylko „Polak” (z kolei dla Arabów 
do dzisiaj Nimsâ to nazwa... Austrii). Ważniejszy jednak jest tutaj pierwszy 
wyraz: bizim. To po kipczacku  (podobnie jak po tatarsku i turecku) tyle, 
co polski zaimek „nasz”. Ostatni zaś wyraz: tajfa,  stanowi zapożyczenie z 
arabskiego tâ’ifa (z emfatycznym „t”) -  „grupa (wyznaniowa)”.

Z racji kipczackiego wyrazu bizim, który jest elementem gramatycz-
nym, a nie czysto leksykalnym, cała grupa trzech wyrazów bizim  Nemicz  
tajfa  jest grupą wyrazową kipczacką. O znaczeniu etnonimu Nemicz w 
języku ormiańsko-kipczackim pisał prof. dr hab. Marian Lewicki.

Andrzej Pisowicz
[Część podanych wyżej informacji zawdzięczam drowi hab. Krzysztofowi 
Stopce z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.]

Kraków, 21 listopada 2008 r. 

■



Pamiętaj o swoim nazwisku...

12 Tradycje i obyczaje

Potomstwo jego wylegitymowało się w roku 1846 przed de-
putacją wywodową mińską z nazwiskiem Husajm lub Hu-
saim i przydomkiem Butt oraz herbem Hozjusz. Natomiast 
potomek Abrahama Hussejnowicza, także Abraham, był 
w r. 1738 towarzyszem w Pułku Przedniej Straży Buławy 
Wielkiej Litewskiej. Informacje powyższe zamieszczone 
są w herbarzu na www.rootsweb.ancestry.com,  a jako źró-
dło podano pochodzące z 1936 roku opracowanie Romana 
Horoszkiewicza Szlachta zaściankowa na ziemiach wschodnich. 
Jednak zamiast przydomka Butt widnieje tam Gutt, co wy-
daje się być zwykłym przeoczeniem, gdyż wszędzie indziej 
spotykamy wyłącznie Butt lub But. Jeszcze tylko w Dyna-
micznym Harbarzu Rodzin Polskich na www.genealogia.okiem.
pl wśród herbowych pojawia się Gut(t) oraz Husain.

Nazwisko Butt-Hussaim herbu Hozjusz wymienione 
jest w Spisie szlachty Polesia autorstwa Jana Ciechanowicza, 
który znaleźć można na www.echapolesia.pl. Podaje je rów-

nież Jacek Cieczkiewicz wśród Nazwisk 
Tatarów Polskich i Litewskich na www.gen-
pol.com. W formie But-Husaim znajduje 
się w spisie białoruskich rodów szlachec-
kich w artykule Uładzimira Krukouskiego, 
opublikowanym w czasopiśmie Spadczyna 
2/1995. Mamy zatem kilka wersji nazwi-
ska, chociaż bez najmniejszego wątpienia 
chodzi o ten sam ród: niegdyś pochodze-
nia tatarskiego, muzułmański, potem – po 
chrzcie – przynajmniej w gałęzi wywo-
dzącej się od Fiedora – chrześcijański. To 
wyjaśniałoby też sprawę herbu Hozjusz, 
nietypowego raczej dla szlachty tatarskiej, 
czy w ogóle tej zamieszkującej wschodnie 

Kresy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Hozjusz (Hozyusz, Hosius, Hosz, Pończocha) to herb 

własny  Hozjuszów, który pojawił się w Polsce z osobą Jana 
Hosiusa, przybyłego przed początkiem XV wieku z Marchii 
Badeńskiej, jak podaje Piotr Nałęcz-Małachowski w Zbio-
rze nazwisk szlachty z opisem herbów własnych Familiom zostają-
cym w Królestwie Polskim i Wielkim Xięstwie Litewskim (Lublin 
1805).  Hozjuszowie związani byli z Litwą: Ulryk (ok. 1455-
1535) piastował stanowisko horodniczego wileńskiego, oraz 
z Kościołem katolickim:  syn Ulryka, Stanisław (1504-1579) 
osiągnął godność kardynała. Może więc właśnie kardynał 
Hozjusz miał swój udział w chrzcie Fiedora Butt-Hussaima 
i stąd u neofity herb kardynała? Co ciekawe, spokrewnieni 
z But-Husaimami Horbaczewscy także pieczętują się herbem 
Hozjusz (chociaż są również herbu Bogoria, Łabędź i Kor-
czak): czyżby zbieżność ta oznaczała, że i oni zmieniali wy-
znanie?

Niewiele w sumie tych informacji: identyczne nazwisko 
i herb, niewątpliwie te same Bereźce... Może jednak ktoś 
więcej wie o rodzie But-Husaimów i zechce podzielić się 
tym z nami? A swoją drogą, jakże odmiennie, przynajm-

- Tak zawsze powtarzał mi ojciec: pamiętaj o swoim 
nazwisku – uśmiecha się pani Maria, z domu But-Husaim. 
Rzeczywiście, zapada ono w pamięć. Niestety, z dawnych 
lat przetrwały tylko strzępy wspomnień, które niczego wła-
ściwie nie wyjaśniają. Skąd wzięli się But-Husaimowie, kim 
byli ludzie noszący tak oryginalne nazwisko? 

Przed II wojną światową żyli sobie owi But-Husaimowie 
na Polesiu, w Bereźcach (białoruskie Bierezcy) niedaleko 
Pińska. Jan, ojciec Marii, Anastazji i Henryka, był w służbie 
leśnej książąt Druckich-Lubeckich, z którymi pozostawał 
w dalekim pokrewieństwie. Jego małżonka, Luba z domu 
Szydłowska, mieszkała wcześniej z rodzicami w majątku 
Trylesice. Spokrewnieni byli m.in. z Roncewiczami, Bory-
szewskimi, Horbaczewskimi i Konoplickimi, a gdzieś w pa-
mięci trwał przekaz o tatarskim pochodzeniu rodziny. 

Po 17 września 1939 roku, gdy na wschodnie tereny Rze-
czypospolitej wkroczyły bolszewickie wojska, dla But-Hu-
saimów nastały okrutne czasy. Prawie cała 
rodzina została aresztowana i zesłana na 
Sybir. Janowi udało się przetrwać. W roku 
1945 wraz z żoną i dziećmi wyruszył z Ła-
chwy na rodzinnym Polesiu na zachód, do 
nowej Polski, aż do Starego Kurowa w ów-
czesnym woj. zielonogórskim. Na miejscu 
nie pozostał nikt z bliskich: jedni zginęli 
na zesłaniu, inni też wyemigrowali.

Minęły lata, Jan i Luba But-Husaimo-
wie spoczęli na wrocławskim cmentarzu 
osobowickim. Ich córka, Maria, posta-
nowiła dowiedzieć się chociażby czego-
kolwiek o swoim rodzie. Okazuje się, że 
współcześnie występuje kilka odmian 
tego nazwiska: według wyszukiwarki na www.moikrewni.pl 
mamy w Polsce 2 osoby noszące nazwisko Butt-Hussaim, 
sześć – But-Husaim, jedną – But Husaim oraz 16 – Buthu-
saim. W Stanach Zjednoczonych znajdziemy kolejne wersje: 
Buthusiem i Buthusien. But-Husaimów spotkamy również 
m.in. w dalekiej Australii oraz, oczywiście, na Białorusi. 

Ród ten nie jest wymieniony w Herbarzu Rodzin Tatar-
skich w Polsce Stanisława Dziadulewicza ani też we współ-
czesnym herbarzu tatarskim Stanisława Dumina. Wszelako 
wywodzi się ponoć od Tatara Aziuty, który żył w począt-
kach XVI wieku. Miał on być ojcem Janysza, a dziadem 
Hussejna, posiadającego w roku 1577 Nurkowszczyznę, 
stanowiącą część majątku Gudziany w powiecie trockim. 
Jego wnuk, Hussejn Janyszewicz, przypisany do chorągwi 
juszyńskiej, miał dwóch synów: Abrahama, używającego 
później nazwiska Hussejnowicz, i Fiedora z przydomkiem 
Butt. Zapisani w lustracji Kierdeja 1631 roku.

Fiedor w roku 1580 stał się właścicielem dóbr Bereź-
ce na Polesiu. W tym mniej więcej okresie przyjął chrzest, 
obierając za nazwisko nieco zmienione imię ojca: Hussaim. 
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niej pod względem wyznania, potoczyły się życiowe losy 
potomków Tatara Aziuty. Linia Abrahama Hussejnowicza 
najprawdopodobniej pozostała przy wierze muzułmańskiej, 
Fiedor – jak wiadomo – przeszedł na katolicyzm. W odle-
głej Australii, na cmentarzu Naracoorte znajduje się grób 

Konstantego But-Husaima (zm. w roku 1976), wiernego 
syna Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, przy którym pocho-
wana została jego żona (?) Aleksandra (zm. w roku 1998), 
wyznawczyni Kościoła anglikańskiego...

Musa Czachorowsk
■

Miełlud - święto narodzin Proroka  
Przed objawieniem Proroka Muhammada (PzN), Allah 

Wszechmogący zsyłał swych proroków zgodnie z potrze-
bami czasów. Kiedy jednak czysty monoteizm zanikł na 
zachodzie i na wschodzie, Allah Wszechmogący posłał 
Proroka Muhammada (PzN) z ostatnim Boskim przesła-
niem. Było to odpowiedzią na modlitwy Abrahama (PzN) 
i w zgodzie z przepowiednią Jezusa (PzN). Misja Proroka 
Muhammada (PzN) została zesłana jako łaska nad wszech-
światem, nad ludzkością tych czasów i czasów, jakie miały 
nadejść po nim. W Kur’anie znajdujemy zapis: „My posła-
liśmy ciebie tylko jako miłosierdzie dla światów!” (21:107) 

9 marca 2009 roku obchodziliśmy dzień urodzin Proro-
ka Muhammada (PzN). Znaczenie słowa miełlud w języku 
arabskim oznacza miejsce lub czas, w którym on się uro-
dził, i tak też kojarzy się natychmiast każdemu muzułma-
ninowi. 

Muhammad (PzN) urodził się 12 rabi-al-awwal, trzecie-
go miesiąca kalendarza muzułmańskiego, w mieście Mekka 
na Półwyspie Arabskim. Według źródeł historycznych jest 
pieczęcią proroków, ostatnim ogniwem zamykającym pro-
roctwa rozpoczęte od czasów Adama. Muhammad (PzN) 
głosił słowo Boże, prowadził ludzi drogą prostą, przeciw-
stawiał się złu, bałwochwalstwu, rasizmowi oraz wojnie. 
Był człowiekiem, który połączył wszystkie plemiona arab-
skie, głosząc braterstwo i pojednanie w imię Boże. Główna 
cechą jego misji było to, iż zwracał się do każdego jako 
istoty ludzkiej, pomijając wszelkie różnice koloru skóry, 
języka czy kraju. Proponował idee dla dobra wszystkich 
ludzi; kto w nie wierzy jest muzułmaninem i wstępuje do 
owczarni powszechnego braterstwa islamu: czarny czy bia-
ły, pochodzący ze wschodu lub z zachodu, Arab i nie-Arab, 
nieważne gdzie mieszka, z jakiego pochodzi kraju, narodu 
czy rasy. Nieistotne jakim mówi językiem. Posłannictwo 
Muhammada (PzN) było i jest bezustannie skierowane do 
każdego. Nierówność, różnice klasowe, rasowe, językowe, 
terytorialne lub geograficzne, które dzielą ludzi - w islamie 
nie mają miejsca. 

Po 23 latach misji proroczej stanął na czele pierwsze-
go państwa muzułmańskiego, prowadząc życie skromne, 
w otoczeniu ludzi biednych i bogatych. Umierając nie po-
zostawił po sobie żadnego majątku, oddał bowiem cały 
swój dobytek potrzebującym oraz na głoszenie wiary. 

Muzułmanie obchodzą dwa obowiązkowe święta: Ra-
mazan Bajram i Kurban Bajram, nakazane w Świętym Ku-
r’anie i w hadisach. Uczeni muzułmańscy są co do tego 

całkowicie zgodni od początku proroctwa do dnia dzisiej-
szego. Do pozostałych świąt  spora część ma wiele wąt-
pliwości. Przykładowo zastrzeżenia budzi Aszura Bajram. 
Jest to święto szyitów, jednego z odłamów islamu, a wiąże 
się z męczeńską śmiercią Al-Husajna - syna kalifa Alego. 
Polscy muzułmanie obchodzą to święto, mimo iż są ob-
rządku sunnickiego. Podobna sytuacja jest z Miełludem. 
Część wybitnych uczonych, którzy sprawdzają autentycz-
ność przekazów co do jego pochodzenia, jest przeciwna 
temu świętu. Według zasad islamu nie powinno się go ob-
chodzić, gdyż Prorok (PzN) nie życzył sobie tego, obawia-
jąc się, aby po jego śmierci grób nie stał się celem licznych 
pielgrzymek i nie był czczony tak, jak pozostałych pro-
roków. Widział takie praktyki za swoich czasów; cóż to 
dopiero byłoby obecnie? 

Idea religii muzułmańskiej głosi czysty monoteizm, 
który wyraża się w czczeniu Boga Jedynego, Ałłaha Miło-
siernego, gdyż tylko On jest godzien czci i chwały. 

Wysłannik Boga zakazał wznoszenia na swoim grobie 
budowli i świętowania tam. Uczeni muzułmańscy, trzyma-
jący się fundamentów religii, zabronili obchodzenia jakich-
kolwiek świąt poza Ramadanem i Kurban Bajramem. Na-
tomiast ci, którzy patrzyli bardziej liberalnie na mówiący 
o tym hadis, nie zakazali obchodzenia Miełudu, twierdząc 
iż nawiązuje on do miejsca pochówku Proroka (PzN) i nie 
widzą w nim żadnego powodu, by nie można  obchodzić 
dnia narodzin Proroka (PzN). 

Święto Miełlud obchodzone jest przez muzułmanów 
na całym świecie oprócz Arabii Saudyjskiej. Tam, w Me-
dynie, znajduje się grób Proroka Muhammada (PzN), ale 
przywódcy tego kraju zakazują obchodzenie Miełludu 
trzymając się prawa koranicznego. Ten problem musimy 
pozostawić naukowcom do rozstrzygnięcia. 

Polscy Tatarzy, muzułmanie, od wieków obchodzą 
Miełlud, którego tradycja przekazywana była z pokolenia 
na pokolenie i trwa do dnia dzisiejszego. Trzeba jednak 
przyznać, iż w społeczności tatarskiej wiedza o nim jest 
raczej niewielka. Co prawda bardzo chętnie i dość licznie 
zjeżdżają się polscy muzułmanie na świąteczną modlitwę, 
lecz charakter tego święta oraz jego obrządek odbiega od 
przyjętych ogólnie wzorów: nie ma recytacji Kur’anu, pie-
śni o duchowym życiu Proroka (PzN), jego błogosławio-
nych narodzinach czy historii życia.

Tomasz Miśkiewicz 
■
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Prawda Aszury  
Aszura – to muzułmański dzień świąteczny przypa-

dające na 10 dzień miesiąca muharram. Obchodzone 
głównie przez szyitów jako dzień żałoby po śmierci 
imama Husajna, syna Alego bin Abu Taliba, wnuka Pro-
roka Muhammada (PzN). Jednak obecne jest również 
w tradycji tatarskiej. Tego dnia kobiety gotują kompot 
z siedmiu rodzajów owoców, jagód i ryżu, spożywany 
na znak żałoby. Skąd wzięła się ta tradycja? Ano stąd, 
że wciąż funkcjonuje legenda, według której Fatima, 
matka Husajna i Hasana, na wieść o śmierci obu synów 
w  wyprawie wojennej z rozpaczy pomieszała wszyst-
kie potrawy, jakie przygotowywała na ich powrót. Czy 
legenda ta jest prawdziwa? Co mówi historia na te-
mat okoliczności śmierci synów Alego i Fatimy oraz 
o całej ich rodzinie? Czym w rzeczywistości jest święto  
Aszura? 

W owej legendzie główną postacią dramatu jest 
Fatima, córka Muhammada, a matka Husajna i Hasa-
na. Byłą ona dzieckiem pierwszej żony Muhammada, 
Chadidży. Urodziła się ok. 605 r., mniej więcej pięć lat 
przed pierwszym objawieniem Proroka. Inne źródła, 
szyickie, podają jako datę urodzenia okres 2 do 5 lat 
po pierwszym objawieniu, ale budzi to wątpliwości, po-
nieważ jej matka musiałaby wtedy przekroczyć już 50 
rok życia. O rękę córki Proroka starało się wielu męż-
czyzn, Muhammad niezmiennie jednak odpowiadał, że 
czeka na znak z nieba, zanim podejmie decyzję, komu 
może ją oddać. Ostatecznie mężem Fatimy został Ali 
bin Abu Talib. Dokładnej daty ślubu nie sposób dzisiaj 
ustalić, ale najprawdopodobniej stało się to w roku 623 
lub 622. Ich małżeństwo trwało 10 lat, czyli do śmier-
ci Fatimy. I chociaż dozwolone było wielożeństwo, Ali 
nigdy nie ożenił się ponownie.

Z małżeństwa Fatimy i Alego urodziło się dwóch 
synów: Hasan i Husajn. Fatima była jeszcze raz w cią-
ży, dziecko to zmarło jednak w okresie niemowlęc-
twa lub, jak podają inne źródła, poroniła w wyniku 
napadu na jej dom, dokonanego po śmierci Proroka 
przez Abu Bakra i jego zwolenników. Jednak to wła-
śnie Hasan i Husajn są następnymi osobami, o których 
mowa w legendzie. Czy Fatima mogła rozpaczać po 
ich śmierci?

Córka Proroka zmarła 10 lat po ślubie z Alim. Jej 
synowie byli więc małymi chłopcami. Czy mogli więc 
wziąć udział w bitwie i w niej zginąć? Legenda jak zwy-
kle jest tylko legendą, nie zupełnie mającą odbicie w  
rzeczywistości. Historia mówi bowiem, że synowie Ale-
go osiągnęli wiek dorosły i byli imamami. Pierwszy po 
ojcu schedę objął Hasan. Urodził się on w 625 r., zmarł 
natomiast w 670 r., a po nim imamem został właśnie 
Husajn, urodzony w 626 r. Zginął pod Karbalą 10 dnia 
miesiąca Muharram 680 r. I to na pamiątkę jego śmierci 
obchodzony jest dzień świąteczny - Aszura.  

Jakim imamem, jakim człowiekiem był Husajn? We-
dług przekazów głęboko religijny, niezachwianie wie-
rzący w dzieło Proroka. W czasie, gdy wokół szerzyło 
się już zepsucie, a głównym wrogiem potomków Mu-
hammada i ich wspólnoty był człowiek nieprzestrzega-
jący zasad wynikających z Koranu, czyli wnuk starego 
wroga Muhammada - Jazyd, Husajn przeciwstawiał się 
temu i stanowczo odmówił oddania hołdu osobie, któ-
rą uważał za całkowicie zdeprawowaną. Wyzwany do 
konfrontacji zbrojnej nie zgromadził wojska, nie wyko-
rzystał nawet sił, które miał do dyspozycji. Z zaledwie 
setką ludzi stanął przeciw wojskom Jazyda, wiedząc, że 
jego misja skazana jest na niepowodzenie. Miał zatem 
świadomość, że tych, którzy pójdą z nim, spotka nie-
chybna śmierć. Poprosił więc swoich zwolenników, aby 
go opuścili. 

Czy Husajn osiągnął cokolwiek, idąc świadomie na 
śmierć? Czy oddanie sprawie Allaha przyniosło jaką-
kolwiek korzyść, skoro na pierwszy rzut oka widać, że 
w sensie fizycznym niczego nie zyskał, a stracił życie? 
Czy śmierć imama miała sens dla wspólnoty? Jakie jest 
przesłanie Aszury, jako święta upamiętniającego mę-
czeńską śmierć imama Husajna? Jest proste dla kogoś, 
kto dobro duchowe przedkłada nad dobra materialne. 
Powinno być zatem proste dla każdego muzułmanina. 
Ktoś taki jak Husajn, postępujący przez całe życie jak 
prawy muzułmanin, godny spadkobierca zasad ustano-
wionych przez Proroka, nie mógł złożyć hołdu czło-
wiekowi podobnemu do Jazyda, który te zasady miał 
za nic i przeciw nim występował. Jednocześnie Husajn 
zdawał sobie sprawę, że wszelka walka zbrojna i mili-
tarne podboje to tylko tymczasowa zmiana. Nie zmie-
niają się bowiem ludzkie umysły ani serca. W dodatku 
prędzej czy później następna fala przemocy pochłonie 
poprzedni porządek. 

Prawdziwą wartością są natomiast dobra duchowe, 
zasady ustanowione dla ludzi przez Boga, niezmienne, 
w sposób prawdziwy wytyczające codzienne życie czło-
wieka. Husajn wiedział, że ugięcie kolan przed Jazydem 
spowodowałoby, że jego panowanie zmiotłoby zasady 
islamu i zniszczyło tym samym dzieło życia Muham-
mada i jego potomków. Do tego nie chciał dopuścić. 
Poniósł śmierć na polu bitwy, składając modlitewny 
pokłon. Tym samym zademonstrował odwagę i opór 
w imię prawdy, sprawiedliwości i uczciwości. Stracił ży-
cie kłaniając się Allahowi, nie zaś człowiekowi, który 
próbował go do tego zmusić. Tymczasem wspólnota 
(umma), jako całość, poddała się woli Jazyda i przed-
islamskie obyczaje Arabii zaczęły narastać, tak, jak bał 
się tego Husajn. Bierność oznaczałaby jednak dla Hu-
sajna koniec islamu. 

Dla wyznawców islamu Aszura jest dniem żałoby 
i zadumy nad bohaterstwem oraz poświęceniem życia 



15Przegląd TaTarski Nr 1/2009

w imię zasad uniwersalnych, w imię poszanowania do-
bra i sprawiedliwości. Chociaż to święto szyickie, ob-
chodzoną je również sunniccy Tatarzy. Post jest tu do-
browolny. Niektórzy poszczą także dzień przed i dzień 
po święcie. Wśród szyitów powszechne jest w tym cza-
sie umartwianie się przez biczowanie, publiczne zada-
wanie sobie ran. Ulice wypełniają tłumy płaczących, bi-
czujących się mężczyzn. Główne obchody mają miejsce 
oczywiście w Karbali, czyli w miejscu śmierci Husajna. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że ranienie się na 
znak żałoby jest niezgodne z zasadami islamu. Wypo-
wiadają się przeciwko temu szejchowie, wydawane są 
fatwy. Wciąż jednak wielu jest takich, dla których żal po 
śmierci wielkiego imama można okazać jedynie przez 
zadawanie sobie samemu bólu na znak żałoby i solidar-
ności z nim.

Taka jest prawda o okolicznościach śmierci synów 
Fatimy. Tym samym legenda pozostaje tylko legendą, 
choć włączając osobę rozpaczającej matki nadaje to 
całej tragedii jeszcze bardziej ludzki wymiar. Święto 
Aszura ma jednak głębszą wymowę i o tym nie powin-
no się zapominać. Jest nie tylko żałobą po wielkim ima-
mie szyickim, ale przede wszystkim przypomnieniem 
idei, jaka przyświecała temu odważnemu człowiekowi, 
gdy decydował się na śmierć w imię swojej niezachwia-
nej wiary. A wszystko po to, aby pokazać wspólnocie, 
że wartości islamu są niezbywalne i nie wolno ich za-
mienić na żadne inne. 

                       Iza Melika Czechowska

                      ■

Diamentowe Gody 
Ależ ten czas leci! 
Jednak szczęśliwi ponoć czasu nie mierzą, zatem 

dla Almiry i Alego Szczęsnowiczów sześćdziesiąt lat 
małżeństwa to niczym jedna wspaniała chwila. Tak, to 
nieomal nieprawdopodobne, ale pobrali się 12 stycznia 
1949 roku! Obchodzą więc swe Diamentowe Gody.

Rodzina Almiry pochodzi z Nowogródka, a po II 
wojnie światowej zamieszkała w Gorzowie Wlkp. Ali 
Szczęsnowicz, rodem z Sokółki, bywał w odległym 
Gorzowie Wlkp. w sprawach zawodowych. Tam też 
poznał swoją przyszłą małżonkę. 

Jubilaci, Almira i Ali Szczęsnowiczowie, w otoczeniu córek oraz zięciów

Pobrali się po dwóch latach narzeczeństwa. Uro-
dziły im się dzieci: 3 córki i syn, doczekali się wnuków 
oraz prawnuków i obecnie rodzina ich liczy 23 osoby. 
Piękny tatarski ród!

Czcigodnym Jubilatom życzymy kolejnych mał-
żeńskich lat w zdrowiu, szczęściu i zgodzie. Niech 
czas płynie im jak najwolniej.

Mufti 
oraz Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego  

Związku Religijnego w RP



Kobieta, koń i step
Wokół czteroWierszy Musy czachoroWskiego

Ruba’i, w liczbie mnogiej ruba’ijjat – w tradycji polskiej 
często nazywany rubajjatem, to refleksyjna forma poetyc-
ka wywodząca się z poezji perskiej, choć jej nazwa pochodzi 
z języka arabskiego i oznacza „czterowiersz”. Ukształtowała 
się w X-XI w., wyłaniając się z irańskiej literatury ludowej, po 
czym przejęta została także przez literatury tureckojęzyczne. 
W literaturze arabskiej ruba’i nigdy nie zyskał większej popu-
larności. Funkcjonowały i funkcjonują dwa podstawowe typy 
rubajjatów – ze strukturą rymową aaaa oraz aaba. Bardzo rzad-
ko stosowano także strukturę abab, czasem na końcu wersów 
pojawia się rodzaj refrenu, tzw. redif. Zbiory rubajjatów ukła-
dane były dwojako – albo, początkowo, wedle rymów, tak, jak 
klasyczne diwany – zbiory kasyd, albo też tematycznie.

Za najwybitniejszego twórcę rubajjatów uważany jest po-
wszechnie perski uczony i poeta Omar Chajjam (XI w.), które-
go utwory przyswoił jako pierwszy literaturze Europy Edward 
Fitzgerald (pierwsze wydanie 1859). Zbiór ten obejmował za-
równo teksty samego Chajjama, jak i przypisywane mu oraz kil-
ka wierszy napisanych przez samego Fitzgeralda na motywach 
orientalnych. W przypadku Chajjama i rubajjatów mamy do 
czynienia z sytuacją podobną, jak to było z Księgą tysiąca i jednej 
nocy – dopiero ich europejskie odkrycie przyczyniło im popu-
larności na Bliskim Wschodzie. Dla XIX-wiecznych brytyjskich 
dekadentów, jak pisze Witold Ostrowski, były one „poetycką 
biblią”. W literaturze polskiej rubajjaty Chajjama nie miały ani 
takiego znaczenia, ani takiego powodzenia. Jako pierwsze po-
jawiły się przekłady wierszy przypisywanych perskiemu poecie 
mistycznemu Abu Sa’idowi Abu al-Chajrowi (X-XI w.) przeło-
żone przez poetę i orientalistę Wacława Rolicz-Liedera w 1895 
r. Liczne przekłady rubajjatów zawiera wydana w 1902 Historya 
literatury perskiej Juliana A. Święcickiego. W słynnym Dywanie 
Wschodnim opublikowanym przez Antoniego Langego w 1921 
r. przeczytać możemy rubajjaty zarówno wspomnianego Abu 
Sa’ida, jak i Chakaniego oraz oczywiście Chajjama – w pięk-
nych, choć pośrednich przekładach A. Langego, Franciszka X. 
Pusłowskiego oraz Maryli Wolskiej i Mieczysława Pawlikow-
skiego. Później Chajjama tłumaczyli, już z oryginału, Andrzej 
Gawroński (1933) i Franciszek Machalski (1944). Przekłady 
Gawrońskiego uważane są powszechnie za najdoskonalsze. 
Chajjam jednak zachwyca po dziś dzień. Rubajjaty rozmaitych 
autorów tłumaczyli także wybitni iraniści 2. połowy XX w., np. 
Barbara Majewska czy Władysław Dulęba. Niedawno ukazał 
się zbiór czterowierszy mieszkającego od wielu lat w Polsce 
Surendra Bhutaniego, piszącego w języku urdu, w przekładzie 
poetyckim Janusza Krzyżowskiego. A oto przekład jednego 
z czterowierszy Omara Chajjama dokonany przez iranistę naj-
młodszego pokolenia, Alberta Kwiatkowskiego:

wczoraj w winiarni starca spotkałem.
co z tymi, którzy tu byli? – spytałem.
rzekł: wino pij, bo takich jak my wielu
tu było, lecz śladu po nich nie ma wcale.

16 liTeraTura

Mówiąc o funkcjonowaniu rubajjatów w literaturze pol-
skiej wspomnieć należy także o tym, co w literaturoznawstwie 
nazywane jest „recepcją produktywną” – a zatem na ile forma 
rubajjatu zaistniała w poezji polskiej. Trudno ukrywać, że nie 
zrobiły one u nas zawrotnej kariery, ale też nie są nieobec-
ne. Najsłynniejsze są chyba poruszające Rubayaty wojenne Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, wydane po raz pierwszy w 1946 
roku. Bez wątpienia są one świadectwem orientalnych zainte-
resowań poetki. Powstały najprawdopodobniej już w Wielkiej 
Brytanii – może wpływ na te zainteresowania miały przekłady 
Fitzgeralda? Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z pewnością blisko 
było do owych wspomnianych wyżej XIX-wiecznych brytyj-
skich dekadentów, szczególnie pod koniec życia. Wskazywać 
na to mogą kilkukrotne odwołania do Omara Chajjama, jak 
choćby w Rozmowie z Omarem:

„Omarze, w wieczność odszedłeś szczęśliwą,
Wzwyż ponad ziemię, cierpiącą a mściwą”…
- „Lecz na tej ziemi można być poetą,
Oto jedyna piękna jej właściwość”…

W ostatnich latach tradycję rubajjatu odnawiają poeci 
związani z islamem tatarsko-polskim, zachowując jego mi-
styczno-refleksyjny charakter, ale jednocześnie włączając do 
niego treści charakterystyczne dla tatarskiej kultury stepowej. 
Pierwszym, kto nawiązał do tej pięknej poetyckiej tradycji 
muzułmańskiego Bliskiego Wschodu był Selim Chazbijewicz 
w tomiku Rubai’jjat albo czterowiersze z 1998 roku. Rubajjaty Se-
lima Chazbijewicza doskonale mieszczą się w wyżej podanej 
charakterystyce gatunku. Głównym motywem jego tekstów 
jest mistyczne doświadczenie Boga, wspaniale opisane w jed-
nym z najpiękniejszych utworów zbioru, zatytułowanym Świa-
tło sufich Nakszbandi:

Wieczne wspomnienie Boga wśród upalnej drogi,
Pył dławi nasze gardła, ostry kamień - nogi,
Skwar spopiela usta, słońce spala oczy,
I raj boskiego Światła - ogród w sercu błogi.

W tym i innych jeszcze rubajjatach mistycznych Cha-
zbijewiczowi udało się doskonale uchwycić sedno sufickiej 
mądrości, które tak trudno wyrazić w uczonym, czy choćby 
popularnonaukowym dyskursie. Drugim wątkiem zbioru Cha-
zbijewicza jest tematyka tatarska, będąca echem poszukiwania 
w poezji własnych korzeni religijnych i kulturowych. 

Podobne, jak u Selima Chazbijewicza motywy pojawiają 
się w trzydziestu trzech stepowych rubajjatach Musy Cza-
chorowskiego, które mamy przed sobą. Zastanawia już sama 
liczba czterowierszy w zbiorze, w niejasny sposób nawiązująca 
być może do tajemniczych liczb znanych z ezoteryki nie tyl-
ko muzułmańskiej. Nie pytając Autora, czy to coś znaczy, czy 
też jest zabiegiem czysto estetycznym, zdaję się tu na własną 
pomysłowość egzegetyczną, pozostając w kręgu kulturowym 
islamu. Liczba 33 nie ma, wedle mojej wiedzy, zbyt bogatej 
symboliki w kulturze muzułmańskiej. Z trzydziestu trzech 
perełek składa się skrócona muzułmańska subha, „różaniec” 
– 33 x 3 daje w sumie 99 Najpiękniejszych Imion Boga – Al-
Asma al-Husna – setne, Najpiękniejsze z Najpiękniejszych to 
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imię Allah, po prostu: Bóg. Pójdźmy dalej tym tropem. Od-
powiednikiem cyfry 3 jest litera alfabetu arabskiego dżim, od 
której zaczyna się słowo Al-Dżabbar, „Wszechmocny” – jedno 
z Najpiękniejszych Imion Boga, w innej interpretacji odnoszą-
ca się do określenia Dżalal Allah – „Dostojeństwo Boga”. Jak 
twierdził średniowieczny „czarownik” Al-Buni, litery tej uży-
wano do sprawdzania prawdomówności. Należało napisać ją 
na kawałku chleba wraz z wersetem 72 sury Krowa. Oskarżony 
o kradzież, jeśli był niewinny, mógł bez problemu przełknąć 
taki kęs, jeśli zaś był winny – nie mógł tego zrobić. Liczba 30 
to z kolei litera lam – imię Boga Al-Latif, „Łagodny”. W związ-
ku z imieniem Boga przypisuje się jej cechę tajemnej łagodno-
ści. Zapisana dwadzieścia trzy razy na cynowej plakietce w pią-
tek, czternastego dnia miesiąca, najlepiej w ramadanie, według 
Al-Buniego chroni człowieka przed wszelkim złem. Dla mi-
styków natomiast lam/30 to symbol całkowitego zrozumienia. 
Łagodność, Dostojeństwo, Wszechmoc i Zrozumienie. Na to 
wskazuje zatem numeryczna analiza liczby rubajjatów Cza-
chorowskiego. W muzułmańskiej mitologii trzydzieści trzy lata 
stanowi idealny wiek człowieka – tyle lat będą na wieczność 
mieli wszyscy mieszkańcy muzułmańskiego Raju. Czyż trzeba 
więcej rekomendacji?

Wracając do wspólnoty motywów u Chazbijewicza i Cza-
chorowskiego, trudno się temu faktowi dziwić, wziąwszy pod 
uwagę wspólnotę korzeni etnicznych i religijnych obu poetów. 
Jeśli jednak potraktujemy oba zbiory jako poetyckie cykle, za-
uważymy jednak wiele różnic, które sprawiają, że mamy do 
czynienia z całkowicie odmienną poezją. Bez wątpienia domi-
nantą rubajjatów Chazbijewicza jest islam i wszelkie motywy 
o charakterze religijnym. Czachorowski w Rubajatach stepowych 
od tych motywów nie ucieka, ale, ponieważ jego czterowier-
sze wyrastają, co naturalne, z dotychczasowych doświadczeń 
twórczych autora, są to rubajjaty mniej religijne, bardziej zaś 
tatarskie, stepowe (co sugeruje przecież poeta w tytule) i… 
miłosne. Nie zdziwi to nikogo, kto zna wcześniejsze zbiory 
poetyckie Czachorowskiego. Swoje miejsce w świecie nakreśla 
autor już w pierwszym wierszu – chciał zostać mułłą, został 
poetą, ale zawsze słyszy głos Boga. Poetyckie „ty” u Czacho-
rowskiego to jednak nie zawsze Boskie „Ty”: 

Cóż ci mogę oddać, gdy nie mam już niczego?
Wzięłaś przecież wszystko (…)

I dalej:

Moje jest to, co moje. Nie chcę nic cudzego.
Kobietę, jurtę w stepie, konia mieć śmigłego:
to są moje marzenia, a jeszcze do tego,
najprostszą z dróg podążać w stronę Najwyższego.

Mimowolnie znów nasuwają się porównania z rubajjatami 
Chazbijewicza i wydaje mi się, że taka hierarchia w utworach 
Selima byłaby niemożliwa. Tam zawsze na początku jest mi-
styczny Bóg, potem wszystkie nietrwałe rzeczy świata tego, 
jak to określił Mikołaj Sęp-Szarzyński w słynnym sonecie. 
Czachorowski wciąż o Bogu pamięta, ale jest On punktem 
odniesienia zwykłego człowieka, żyjącego tu i teraz, wśród 
nas. Mistyków poeta podziwia, ale nie aspiruje do bycia sufim, 

pozostając jednakowoż, by znów powrócić do Sępa-Szarzyń-
skiego – „wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie”. Owo „nie 
mam niczego” z cytowanego rubajjatu nie jest dosłownym 
ubóstwem wędrownego mistyka żebrzącego o wsparcie. To 
pustka, jaka rodzi się po jak najbardziej ludzkim rozstaniu, 
kiedy poeta stał się „nagle obcy”. To pustka i nicość całkiem 
ludzka, nie transcendentna, choć nie mniej, a może nawet bar-
dziej znacząca i bolesna, bo trudno się przed nimi ukryć w ką-
cie zawiji. Żal za utraconą, choćby tylko w metaforze, miłością, 
w przejmujący sposób unaocznia nam ludzki wymiar poezji, jej 
katartyczną funkcję: „Zabłądziłem żyjąc. Odnalazłem się mar-
twy”. A zatem przekroczyłem wrota poznania, teraz jestem 
już innym człowiekiem. Taki oczyszczający charakter zdaje się 
mieć w Rubajatach stepowych także sen. Motyw snu kilkakrotnie 
pojawia się w utworach Czachorowskiego – zarówno sen jako 
stan odpoczynku zmęczonego ciała i umysłu, jak i w znacze-
niu marzenia sennego. Pomaga on pogodzić się z rzeczywisto-
ścią, która nie zawsze poetę satysfakcjonuje. Oczyszcza, bo we 
śnie Tatar powraca na swój step, do swoich źródeł – tak me-
taforycznych, jak i rzeczywistych, z ich bogatą symboliką. Te 
źródła dają człowiekowi siłę, nawet, jeśli tylko „śni, że śni”. 

Poza nawiązaniami i motywami o charakterze czysto lirycz-
nym warto wspomnieć o motywach kulturowych, tatarskich 
i polsko-tatarskich. Pojawiają się drewniane meczety, schowane 
wśród drzew stare miziary, żal za zgubioną hramotką z religijno-
magiczną formułą, która miała chronić przed nieszczęściem… 
Te rubajjaty mogły powstać tylko tutaj, choć owo „tutaj” po-
zostaje nie do końca określone. Jest jednocześnie gdzieś blisko 
– znamy przecież te meczety i te talizmany, ale jednocześnie 
gdzieś daleko – poetycka geografia wysyła nas ku szerokim 
stepom, rozciągającym się tysiące kilometrów od łąki, która 
musiała grać rolę owego stepu, gdzie poeta śnił konia i źródło, 
nakrytego kopułą błękitnego, bezkresnego nieba. 

Czterowiersze Musy Czachorowskiego charakteryzują się 
klasyczną formą – autor trzyma się ściśle systemu rymów aaba, 
w kilku utworach zastosował redif, ale odszedł od najstarsze-
go układu przyjętego dla cyklów poetyckich w piśmiennictwie 
bliskowschodnim - układ zbioru nie jest podyktowany ryma-
mi. Zachowanie tej zasady byłoby zresztą w świetle polskiej 
poetyki nieco może już zbyt ekstrawaganckie, a z drugiej stro-
ny – co tu dużo mówić – bez dodatkowego komentarza nie-
zauważalne i niezrozumiałe dla Czytelnika polskiego.

Rubajaty stepowe Czachorowskiego to bez wątpienia ory-
ginalny wkład w muzułmańską literaturę tworzoną w języku 
polskim. To kolejny element na razie dość jeszcze skromnego 
ilościowo, ale ważnego i ciekawego poznawczo zjawiska, ja-
kim jest literatura muzułmanów powstająca w języku polskim. 
Warto wyruszyć więc razem z poetą na literacką wyprawę 
w szeroki, tatarski step.

Marek M. Dziekan
Musa Czachorowski, Rubajaty stepowe, Inicjatywa wydawnicza: Çaxarxan 

Xucalıq, Wrocław 2009 * Komisja ds. ochrony dziedzictwa muzułmańskiego 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, wydanie 
pierwsze, Wydawnictwo ARGI, Wrocław 2009, ISBN 978-83-60425-37-4

   ■



Tatarska kuchnia – pierekaczewnik

18 kuliNaria ●  świaT

Pierekaczewnik to chyba najbardziej znana tatarska potrawa 
w Polsce. Niektórzy mówią o nim pieróg, rogal, cebulnik, a są i tacy, 
co nazywają go nawet tatarskim strudlem. W 1938 roku tak pisał 
o nim Stanisław Kryczyński w swej monografii „Tatarzy litewscy”: 
(...) pierekaczewnik (z białorus., niby polski „przekładaniec”; ros. piere-
katywat’ = przewałkowywać). Jest to ciasto wałkowane tak długo, aż zrobi 
się bardzo cienkie i delikatne, i układane warstwami, które smaruje się masłem 
i przysypuje się pieprzem i innymi przyprawami; miedzy warstwy kładzie się 
nadziewkę, która może być: a) z mięsa gęsiego siekanego z dużą domieszka 
cebuli i surowego łoju; b) z sera, c)z rodzynków (a dzisiaj także i ze śliwek, ale 
to innowacja), d) z sera i rodzynków. Wszystko to zawija się w rulon (ślimak) 
i piecze się w okrągłym mosiężnym rondlu. Do ciasta takiego drożdży się nie 
dodaje. 

Tak naprawdę, to pierekaczewnik ruszył w świat dzięki Dżen-
necie Bogdanowicz i jej agroturystycznej „Tatarskiej Jurcie” w Kru-
szynianach. Goście z Polski oraz zagranicy mogą tam do woli roz-
smakować się w specjałach lokalnej tatarskiej kuchni. Dżennetę 
wspomagają jej dzielne córki: Dżemila, Elwira i Tamira. Z radą 
i pomocą spieszy zawsze teściowa Tamara Bogdanowicz, a i kole-
żanka Tatiana Baranowska chętnie przyłącza się do współdziałania. 
Na Mirosławie Bogdanowiczu, mężu Dżennety, spoczywają już 
inne raczej, pozakuchenne obowiązki. Możliwość zjedzenia przez 
zgłodniałego na szlaku turystę pierekaczewnika, czebureków czy 
kołdunów to jedna sprawa, ale w „Tatarskiej Jurcie” można do-
stać przepis na dany specjał lub też uczestni-
czyć w warsztatach kulinarnych, które latem 
przyciągają do Kruszynian wiele osób z naj-
odleglejszych regionów kraju. Prawdę jednak 
mówiąc, nie samym jadłem człowiek żyje: 
Dżenneta Bogdanowicz od kilku lat realizuje 
świetne przedsięwzięcia promujące tatarską 
tradycję i kulturę. 

Starania Dżennety doprowadziły do tego, 
że 20 lipca 2005 roku pierekaczewnik wpisany 
został w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi na Listę Produk-
tów Tradycyjnych w kategorii „Gotowe dania i potrawy”. 5 mar-
ca 2007 roku ukazało się ogłoszenie ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi w sprawie wniosków o rejestrację nazwy pierekaczenik, jako 
gwarantowana tradycyjna specjalność. Wystąpiło o to konsorp-
cjum producentów pierekaczewnika, które tworzą: Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Tatarska Jurta”, Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Stajnia na Tatarskim Szlaku” oraz Arleta Żynel z Kapituły Klubu 
Szefów Kuchni. 24 października 2008 r. w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej opublikowano wniosek o rejestrację piereka-
czewnika właśnie w Unii Europejskiej. Teraz trwa jeszcze sześcio-
miesięczny okres oczekiwania, po którym – gdy nie będzie żadnych 
sprzeciwów – pierekaczewnik otrzyma unijną rejestrację. 

Podobno stare porzekadło mówi o pierekaczewniku, że łatwiej 
go zjeść niż zrobić. Cóż... Może to i prawda. Wszelako, parafrazując 
słowa pewnego dzielnego monarchy (polsko-litewskiego zresztą), 
przepisów na pierekaczewnik ci u nas dostatek, zatem warto wziąć 
się do roboty. Niektórzy twierdzą, że każda rodzina ma swoją wła-
sną recepturę, ale najwięcej chyba zależy od sprawności gospodyni. 

Tej, która ma talent w rękach i serce do dobrej pracy, wszystko się 
przecież udaje. Ciocia Ajsza twierdzi, że tajemnica powodzenia tkwi 
w cieście, farszu i pieczeniu. No jasne, drobnostka... Ale oto prze-
pis, który dostałem od Dagmary Sulkiewicz:

-  składniki na ciasto: kilogram mąki tortowej, 6 żółtek, 1/5 
kostki roztopionego masła lub łyżka stołową oleju oraz 
około 0,5 l. wody i sól.

-  na nadzienie: dwie kostki masła, 1-1,5 kg wołowiny lub mięsa 
z indyka, 3-4 cebule, sól i pieprz. Nadzienie słodkie: kilogram 
rozdrobnionego białego sera, 10 dag rodzynek i cukier do sma-
ku.

Mąkę przesiewamy do miski, wbijamy do niej żółtka, dodajemy 
masło lub olej, solimy i dokładnie wyrabiamy. W trakcie miesienia 
dolewamy wodę, aż do momentu uzyskania jednolitej, elastycznej 
masy. Wyrobione ciasto należy podzielić na 6 równych części. Na 
stolnicy rozwałkowujemy każdy kawałek ciasta na możliwie naj-
cieńsze płaty, a następnie rozciągamy jeszcze ręcznie, aby tylko nie 
podziurawiły się czy porwały. Tak przygotowane odkładamy na 
bok, uważając, żeby się nie posklejały. Możemy przykryć je ście-
reczką, co uchroni przed nadmiernym wysychaniem. 

Mięso na farsz należy pokroić nożem (pokroić nożem, a nie 
zmielić w maszynce do mięsa!), wymieszać z cebulą pokrojoną 
w kostkę, doprawić solą i pieprzem. Użyć możemy tu baraniny, wo-
łowiny, gęsiny lub mięsa z indyczego udźca, ale bez mieszania po-

szczególnych rodzajów. Farsz słodki robimy 
z białego sera i rodzynków, albo z obranych 
i pokrojonych w kostkę jabłek lub z suszo-
nych śliwek. Może być także farsz makowy, 
a spotyka się i grzybowy.

Tymczasem jednak musimy roztopić 
dwie kostki masła. Smarujemy nim poszcze-
gólne płaty, układając jeden na drugim. Na 
ostatnim, górnym płacie równomiernie roz-

kładamy farsz. Całość zwijamy w rulon i formujemy z niego rogal. 
Wierzch także smarujemy masłem. W prodiżu pieczemy około 2 
godzin. W piekarniku – krócej, przy czym sprawdzamy od czasu 
do czasu, aby się nie przypalił. Jeżeli pieczemy na blaszce, wtedy 
dobrze jest przykryć pierekaczewnik folią aluminiową, żeby nie wy-
szedł zbyt wyschnięty.  Pierekaczewnik z blachy może mieć kształt 
podłużnego rulonu lub rogala. Do prodiża czy okrągłej formy zwi-
jamy go na kształt ślimacznicy.      

Przepisy, na które np. można natrafić w Internecie, różnią 
się zazwyczaj ilością jaj (żółtek): 4, 5 lub 6. Również ilość płatów 
bywa rozmaita: 2, 3, 4 albo 6. Każda gospodyni ma tu jednak swoje 
sprawdzone rodzinne sekrety. A to np. do farszu mięsnego dodaje 
się nieco dyni lub tłuszczu takiego i takiego, a to ser czy jabłka do-
prawia się tym i tamtym, a to zamiast ciasta makaronowego robi się 
drożdżowe...  Ale co tu dużo mówić: pierekaczewnik może mieć 
rozmaity kształt i rozmaite nadzienie, ale zawsze ogromnie mi sma-
kuje. 

Musa Czachorowski
■Zdjęcie z archiwum NK MZR
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Deportacja 1944 roku  
we wspomnieniach Tatarów Krymskich

przybył na stację Kattakurgan Okręgu Samarkandzkiego Uz-
beckiej SSR. Wszystkich zgromadzono w parku i zaprowadzo-
no na dezynsekcję. Potem samochodami zawieziono nas do 
kołchozów. Nasza rodzina trafiła do kołchozu „Stalinalimbaj” 
Rejonu Karadarińskiego. Dla dwóch rodzin przeznaczyli kibit-
kę bez okien, w środku wszystko było czarne od sadzy i dymu. 
W jednym pokoju mieszkało 15 ludzi.

Miejscowi mieszkańcy początkowo nas nie rozumieli, 
potem się przyzwyczaili. Na następny dzień po przyjeździe 
wszystkich zagoniono do pracy. Moi rodzice pracowali przy 
zbiorze owsa. Ja z bratem pracowałam na polu bawełny. La-
tem 1945 roku mama przyszła z pracy, powiedziała, że boli 
ją głowa, położyła się i umarła. Mamę obmyłam sama. Pod 
koniec miesiąca zmarł ojciec, od smutku i zmartwień, cały 
czas rozmyślał, jak sam jeden da sobie radę z dziećmi. Krewni 
z sąsiedniej wsi pomogli nam pochować rodziców. Cała na-
sza szóstka została sama. Naczelnik przysłał arbę, żeby za-
brać młodsze dzieci do sierocińca. Nie chciałam ich puścić, 
ale mnie namówiono i najmłodsze dzieci zostały odwiezione 
do karadarińskiego domu dziecka, ale nie na długo. Bekir cały 
czas płakał. Poinformowano mnie, że dzieci będą wysłane 
do Samarkandy. Poszłam prosić dyrektora, aby zwrócono mi 
dzieci, ale nie uzyskałam zezwolenia. Poprosiłam o pomoc 
krewnego, Mustafa agę, i on zabrał dzieci.

Jeśli nie wychodziłam do pracy, przyjeżdżał brygadier i ba-
tem wyganiał mnie na pole. A w domu była czwórka dzieci. 
W 1946 roku zachorował Osman. Przyszła pielęgniarka i po-
wiedziała, żebym zawiozła go do szpitala. Popracowałam na 
polu do obiadu, wzięłam go na ręce i poszłam do  karadariń-
skiego szpitala, który znajdował się 15 kilometrów od naszego 
domu. Nie zdążyłam dojść i zanocowałam u znajomych. Zmę-
czyłam się i przysnęłam, położyłam też brata. Miał chłodne 
nóżki. Myślę, dlaczego on marznie w taki upał. Chciałam go 
obudzić, ale okazało się, że jest już martwy. Dali mi szmat-
kę, zawinęłam go i na rękach zaniosłam do domu, obmyłam 
i pochowałam. Po drodze znajome Uzbeczki zobaczywszy za-
winięte dziecko, ze zdziwieniem pytały: czemu w taki upał go 
tak zakutałaś?  

W 1947 roku Bekir i Fewzije zachorowali na żółtaczkę. 
Umieszczono ich w szpitalu, leżeli na łóżku, a ja na podłodze. 
Kiedy wróciliśmy do domu, krewna z drugiej wsi zapropono-
wała, że zabierze Fewzije do siebie. Po miesiącu zawiadomio-
no mnie, że Fewzije zmarła na febrę. Sąsiedzi Uzbecy pomogli 
ją pochować. Po jakimś czasie zachorował Bekir. Wracał ze 
szkoły i stracił przytomność na sąsiednim podwórku. Z tru-
dem przeniosłam go do domu. Chciałam z nim posiedzieć, ale 
brygadier mi nie pozwolił nakazując iść do pracy. Biegałam do 
pracy, zbierałam trochę bawełny, a potem do domu. Braciszek 
ledwie żył, no i umarł tak sam w domu. Poszłam do naczelni-
ka, on pomógł mi dostać mydło i całun. Obmyłam braciszka 
i pochowałam go.

 Niniejsze wspomnienia Tatarów Krymskich publikujemy 
dzięki uprzejmości Centrum Informacji i Dokumentacji Tata-
rów Krymskich, na którego stronie internetowej (http://www.
cidct.org.ua/ru/publications/) się ukazały. Publikacja interne-
towa w języku rosyjskim stanowi przedruk książki (Deportacja 
krymskich tatar. Kak eto było), która wyszła w 60. rocznicę tra-
gicznych wydarzeń.

Opowieści ocalałych Tatarów są w większości króciutki-
mi relacjami, przekazanymi prostym, lecz jakże wzruszającym 
nieraz językiem. Mimo niewątpliwego schematu, według któ-
rego zostały opowiedziane i zebrane, zawierają wiele indywi-
dualnie uchwyconych obrazów i wątków. Dzięki nim, tamte 
tragiczne wydarzenia zdają się ożywać przed naszymi oczami, 
mimowolnie stajemy się ich uczestnikami. Siłą tych maleńkich 
opowieści jest właśnie prostota i szczególna czerstwość sło-
wa, oraz przekazana za jego pomocą konieczność przetrwania 
i powrotu – do domu, na Krym! Może więc i dla nas mogą się 
stać zachętą do jakiegoś ważnego powrotu i do wiary w po-
trzebę zachowania tatarskiej kultury?

*   *   *                   
Esma Abdułłajewa, urodzona 3 maja 1932 roku we wsi 

Ajserez Rejonu Sudackiego na Krymie.

Nasza rodzina składała się z ojca – Abdułły Biliałowa 
(1905-1945), matki – Mejrem Dewe (1913-1945), brata Smaiła 
(1930), mnie, młodszych braci i sióstr: Bekira (1935-1947), Few-
zi (1937-1995), Fewzije (1939-1947) i Osmana (1942-1946).

Wczesnym rankiem 18 maja 1944 roku, kiedy wszyscy 
jeszcze spaliśmy, do domu głośno zastukano. Ojciec zapalił 
lampę i otworzył drzwi. Na progu stali dwaj uzbrojeni żołnie-
rze. Zapytali, z ilu ludzi składa się nasza rodzina. Ojciec odpo-
wiedział: z ośmiu. Macie 15 minut na zebranie się. Zbierzcie rzeczy 
i szybko wyjdźcie z domu, zostajecie wysiedleni - usłyszeliśmy. Nikt 
nie zapytał za co i dokąd nas wiozą. Ojciec stracił głowę, mama 
trzymała na rękach dwuletnie dziecko. Wszyscy byliśmy dzieć-
mi, jak mogliśmy się zebrać? Zdążyliśmy wziąć tylko worek 
fasoli. Wyszliśmy z domu w tym, w czym staliśmy. Wszystkich 
mieszkańców wsi zebrano wokół cmentarza. Ludzie myśleli, 
że przywieziono ich na rozstrzelanie. Załadowano wszystkich, 
jak bydło, do samochodów i odwieziono na stację Feodosja. 
Pamiętam, że padał rzęsisty deszcz. Samochód podstawiono 
tuż pod wagon i wrzucono ludzi do jego wnętrza. Wagony 
były dwupoziomowe. Kiedy przejeżdżaliśmy przez Siwasz, 
wszyscy głośno płakali, żegnając się z Ojczyzną. 

Wody i toalety nie było. Kiedy pociąg się zatrzymywał, 
wszyscy biegli za potrzebą pod wagony. W naszym wagonie 
nikt nie umarł, tylko jednak kobieta po drodze urodziła. Nie 
było opieki medycznej, wieziono nas na umieranie, nikomu nie 
byliśmy potrzebni. W drodze karmiono nas jakąś lurą, zatyka-
liśmy nosy i połykaliśmy. Nie pamiętam, ile razy nas karmiono, 
ale wciąż chciało się jeść. W połowie czerwca nasz eszelon 



Kiedy teraz zdarza mi się widzieć kondukt pogrzebowy, 
zaraz odwracam wzrok. W ciągu trzech lat deportacji pocho-
wałam pięcioro swoich bliskich. Nie dostawaliśmy od państwa 
żadnej zapomogi. Na Krymie skończyłam trzy klasy i więcej 
już nie miałam możliwości się uczyć. Dzieci uczyły się w szko-
le po uzbecku. Przez pierwsze lata zsyłki wszyscy czekaliśmy, 
że pozwolą nam wrócić do Ojczyzny, rodzice umarli ze słowa-
mi - Krym! Krym! - na ustach. 

W 1953 roku wyszłam za mąż za Kerima Dżemilewa, któ-
ry mieszkał w mieście Kattakurgan. Aby przeprowadzić się do 
męża, musiałam prosić komendanta o pozwolenie. Pewnego 
razu bez pozwolenia pojechałam do kołchozu, żeby zobaczyć 
swoich krewnych, komendant to zobaczył i byłam zmuszona 
przez cały miesiąc meldować się u niego codziennie. 

Z początkiem lat 90. z mężem i dziećmi wróciliśmy do 
Ojczyzny. Mamy pięcioro dzieci i dziesięcioro wnuków. Mąż 
zmarł w 2000 roku.

Mieszkam we wsi Koz (Sołniecznaja dolina) w Rejonie Su-
dackim, na ulicy Abliakim-odża, 7.

*   *   *   
Sułtanije Abdurafijewa (Abduramanowa), urodzona 12 

lutego 1935 roku we wsi Baatyr (Bagatyr) Rejonu Bachczysa-
rajskiego. 

Nasza rodzina składała się z 5 osób: ojciec – Abdura-
man, matka - Rabije, ja, braciszek Nafe i siostrzyczka Sabrije. 
Siostrzyczka Sabrije  urodziła się w 1947 roku w deportacji 
i umarła w wieku siedmiu miesięcy na zapalenie płuc. 

17 maja sporządzano spis członków rodziny, ale nie wy-
jaśniono nam dlaczego. 18 maja, o drugiej w nocy do drzwi 
głośno zapukano. Ojciec w bieliźnie wstał i otworzył. Na pro-
gu stało trzech wojskowych z automatami. Ojca aresztowano 
od razu. Polecono stać i nie ruszać się, bo zastrzelą. Mamie 
nakazano w ciągu 10 minut przygotować dzieci. Pozwolono 
nam wziąć tylko łyżki, garnczki i filiżanki. Mama, jak stała, 
w sukience z krótkimi rękawami, tak wyszła z domu. Na uli-
cy mżyło. Stary żołnierz strzegący samochodu, w którym sie-
dzieli nasi sąsiedzi, poradził mamie, żeby wróciła do domu 
i ubrała na siebie coś cieplejszego. Ale drzwi domu zostały już 
zamknięte. Obok stała ciężarówka, do której nas wszystkich 
zapakowano i przywieziono na stację Siureń. Samochód pod-
prowadzono do samego pociągu, odsłonięto tylnią plandekę 
i zagoniono ludzi do brudnego, bydlęcego wagonu. 

Nie było tu ani toalety, ani wody. Jej funkcję spełniało wia-
dro ustawione w kącie wagonu i odgrodzone od reszty prze-
ścieradłem. W drodze karmiono nas raz na dobę: dawano nam 
lurę z kawałeczkiem żytniego chleba. Nie było pomocy me-
dycznej. Umarłych wynoszono z wagonu i zostawiano na stacji 
nie pozwalając pochować. Pamiętam, na jednej stacji wszyscy 
pobiegli po wodę i jedzenie. Chłopczyk z sąsiedniego wagonu, 
może 10-, 12-letni, też pobiegł po wodę, ale kiedy wrócił z po-
wrotem, żołnierz chwycił go za ubranie na piersi i z całej siły 
cisnął na koła pociągu. Chłopcu z ust i nosa popłynęła krew. 
Pociąg ruszył, a on tak został nieruchomo na miejscu.   

Nie wiem, ile dni spędziliśmy w drodze. Przywieziono nas 
na terytorium Kuma Jurińskiego Rejonu Marińskiej ASSR, 
umieszczono w barakach, po 8-10 rodzin w każdym. Barak 
był właściwie jednym wielkim pomieszczeniem, pośrodku 
którego stał piec. Na drugi dzień, według spisu, rodzicom za-
brano paszporty i ustanowiono określone reguły. Wszystkich 
uprzedzono, żeby nikt nigdzie nie wyjeżdżał i nie opuszczał 
wydzielonego terytorium, a raz w miesiącu trzeba było meldo-
wać się u komendanta. Rodzice pracowali przy wycince lasu. 
Dorośli zwalali drzewa, a my, dzieci, chodziliśmy razem z nimi 
i zbieraliśmy gałązki układając je w kupki. Wszyscy przeszli-
śmy tyfus.  

W 1947 roku nas wszystkich, 152 rodziny, załadowano do 
samochodów i przewieziono do Rejonu Zwienigowskiego, 
gdzie umieszczono nas w byłej zakładowej stajni. Każda ro-
dzina miała swój „pokój” – boks dla konia, 2 x 3 metry. Rodzi-
ce pracowali w stoczni im. Butikowa. Ojciec rozwoził po za-
kładzie części zapasowe, a mama pracowała jako sprzątaczka 
w cechu tokarzy. Jedliśmy przemrożone ziemniaki, z których 
robiliśmy placki. 200 gramów chleba, które nam wydawano, 
oczywiście nie wystarczało.

W szkole uczyliśmy się po rosyjsku. Do pierwszej klasy 
poszłam w wieku 12 lat. Do 1956 roku nie wolno nam było 
uczyć się w technikum ani w instytucie. W 1953 roku zaczęłam 
pracować jako spawaczka w fabryce. Po śmierci Stalina było 
łatwiej żyć i mogliśmy swobodnie przemieszczać się po całym 
rejonie. W 1955 roku otrzymaliśmy nakaz przeprowadzki do 
miasta Mirzaczul w Uzbeckiej SSR. Tam wyszłam za mąż za 
Reszata Abdurafijewa, urodziłam ośmioro dzieci i we wrześniu 
1973 roku całą rodziną wróciliśmy do ojczyzny – na Krym. 
Dwa lata mieszkaliśmy bez meldunku.

Mój adres: Rejon Leniński, wieś Ługowoje, ulica Ługow-
skaja, dom 71.

*   *   *   
Reszat Abdurafijew, urodzony 28 września 1929 roku 

w wiosce Machaldur (obecnie Nagornoje) Rejonu Kujbyszew-
skiego.

Nasza rodzina była duża: ojciec – Abdurefij, mama Fati-
ma, bracia Kemal, Seidżelil, ja, siostrzyczki Diliara, Guliara, 
braciszek Nuri. W 1941 roku urodziła się siostrzyczka Lenna-
ra, a najmłodszy Seitweli przyszedł na świat w 1946 roku, na 
deportacji w Uzbekistanie.

17 maja 1944 roku, wieczorem, dwaj starzy żołnierze przy-
szli do nas w gości, mama nakryła na stół. Jeden z nich wziął 
mnie na kolana i zaczął płakać. Kiedy ojciec zapytał go, dlacze-
go płacze, odpowiedział: Przypomniały mi się moje dzieci. 

Tego dnia cała nasza wieś skończyła sadzenie tytoniu, 
a następnego dnia mieliśmy to świętować, ale zamiast tego o 5 
rano rozległo się głośne walenie w drzwi. Ojciec otworzył, ale 
zaraz przyciśnięto go automatami do kąta.

Żołnierze pytali, kto mieszka w domu. Potem poszliśmy 
się ubrać. Na zebranie się dano nam 15 minut. Pośpiesznie 
odzianych wypchnięto nas na ulicę i pognano jak bydło za 
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stodoły z tytoniem. Cała wieś była otoczona przez wojsko-
wych. Eskortowali nas żołnierze z automatami. Podjechały 
ciężarówki i wszystkich do nich załadowano. Przywieziono 
nas na stację Siureń i podstawiwszy samochody pod same wa-
gony, przerzucono do środka. W wagonie było 102 ludzi, byli 
to mieszkańcy Bałakławy i Sewastopola. Po wypełnieniu wa-
gonów ludźmi, zaraz zamykano je na zasuwę. Nie zdążyliśmy 
nawet ruszyć z miejsca, jak zaczęły nam dokuczać wszy, wy-
bieraliśmy je sobie nawzajem całą drogę, aż do Uzbekistanu. 
W wagonie nie było toalety ani wody. Nie było żadnej pomo-
cy medycznej. Karmiono nas raz na dobę, dając kawałeczek 
czerstwego chleba i lurę. W naszym wagonie umarła babcia, 
zawinęliśmy ją i zostawiliśmy na stacji przy drodze. Po drodze 
pociąg obrzucano kamieniami, wołając „zdrajcy”.

 W podróży spędziliśmy 23 dni. Przywieziono nas na 
stację Głodny Step miasta Mirzaczul Uzbeckiej SSR. Tam 
załadowano nas na wozy i odwieziono do kołchozu „Paź-
dziernik”. Naszej dużej rodziny nikt nie chciał przyjąć. Dla-
tego przewieziono nas do suszarni bawełny. Kiedy dzieci 
zobaczyły obcych ludzi, wystraszyły się i zaczęły krzyczeć. 
Przewodniczący kołchozu powiedział: Jeśli wam się nie po-
doba, wracajcie z powrotem na stację. Ale wtedy podszedł 
nasz krajan i pomógł przenieść się do zamienionego na klub 
meczetu. Dano nam miejsce za przegrodą, w pomieszczeniu 
o wielkości 2 x 10 metrów. Dwa dni je czyściliśmy. Po miesią-

cu przewieziono nas do szkoły, do jednej z klas, gdzie uczy-
ło się trzydzieścioro ludzi. Zima tamtego roku była bardzo 
surowa. W grudniu w naszej rodzinie pojawiło się jeszcze 
jedno dziecko – Enwer. Ale wkrótce zachorował na zapale-
nie płuc i umarł. Mama pracowała w szkole jako sprzątaczka, 
to uratowało naszą rodzinę od śmierci głodowej. Wszyscy 
przeszliśmy malarię.

Na drugi dzień po przybyciu wygoniono nas do pracy 
przy pieleniu bawełny. Pracowałem dziewięć lat jako woźnica. 
Miałem wtedy 15 lat. Do 1953 roku pracowałem w kołchozie, 
potem poszedłem szkolić się na traktorzystę w szkole dla me-
chaników.

W szkole jedne dzieci uczono po rosyjsku, inne po uzbec-
ku. Ja w ogóle się nie uczyłem, ponieważ poszedłem do pracy. 
W 1954 roku zakończyłem szkołę dla mechaników i pracowa-
łem jako operator koparki: kopałem kanały w Uzbekistanie 
i na ugorach Kazachstanu. Nie służyłem w armii, ponieważ 
kwalifikowano mnie jako „zdrajcę narodu”. W 1955 roku oże-
niłem się. W 1973 roku z żoną i ośmiorgiem dzieci wróciliśmy 
na Krym. Żyliśmy dwa lata bez meldunku. 15 lat pracowałem 
jako pastuch.

Mój adres: Rejon Leniński, wioska Ługowoje, ul. Ługow-
skaja 71.

Tłum. Joanna Bocheńska
■
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Lider Tatarów Krymskich
Mustafa Dżemilew (Mustafa Abdülcemil Qırımoĝlu) 

urodził się 13 listopada 1943 roku w Bozköj (północny Krym). 
Jego ojciec Abdüldżemil i matka Mahfure pochodzili ze wsi 
Ajserez (obwód Sudak), skąd w młodości zostali zesłani na 
Ural jako dzieci „kułaków”. W latach drugiej wojny światowej 
rodzina potajemnie wróciła na Krym, osiedlając się w Bozköj 
(określenie pustynnego obszaru na północy Krymu). Mustafa 
miał zaledwie sześć miesięcy, gdy – jak cały naród krymsko-
tatarski – dnia 18 maja 1944 został skazany na opuszczenie 
Krymu. Na zesłanie trafił z matką i rodzeństwem: z braćmi 
Hanefi i Hasanem oraz z siostrami Szewkije i Wasfije. Na dwa 
dni przed tym wydarzeniem ojciec Mustafy wraz z wieloma 
innymi mężczyznami został odizolowany od rodziny, prawdo-
podobnie po to, by akcja wywózki przebiegała bez zakłóceń 
i prób oporu. 

Rodzina trafiła do Uzbekistanu, na wieś w rejonie Andi-
żan. Młodsza siostra Mustafy tam właśnie przyszła na świat, 
tam też Mustafa spędził dzieciństwo. W roku 1955 rodzina 
zamieszkała w małym miasteczku w pobliżu Taszkientu, gdzie 
w roku 1959 Mustafa ukończył rosyjską szkołę średnią. Jego 
podanie o przyjęcie na studia arabistyczne na Uniwersytecie 
Taszkienckim zostało odrzucone, a w uzasadnieniu stwier-
dzono: „Na te studia nie przyjmuje się Tatarów Krymskich 
– przedstawicieli narodu, który nie jest wierny Związkowi 
Radzieckiemu”. Wobec odmowy przyjęcia na studia Mustafa 
podjął pracę jako robotnik fabryczny. 

W 1961 roku z grupą przyjaciół założył Związek Młodzie-
ży Krymskotatarskiej. Po kilku tygodniach liderzy organizacji 
zostali zatrzymani; Mustafa stracił pracę. W 1962 roku zapisał 
się na studia w Taszkienckim Instytucie Irygacji i Mechanizacji 
Rolnictwa, jednak trzy lata później został wydalony ze szkoły 
na polecenie KGB. Zarzucono mu „uprawianie wrogiej propa-
gandy przeciwko narodowi, partii komunistycznej i Związko-
wi Radzieckiemu oraz rozpowszechnianie wśród słuchaczy in-
stytutu własnego tekstu zatytułowanego Cywilizacja turecka na 
Krymie w okresie od XIII do XVII wieku.  Po wydaleniu ze szkoły 
otrzymał wezwanie do wojska. Odmówił służby wojskowej, 
argumentując to słowami: „Nie będę służył dla państwa, które 
nie uznaje mojego narodu”, za co trafił na półtora roku do 
więzienia.

Kiedy w 1968 roku grupa odważnych radzieckich intelektu-
alistów protestowała w Moskwie przeciwko okupacji Czecho-
słowacji przez armię radziecką, Mustafa był wśród protestują-
cych. W następnym roku spotkała go za to kara: oskarżono go 
o działalność przeciwko władzy radzieckiej oraz o szkalowa-
nie polityki narodowościowej Związku Radzieckiego poprzez 
pisanie listów i artykułów na temat sytuacji narodu Tatarów 
Krymskich i ich praw. Został aresztowany. Taki sam zarzut 
usłyszeli: żydowski poeta mieszkający w Moskwie Ilia Gabaj 
i słynny dowódca z lat II wojny światowej, generał Piotr Gri-
gorienko. Wszyscy zostali przetransportowani do Taszkientu, 
gdzie rozpoczęła się rozprawa. Sprawę Grigorienki wydzie-



lono jednak do odrębnego postępowania, po czym generała 
zamknięto w szpitalu dla psychicznie chorych. W ten sposób 
wielki bohater wojny ojczyźnianej, generał Grigorienko, tylko 
za to, że stanął w obronie Krymskich Tatarów, spędził pięć lat 
w zakładzie dla obłąkanych. Ilia Gabaj i Mustafa Dżemilew 
zostali wtedy skazani na trzy lata więzienia. 

W roku 1974 Mustafa Dżemilew po raz trzeci został aresz-
towany, po czym skazano go na rok pobytu w obozie pra-
cy o zaostrzonym rygorze na Syberii. Kiedy do końca kary 
zostały mu trzy dni, wszczęto przeciwko niemu dochodzenie 
w sprawie oczerniania Związku Radzieckiego i prowadzenia 
wrogiej propagandy w korespondencji z rodziną i towarzysza-
mi niedoli z obozu. Wobec tych oskarżeń Mustafa rozpoczął 
strajk głodowy, który trwał 303 dni. Przez cały ten okres siłą 
zmuszano go do przyjmowania pokarmu. W jego obronie 
stanęli radzieccy intelektualiści i obrońcy praw człowieka ze 
słynnym fizykiem Andriejem Sacharowem i generałem Pio-
trem Grigorienką na czele. 
Ich żądania uwolnienia Mu-
stafy Dżemilewa i interpela-
cje kierowane do Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, 
światowej opinii publicznej, 
świata islamu i organizacji 
broniących praw człowieka 
sprawiły, że stał się postacią 
znaną opinii publicznej, tak-
że w Turcji. W tym okresie 
w Turcji znany był jako Mu-
stafa Dżemiloglu, ale z racji 
walki, jaką prowadził w imię 
swojego narodu, zaczęto go 
nazywać Kýrýmođlu. Gdy 
w pewnym okresie do Turcji 
zaczęły dochodzić pogłoski 
o jego śmierci w więzieniu, 
wywołało to masowe pro-
testy, manifestacje i strajki 
głodowe. 

Władze radzieckie, nie 
zważając na prowadzony przez niego strajk ani na protesty 
światowej opinii publicznej, zorganizowały rozprawę sądową 
w syberyjskim mieście Omsk. Zakończyła się ona wyrokiem 
dwóch i pół roku pobytu w ciężkim obozie pracy. Do udzia-
łu w rozprawie – choć była dostępna dla opinii publicznej 
– nie dopuszczono ani rodziny, ani Andrieja Sacharowa i jego 
małżonki Heleny Bonner, pomimo że Sacharow przybył do 
Omska specjalnie w celu bronienia oskarżonego, zaś ławy 
przeznaczone dla publiczności zajęli agenci KGB i wysłań-
cy ministerstwa spraw wewnętrznych. Po ogłoszeniu wyroku 
Dżemilew trafił do położonego przy granicy chińskiej obozu 
pracy w Kraju Nadmorskim.  

Po odbyciu kary został przetransportowany do Taszkien-
tu, gdzie miał odtąd żyć pod specjalnym nadzorem. Zakazano 
mu opuszczania miasta, wychodzenia z domu między godziną 

20 a 6 rano oraz przebywania w miejscach, gdzie miałby moż-
liwość oddziaływania na większe zbiorowiska, czyli w takich, 
jak kawiarnie, teatry, bazary. Nakazano mu też cotygodniowe 
meldowanie się na posterunku. 

Rok później Dżemilew po raz piąty został aresztowany pod 
zarzutem naruszenia przepisów o specjalnym nadzorze. Roz-
prawa odbyła się w Taszkiencie, a na salę sądową nie wpuszczo-
no Andrieja Sacharowa, przyjaciół ani rodziny. W efekcie nie-
jawnego procesu Dżemilew został skazany na cztery lata pobytu 
na dalekiej Syberii, w jakuckiej osadzie Zyrianka. Tam ożenił się 
z tatarską dziewczyną Safinar, z którą wcześniej korespondował. 
Tam też przyszedł na świat syn Hajser, pierwsze z trójki jego 
dzieci. Gdy kara zesłania dobiegła końca, Dżemilew opuścił Ja-
kucję i przybył z rodziną na Krym w nadziei, że będzie mógł 
tam zamieszkać. Po trzech dniach został jednak siłą odstawiony 
do Uzbekistanu. Zamieszkał w miasteczku Jangljul.

W listopadzie 1983 roku aresztowano go po raz szósty. Do-
prowadzony przed oblicze 
sądu w Taszkiencie, skazany 
został na trzy lata pobytu 
w obozie pracy o zaostrzo-
nym rygorze. Zarzuty, jakie 
mu wytoczono, były wciąż 
te same: oczernianie polityki 
wewnętrznej i międzynaro-
dowej Związku Radzieckie-
go i antyradzieckie poglądy. 
Oskarżono go też o nielegal-
ne opublikowanie wraz z An-
driejem Sacharowem i kilko-
ma innymi intelektualistami 
komunikatu potępiającego 
obecność Armii Czerwonej 
w Afganistanie. Dodatko-
wo zarzucono mu jeszcze, 
że pomimo obowiązującego 
zakazu próbował pochować 
na Krymie swego ojca zmar-
łego w 1983 roku w Kraju 
Krasnodarskim oraz, że był 

prowodyrem zajść, do jakich doszło wtedy między Tatarami 
a milicją i wojskiem. 

W roku 1986, pod koniec kary odbywanej w pobliżu Ma-
gadanu, Mustafie Dżemilewowi wytoczono kolejny proces, 
w którym skazany został na trzy lata więzienia. Wieść o proce-
sie zapoczątkowała w Turcji i Stanach Zjednoczonych szeroką 
kampanię na rzecz uwolnienia Dżemilewa. Sprawę tę poruszył 
też Ronald Reagan podczas historycznego szczytu Reagan 
– Gorbaczow, jaki odbył się w Rejkiawiku. Jednym z przed-
łożonych przez Reagana warunków wstępnych rokowań było 
uwolnienie pięciu dysydentów, wśród których znajdował się 
także Mustafa Dżemilew. W wyniku tych zabiegów został on 
warunkowo zwolniony, ale umowa przewidywała uwięzienie 
go na trzy lata gdyby na nowo zaangażował się w działalność 
polityczną. 
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Po opuszczeniu więzienia Dżemilew nawiązał 
współpracę z grupami inicjatywnymi Krymskota-
tarskiego Ruchu Narodowego i kontynuował  swoją 
działalność. W 1987 roku wraz z grupą przyjaciół zor-
ganizował na nieznaną dotąd w Związku Radzieckim 
skalę manifestacje Krymskich Tatarów na placu Czer-
wonym. Te wystąpienia odbiły się głośnym echem 
w Związku Radzieckim i w wolnym świecie, zwracając 
uwagę światowej opinii na problem Krymskich Tata-
rów i otwierając im drogę powrotu na Krym.   

W maju 1989 roku w Taszkiencie odbył się walny 
zjazd grup inicjatywnych Organizacji Krymskotatar-
skiego Ruchu Narodowego (Qýrýmtatar Milliy Areketi 
Teţkilâtý, QMAT). Mustafa Dżemilew został wtedy 
wybrany na przewodniczącego tej organizacji. Pod 
jej przywództwem zorganizowano w 1991 roku demokratyczne 
wybory do Krymskotatarskiego Zjazdu Narodowego (Qýrýmta-
tar Halqýnýn Qurultayý). Przeprowadzono je we wszystkich zakąt-
kach Związku Radzieckiego, gdzie mieszkali Krymscy Tatarzy. 
Zwołany wówczas II Zjazd Narodowy (II Qurultay) zebrał się 
26 czerwca w Symferopolu. Uczestnicy dokonali wtedy wyboru 
członków najwyższego organu reprezentującego naród – Zgro-
madzenia Narodowego Tatarów Krymskich (Qırımtatar Milliy 
Meclisi), a Mustafa Dżemilew został jego przewodniczącym. 
Z woli narodu wybierany był na to stanowisko również w na-
stępnych wyborach i pełni tę funkcję do dzisiaj. Po wyborach do 
ukraińskiego parlamentu 29 marca 1998 roku został reprezen-
tantem Krymskich Tatarów w Radzie Najwyższej Ukrainy i tę 
funkcję także sprawuje do tej pory.  

W październiku 1998 roku, w uznaniu zasług w przepro-
wadzeniu na drodze pokojowej powrotu swojego narodu na 
Krym, Dżemilew został wyróżniony Medalem Nansena przez 
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Uchodźców. Medal ten, przyznany po raz pierwszy w roku 
1954 Eleonorze Roosevelt, otrzymali później tacy mężowie 
stanu, jak Valery Giscard d’Estaign (1979), król Juan Carlos 
I (1987) czy Richard von Weizsäcker (1992). 

W 2003 roku władze Ukrainy wyróżniły Mustafę Dżemilewa 
dyplomem honorowym za zasługi w walce o prawa człowieka 
i za wkład w rozwój przyjaznych stosunków między narodami. 
W tym samym roku, z okazji 60. rocznicy urodzin Dżemilew 
został odznaczony przez prezydenta Ukrainy orderem Jarosła-
wa Mądrego w uznaniu zasług, jakie położył dla rozwoju kraju 
i przyjaźni między narodami. W 2006 roku, podczas obradu-
jącego w Stambule Światowego Ruchu na rzecz Demokracji, 
Mustafa Dżemilew w imieniu swojego narodu odebrał Nagro-
dę Demokracji, przyznaną przez ten ruch narodowi Tatarów 
krymskich oraz ich Zgromadzeniu Narodowemu.  

Mustafa Dżemilew do dzisiaj jest liderem Tatarów Krym-
skich i kontynuuje działalność na rzecz swego narodu.                              

Zafer Karatay*
Mustafa Abdülcemil Kırımoĝlu, czasopismo on-line Kırım Vatan 
http://www.vatankirim.net/yazi.asp?YaziNo=141

Z tureckiego przetłumaczyła Grażyna Zając  

* Zafer KARATAY ur. w r. 1958 w Ankarze. 
Tam ukończył Państwową Akademię Inżynierii 
i Architektury (dziś Gazi Üniversitesi). Od r. 1985 
związany ze stambulskim oddziałem telewizji pań-
stwowej. Do r. 1989 był producentem programów 
muzycznych, rozrywkowych i oświatowych, potem 
zajął się produkcją filmów dokumentalnych, któ-
re przygotowuje z żoną, producentem filmowym 
– Neşe Sarısoy Karatay. Wiele z jego produkcji 
przyniosło mu rozgłos i zapewniło miano jednego 
z najlepszych tureckich autorów filmu dokumental-
nego. Do najbardziej znanych jego produkcji o te-
matyce tatarskiej należą: 

„İsmail Bey Gaspıralı” (İsmail Gasprinski) – 2004;

„Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasında” (Między swa-
styką a czerwoną gwiazdą) – 2006,  ośmioodcinkowy, 
wstrząsający dokument pokazujący martyrologię ra-
dzieckich muzułmanów w latach 30. i 40. XX wieku;

„İdil’in İncisi Kazan” (Perła Wołgi, Kazań) – 2006;

„Özü-Türk” (Tureckie korzenie) – 2007, siedmiood-
cinkowy serial dokumentalny o tureckich grupach et-
nicznych na Węgrzech, Litwie, w Polsce i Finlandii. 

Zafer Karatay zainteresował się tematyką krym-
skotatarską jeszcze w latach nauki w szkole śred-
niej, a przyczyniły się do tego m.in. powieści Cen-
giza Daĝcı oraz  czasopismo „Emel”. Od r. 1975 
działał w grupie folklorystycznej ankarskiego Koła 
Tatarskiego, a w 1983 zaczął współpracować z re-
dakcją czasopisma „Emel”. W 1989 r. został wy-
brany na przedstawiciela Republiki Tureckiej w Or-
ganizacji Krymskotatarskiego Ruchu Narodowego, 
a od 1991 do chwili obecnej pełni funkcję turec-
kiego przedstawiciela w parlamencie (medżlisie) 
Tatarów Krymskich. Jest prezesem fundacji Emel 
Kırım Vakfı i autorem wielu publikacji na temat lu-
dów tureckich. 

23Przegląd TaTarski Nr 1/2009



Wspomnienia o dziadku 
Chcę napisać o mym dziadku, qartbabay, którego nigdy 

nie widziałem, ale którego imię z duma noszę.

Jakub Szakir Ali (Yakup Şakir Ali, 1890-1930 – przyp. 
tłum.) był poetą, pisarzem i krzewicielem oświaty, zwolen-
nikiem Ismaiła Gasprinskiego. W chrestomatii literatury 
krymskotatarskiej, wydawanej w latach 1960-70 pod redak-
cją Eszfera Szemi-Zade (Eşfer Şemi-zade – przyp.tłum.), 
znanego krymskotatarskiego poety, we wstępie do rozdziału 
poświęconego Jakubowi Szakirowi Alemu, dziadek naz-
wany został poetą-kontrewolucjonistą. Mój ojciec obraził 
sie wówczas i zdenerwował (my, Tatrzy, jesteśmy narodem 
zranionym, wiadomo dlaczego), ale myślę, że niepotrzeb-
nie. Eszref-aga, nasz były sąsiad i przyjaciel ojca, zrobił 
wszystko co mógł, aby KGB przepuścilo tekst o dziadku. 
Nazywajac go kontrewolucjonistą, świadomie 
czy nieświadomie wystawił poecie pochlebną 
– wedle dzisiejszych pojęć – opinię, jako ho-
norowemu i nieprzejednanemu człowiekowi.

Do czasu rewolucji Jakub Szakir Ali 
nawoływał Tatarów, żeby przyłączyli sie do 
rosyjskiego ruchu rewolucyjnego walczącego 
o lepsze życie. Po rewolucji szybko zrozumiał, 
iż “lepsze” życie nie niesie Krymskim Tatarom nic dobrego 
i zaczął głosić idee nacjonalistyczne. Jeździł do Turcji i Ka-
zania, nawiązując kontakty ze współideowcami: miejscową 
inteligencją i politykami, popierajacymi ten ruch. Jego 
działalność pozostawała w opozycji do polityki władzy 
bolszewickiej i nie mogła pozostać niezauważona przez od-
powiednie organa.

 Dziadek zmarł bardzo młodo, bo miał zaledwie 40 lat. 
Mój ojciec wspominał, jak jego, będącego już uczniem, 
spotkali zapłakani braciszkowie, przedszkolaki, Muchtar 
i Ajder. Dla rodziny był to niespodziewany cios. Jeszcze 
niedawno dziadek chodził z dziećmi zbierać dereń i fun-
duk w okolicach Bachczysaraju. Był słoneczny poranek i od 
strony morza wiał orzeźwiajacy wietrzyk, którego mój ojci-
ec nie potrafił zapomnieć do końca swych dni.

 Śmierć dziadka była niespodziewana, ale nie słyszałem, 
aby mój ojciec obwiniał o nią organy (tj. KGB – przyp. 

tłum.). Oficjalne orzeczenie podawało, że dziadek zmarł na 
gruźlicę. Kto to wie?

 Po jego śmierci do naszego domu w Bachczysara-
ju przybyli towarzysze w skórzanych kurtkach i poprosili 
o dziadkowe rękopisy, żeby otworzyć muzeum jego imienia. 
Wystraszona babcia wszystko oddała.

 Jednak rękopisy nie przepadły. W roku 1970, będąc 
wówczas lekarzem wojskowym, bywałem w Moskwie. Ojci-
ec poprosił, bym odwiedził Centralną Bibliotekę im. Lenina, 
największy księgozbiór w ówczesnym ZSRR, i sprawdził, 
co się zachowało z twórczości Jakuba Szakira Alego. Tak 
też zrobiłem. Pomogł mi w tym, jak sądzę, mundur ofi-
cera-medyka. Zaprowadzono mnie do działu literatury 
krymskotatarskiej. Tam przywitany zostałem przez malutką 

Tatarczkę. Kiedy dowiedziała sie, że jestem 
wnukiem Jakuba Szakira Alego, uściskała 
mnie, a potem przyniosła cały stos dzien-
ników i rękopisów. Wiekszość dziadkowych 
tekstów – wierszy i artykułów – zapisanych 
było arabskim alfabetem.

Powiedziałem, że nie znam arabskiego pis-
ma, na co kobieta odrzekła: “To jest nasze nieszczęście”.

 Nie pojąłem wtedy całej tragicznej głębi jej słów. Kiedy 
wnuk nie rozumie przesłania własnego dziada, przerywa 
się więź pokoleń. Ten sposób niszczenia tożsamości, gdy 
potomków sztucznie izoluje się od przodków, jest bardziej 
wyrafinowany i, chyba, podobny do fizycznego unicestwia-
nia. Łatwiej odbudować liczebność narodu, niż jego kulturę 
i duchowość. Trzeba do tego wielu pokoleń. 

 Taką oto refleksję starała się wzbudzić we mnie ta ma-
leńka opiekunka kulturowych i duchowych wartości nasze-
go narodu. 

 W obecnych czasach wiersze Jakuba Szakira Alego zna-
lazły się w podręcznikach dla krymskotatarskich szkół.

 Refat Szakir-Alijew (Australia)
(Воспоминания о дедушке, AlTaBash 50/2008)

Tłum. Musa Czachorowski
■
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