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Muzułmańskie warsztaty teatralno–kulinarne 
W długi weekend 11-14 czerwca 2009 r. dzieci i młodzież po-

chodzenia tatarskiego spotkały się w Kruszynianach na warszta-
tach teatralno–kulinarnych, zorganizowanych z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Dziecka. Imprezę przygotowała Muzułmańska 
Gmina Wyznaniowa w Białymstoku, aby młode pokolenie pozna-
ło tajniki pracy nad spektaklem teatralnym oraz poszerzyło swoją 
wiedzę o tatarskiej historii, obrzędach i obyczajach. Uczestnicy 
warsztatów mieli także niepo-
wtarzalną okazję nauczenia się 
przygotowywania tradycyjnych 
potraw polskich Tatarów. 

W Kruszynianach pod swój 
dach niezwykle serdecznie przy-
jęła nas gospodyni Tatarskiej Jurty 
Dżenneta Bogdanowicz. Pod jej 
opieką, dziewczynki i chłopcy 
gotowały i piekły specjały kuchni 
tatarskiej. Nad częścią teatralną 
czuwała Basia Pawlic. Dzieci bu-
dowały scenografię, przygotowy-
wały z tektury kukiełki, młodzież 
natomiast pracowała nad tekstem 
przedstawienia, narracją oraz re-
cytacją wybranych przez siebie wierszy poetów tatarskich.

Inna grupa, pod opieką Tani Andrackiej i Ani Mucharskiej, 
pracowała nad afiszem teatralnymi i biletami. Czas wolny spędza-

no na zajęciach sportowych pod nadzorem Marka Półtorzyckie-
go. Pomocą służyła Dagmara Sulkiewicz, zaś całością kierowała 
przewodnicząca gminy Halina Szahidewicz.

Były to trzy dni ciężkiej pracy, efektem której było niedziel-
ne przedstawienie zatytułowane Opowieść o Jonaszu, łączące w sobie 
elementy teatru kukiełkowego, recytacji, śpiewu, tańca i muzyki, 
nad którą czuwał trębacz Maciej Mucha. Tym sposobem, równo 

w południe, teatr Tatarski Blask 
(nazwa wyłoniona podczas spe-
cjalnie ogłoszonego konkursu) 
zadebiutował przed publicz-
nością: rodzicami, dziadkami 
i przyjaciółmi. Brawom nie było 
końca!

Przygotowano także nie-
spodziankę dla publiczności. 
Chętnych dziewięć osób, wy-
posażonych w rekwizyty przy-
gotowane przez dzieci, musiało 
wykazać się refleksem i umiejęt-
nościami aktorskimi. Wszystkie 
dzieci i młodzież otrzymały 
upominki, a zwycięzcy poszcze-

gólnych konkursów nagrody. Na koniec odbyła się degustacja 
przygotowanych potraw.

Tekst: Żanna Mucha, fot.: Barbara Pawlic
■

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  

w Białymstoku.

Tatarskie biografie

Dokonało się wreszcie wydarzenie, na które wszyscy czekali 
niecierpliwie przez dwa ostatnie lata: kowieńskie wydawnictwo 
Aušra wypuściło w świat książkę Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje 
(Litewscy Tatarzy w historii i kulturze). 23 czerwca o godz. 15 w wi-
leńskim ratuszu odbyła się prezentacja książki, którą następnego 
już dnia wiele litewskich środków przekazu określiło encyklope-
dycznym przewodnikiem.

Autorzy książki: przewodniczący Związku Wspólnot Tatarów 
Litwy, doktor nauk humanistycznych Adas Jakubauskas, kandydat 
nauk filozoficznych, redaktor naczelny gazety Lietuvos totoriai Galim 

Sitdykow, kandydat nauk historycznych, starszy pracownik naukowy 
Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie Stanisław Dumin 
powiedzieli o celach i zadaniach publikacji, roli znamienitych przed-
stawicieli litewskich Tatarów w historii oraz kulturze Litwy, Białorusi, 
Polski, Rosji oraz innych państw, gdzie zmienne koleje losu nakazały 
im żyć i wypełniać swe obowiązki. Dość wspomnieć, że z grona li-
tewskich Tatarów, oprócz znacznej ilości wojskowych, wywodził się 
laureat nagrody Nobla Henryk Sienkiewicz, uczony – ekonomista, 
socjolog Michał Tuhan-Baranowski, znakomity architekt Stefan Kry-
czyński, profesor Osman Achmatowicz, aby przekonać się, że wysi-
łek, włożony w przygotowanie takiej książki nie był daremny.

We wstępnym tekście Книга о подвигах предков wyjaśnione zosta-
ło, że litewscy Tatarzy są unikatową grupą Tatarów, którzy osiedlili się 
na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego ponad 600 lat temu. 
Synonimem pojęcia „Tatarzy litewscy” jest określenie „Tatarzy pol-
scy” lub też „polsko-litewscy”. Oprócz tego, Tatarzy, zamieszkujący 
teraz w Republice Białoruś, nazywani Tatarami białoruskimi, rów-
nież są krewnymi Tatarów litewskich, bowiem niegdyś tereny obec-
nej Białorusi przynależały do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W celu zrozumienia historycznego kontekstu formowania się 
Tatarów litewskich jako oddzielnej grupy etnicznej, wielkie znaczenie 
mają zamieszczone na wstępie naukowo-historyczne teksty współau-
torów książki: Stanisława Dmina Литовские татары – шесть столетий 
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истории (Tatarzy litewscy – sześć stuleci historii) oraz Adasa Jakubauskasa 
Литовские татары вчера и сегодня (Litewscy Tatarzy wczoraj i dzisiaj). 

W książce zebrano blisko sto biografi i znakomitych przod-
ków litewskich Tatarów, którzy pozostawili swój ślad w historii 
i kulturze. Jak mówią autorzy, to dopiero początek i w następnym 
wydaniu, które zamierzają opublikować w 600. rocznicę bitwy 
pod Grunwaldem, gdzie po stronie polskich, litewskich i ruskich 
wojsk walczyły oddziały tatarskie na czele z carewiczem Dżelal 
ad-Dinem, liczba przodków, z których zasług nie tylko można, ale 
i należy czuć dumę, niewątpliwie wzrośnie.

Na uroczystej promocji książki obecni byli m.in. ambasador 
nadzwyczajny i pełnomocny Federacji Rosyjskiej na Litwie Włady-
mir Czchikwadze, nadzwyczajny i pełnomocny ambasador Kazach-
stanu na Litwie Galymdżan Kojszybajew, przedstawicielka ambasady 
Polski na Litwie Ewa Anna Figiel, znany litewski uczony – akademik 

Leonas Sauka, przedstawiciele społeczności tatarskiej oraz innych 
mniejszości zamieszkujących na Litwie, a także mieszkańcy Wilna. 

Zabierający głos przedstawiciele naukowej i społecznej eli-
ty Litwy, wysoko ocenili książkę Литовские татары в истории 
и культуре, wyrażając przekonanie, że odegra ona znaczącą rolę 
w kształtowaniu pozytywnego wizerunku tatarskiej wspólnoty 
i stanie się ważnym źródłem poznania historycznego i kulturalne-
go dziedzictwa Tatarów litewskich, tak dla masowego czytelnika, 
jak i uczonych, dziennikarzy, pisarzy.

Imprezę, prowadzona przez Vytautasa Mikalauskasa, uświet-
niło piękne wykonanie arii operowych i romansów z tatarskiej, 
litewskiej i rosyjskiej klasycznej muzyki wokalnej przez znanych 
solistów: Lilię Gubajdullinę oraz Tomasa Vajtkausa.

Inf. Lietuvos totoriai tłum. Musa Czachorowski
■

Tatarski zjazd w Sokółce
Tak, znowu zajechali Tatarzy do Sokółki, a była to ich naj-

większa impreza w kraju, już XI Międzynarodowa Letnia Akade-
mia Wiedzy o Tatarach Polskich. Trwająca od 7 do 9 sierpnia 2009 
r. wpisała się w dwa ważne jubileusze: 400-lecie uzyskania praw 
miejskich przez Sokółkę oraz 330. rocznicę osadnictwa tatarskie-
go na Podlasiu. Docenił rangę Akademii Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej, obejmując ją swoim honorowym patronatem.

Podobnie jak i w latach ubiegłych ciężar działań przygotowaw-
czych i organizacyjnych przyjął na siebie nieoceniony Jusuf  Kono-
packi, wspierany przez Urząd Miejski w Sokółce, Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Podlaski Oddział Związku 
Tatarów RP oraz Sokólski Ośrodek Kultury. Współorganizatorami 
byli Urząd Marszałkowski i Ra-
dio Białystok. Patronat medialny 
sprawowały zaś Gazeta Wyborcza 
i TVP Historia. Dobra pogoda 
była, oczywiście, i dopisywała, po-
dobnie jak humory uczestników, 
przez cały czas imprezy. Akade-
mia przyciągnęła gości z Polski, 
a także z zagranicy m.in. z Litwy 
i Białorusi. 

Przed południem, 7 sierp-
nia, w sali sokólskiego kina roz-
poczęła się pierwsza, popularno-
naukowa część Akademii. W holu 
już się zaludniło, byli m.in.: Dże-
mila Smajkiewicz-Murman, Ajsza Szabanowicz, Dżirdżis Szahunie-
wicz i Omar Asanowicz z Gdańska, Melika Czechowska z synem 
Michałem z Wałcza, z Warszawy zajechała Amina Ragipović, z Bia-
łegostoku Halina Szahidewicz i Aleksander Miśkiewicz. Witano się 
ze znajomymi, ściskano z krewnymi, wertowano kolejny numer 
dwumiesięcznika Życie Tatarskie. Przybyli przedstawiciele lokalnych 
władz m.in. pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. mniejszości 
Maciej Tefalski, starosta sokólski Franciszek Budrowski, burmistrz 
Sokółki Stanisław Małachwiej, przewodniczący Rady Miejskiej So-
kółki Jan Zabudowski. Zawitał attache kulturalny ambasady Iranu 
w Polsce dr Mohammed Riadh Abbas, przybył przewodniczący 
Związku Wspólnot Tatarów Litewskich Adas Jakubauskas i przed-
stawiciel Związku Tatarów Białorusi Aleksander Krynicki.

Zebranych powitał serdecznie przewodniczący Podlaskie-
go Oddziału Związku Tatarów RP Jusuf  Konopacki. Następnie 
prezes Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Piotr Bujwicki 
odczytał list Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego skierowany do 
uczestników Akademii. A po wystąpieniu burmistrza Małachwie-
ja rozpoczęła się sesja. Pierwszy głos zabrał prof. Jerzy Maroszek 
z Uniwersytetu w Białymstoku, który omówił historię osadnictwa 
tatarskiego na Podlasiu. Dr Katarzyna Warmińska z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego przedstawiła Tatarskie miejsca. Rola przestrzeni w etnicz-
ności grupy. Wykład dr Barbary Podolak, również z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, zatytułowany był Logika, precyzja i ład; czyli wyznaczniki 
języka tureckiego, natomiast dr Joanna Bocheńska z krakowskiego UJ 

opowiadała o wyprawie z Podlasia 
do Kurdystanu oraz o podobień-
stwach i różnicach między Kur-
dami a Tatarami. Prowadzący 
sesję dr Aleksander Miśkiewicz 
z Uniwersytetu w Białymstoku, 
podzielił się swoimi refl eksjami 
dotyczącymi sokólskich Orientów. 

Po tych ciekawych prelek-
cjach oraz dyskusji, odczyta-
no pismo od przewodniczącej 
Związku Polaków na Białorusi 
Andżeliki Borys, zaś prezes 
Centrum Kultury Tatarów RP 
w Gdańsku Dżirdżis Szahunie-
wicz za zasługi dla społeczności 

tatarskiej uhonorował medalem chana Dżelal ad-Dina niestru-
dzoną działaczkę społeczną, znaną wszystkim dobrze wieloletnią 
przewodniczącą Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białym-
stoku Halinę Szahidewicz oraz równie szeroko znanego animato-
ra kultury, dziennikarza, przewodniczącego Podlaskiego Oddziału 
Związku Tatarów RP Jusufa Konopackiego. Na zakończenie tej 
części Akademii Jan Połczyński z grupy łucznictwa tradycyjnego 
Czambulik przedstawił informację o łukach refl eksyjnych i zapre-
zentował takowy wraz z efektownym strzelaniem do tarczy.

Kolejnym punktem sokólskiej imprezy było odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy na budynku Sokólskiego Ośrodka Kultu-
ry. Pomiędzy husarskimi skrzydłami widnieje napis 1679 – 2009 
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W 330 LECIE OSADNICTWA TATRÓW NA PODLASIU 
SPOŁECZEŃSTWO SOKÓŁKI SOKÓLKA 7 SIERPNIA 
2009 R. Tablicę wykonał artysta z Grodna Aleksander Altsipin. 
W godzinach popołudniowych wyjechano zaś do Białegostoku na 
otwarcie wystawy Kobierce modlitewne w Muzeum Rzeźby Alfonsa 
Karnego. Otwarcia wystawy dokonał Mufti RP Tomasz Miśkie-
wicz wraz z dyrektorem muzeum Ryszardem Saciukiem. Gościem 
honorowym był Maciej Musa Konopacki, niestrudzony piewca 
Tatarszczyzny i współdziałania międzyreligijnego. Z koncertem 
wystąpił Alije, tatarski zespół z Wilna, kierowany przez Alika Me-
lecha. Wieczorem natomiast, ponownie w Sokółce, na placu przed 
Urzędem Miejskim grały młodzieżowe zespoły reggae, a grupa 
Hypnosis zaprezentowała tańce z ogniem. Dużą atrakcją była rów-
nież projekcja amerykańskiego filmu Dżyngis-chan. 

 Następny dzień Akademii 
odbywał się pod hasłem Kultura łą-
czy narody. Rozpoczął go kiermasz 
rękodzieła ludowego: ceramiki, 
rzeźby i obrazów ludowych, wy-
robów z drewna oraz szkła. Były 
także stoiska ze starociami, gdzie 
Dżirdżis Szahuniewicz zaopa-
trzył się w sztylet ukryty w lasce, 
a mufti Miśkiewicz zakupił stary 
miedziany imbryk: w sam raz do 
parzenia herbaty. Smakosze mogli 
pożywić się tatarskimi pierogami: 
z jednej strony placu Maria Rade-
cka oferowała wspaniałe pierogi 
z mięsem lub jabłkami, z drugiej 
natomiast Fatima Bujnowska z litewskich Sorok Tatarów miała rów-
nie smakowity - ale z makiem, specjalność z rejonu Kowna i Oli-
ty. A w pobliskim parku czekała moc atrakcji dla dzieci: odbywały 
się tam gry i zabawy zręcznościowe, pokazy żonglerki, skakano na 
trampolinie, zjeżdżano do baseniku z piłeczkami. Była wata cukro-
wa i lody, drzewko szczęścia z upominkami, uczono się strzelania 
z łuków, malowano sobie buźki. W tych sympatycznych igraszkach 
uczestniczyła spora grupa polskich dzieci z białoruskiego Grodna.

 W sobotę na scenie nieopodal Urzędu Miejskiego rozpoczę-
ły się występy zespołów mniejszości narodowych i etnicznych. Na 
początku w porywających tańcach w rytm równie porywającej mu-
zyki zaprezentowały się czeczeńskie dzieci z ośrodka dla uchodź-
ców. Chłopcy w tradycyjnych kaukaskich czerkieskach, w nasunię-
tych na oczy białych papachach, dziewczęta w strojnych sukniach: 
wdzięk, lekkość, energia, duma. Po nich występowała grupa boś-
niacka, następnie New Belly z tańcem brzucha, białoruska Kalinka, 
znany i ceniony tatarski zespół Alije i nasz tatarski z Białegostoku. 
Byli również Baszkirzy oraz po raz pierwszy w Sokółce górale ze 
Spisza. Atrakcją stał się występ zespołu z Kurdyjskiego Centrum 
Informacji i Dokumentacji w Krakowie. Karim, Hana i Kurdo za-
tańczyli swe narodowe tańce: sepe, bablakan, szejchani i copi, a ich 
partnerkami były Melika Czechowska i Katarzyna Warmińska! Za-
skoczyły samych Kurdów błyskawicznym opanowaniem trudnych 
tanecznych kroków. Przebrane w kurdyjskie stroje wyglądały ponoć 
lepiej od rodowitych Kurdyjek... W każdym bądź razie to niewątpli-
wie one porwały publiczność do wspólnego tańca przed sceną.

 Po występach odbyło się spotkanie ze znanym reżyserem 
Jerzym Hoffmanem, którego nazwisko wiąże się nierozerwalnie 

z takimi wielkimi produkcjami filmowymi, jak Potop, Pan Woło-
dyjowski oraz Ogniem i Mieczem. Hoffman ze swadą opowiadał 
o swych filmowych przeżyciach, a zebrani nagrodzili go długo-
trwałymi oklaskami i odśpiewanym na stojąco „Sto lat”. Zamknę-
ła ten pasjonujący wieczór projekcja drugiej części Potopu.

 Trzeci dzień Akademii szykował sporą niespodziankę: na roz-
ległej łące wzdłuż zalewu sokólskiego rozegrana miała zostać rekon-
strukcja bitwy pod Beresteczkiem, ze szczególnym uwzględnieniem 
ciętych replik słownych, których obie walczące strony ponoć sobie 
nie żałowały. Piękna pogoda przyciągnęła setki osób. Na murawie 
harcowali jeźdźcy, błyskały szable, świstały strzały. To członkowie 
grup rekonstrukcji historycznych z Białegostoku, Ostrołęki i War-
szawy wcielili się w postaci szlachty, Kozaków oraz Tatarów. Byli 
w tym zacnym gronie kawalerzyści z Podlasia m.in. Janusz Cukier-

man i Dariusz Woroszyło. Bo 
i powiedzieć trzeba, że jest w Bia-
łymstoku szwadron ochotniczy, 
który kultywuje tradycje 10 Pułku 
Ułanów Litewskich. 

Wtem rozległa się przenikli-
wa bojowa muzyka i zaczęło się: 
podchodzenie przeciwnika, ob-
rzucanie się słowem rozmaitym, 
potem skok, zwarcie. Huknęły 
wystrzały, zadźwięczały klin-
gi, napinały się cięciwy łuków. 
Konie galopowały. Widzowie 
w napięciu dopingowali „Dawaj, 
dawaj! Na nich!” I wygraliśmy, 
jakżeby inaczej! Popołudniową 

zaś porą zorganizowano piknik w Bohonikach, na placu przed Do-
mem Pielgrzyma. Miejsca przy stołach bardzo szybko zostały zaję-
te, a chętnych na tatarskie jadło było tak wielu, że Maria Radecka, 
Żanna Szczęsnowicz, Maciej Szczęsnowicz oraz kilka jeszcze osób 
miało pełne ręce roboty z przygotowywaniem potraw, zbieraniem 
zamówień i podawaniem porcji. Tłoczno też było w meczecie, 
gdzie odwiedzającymi zajmowała się Eugenia Radkiewicz. 

W spokojnej atmosferze pogodnego letniego popołudnia 
opadały powoli emocje Akademii. Jusuf  Konopacki siedział za-
dumany obok swej małżonki Zosi; pewnie myślał już o przyszło-
rocznej imprezie. Sonia i Aleksander Kryniccy z Grodna zastana-
wiali się nad powrotem do domu. Melika Czechowska z synem 
Michałem i z Zosią Assanowicz wybrali się bryczką na miziar. 
Musa, rozmarzony, zapatrzył się w bezkresne niebo... 

Musa Czachorowski
■

Ta piękna, ważna nie tylko dla tatarskiej społeczności impreza 
mogła się odbyć dzięki pomocy sponsorów: ZZO Euro-Sokółka, 
Tamex-Obiekty Sportowe, Orlen Gaz, Lafarge, Barter w Białymsto-
ku, Biuro Serwis, Marwibog, AB9, Igloterm, Hydraulika Siłowa, Mar-
gut s.c, Mar-Trans, Delta, Astwa, Eko-Projekt, Bank PEKAO S.A, 
Bank PKO B.P, Bank Spółdzielczy w Sokółce, Metal-Fach, Zakład 
Budowlano Brukarski E. Żukowski, Ekspress PCV sp. z o.o, PUM 
MPO sp. z o.o, MPWiK sp. z o.o, PPH „U Matczaka”, Biasona, Zep-
ter, Usługi Drogowe K. Błahuszewski, SPD Sp z o.o TOI TOI. 

Wsparły ją też finansowo: Urząd Marszałkowski w Białymsto-
ku, Urząd Miejski w Sokółce oraz Starostwo Powiatowe w Sokółce.
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Wystawa kobierców modlitewnych
7 sierpnia 2009 r. w białostockim Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego 

zaprezentowana została wystawa Kobierce modlitewne. Uroczystego otwarcia 
dokonał Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz oraz Maciej 
Musa Konopacki, znany działacz na rzecz współpracy międzyreligijnej, 
senior społeczności tatarsko-muzułmańskiej. W trakcie wernisażu odbyła 
się degustacja potraw tatarskich przygotowanych przez Żannę Szczęsno-
wicz oraz Marię Radecką, które w Bohonikach wytwarzają specjały kuchni 
tatarskiej. Imprezę uświetnił pieśnią i tańcem tatarski zespół Alije z Wilna, 
stworzony i prowadzony przez Alika Melecha. 

Na otwarcie wystawy licznie przybyli mieszkańcy Białegostoku oraz 
Tatarzy z całej Polski, bowiem towarzyszyło ono XI Międzynarodowej 
Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich, którą organizował Urząd 
Miejski w Sokółce, Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Podlaski Od-
dział Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sokólski Ośrodek 
Kultury. Przy okazji, Musa Czachorowski przekazał na ręce autorki wy-
stawy, Marty Piszczatowskiej, swój namazłyk, kobierzec modlitewny, oraz 
strój muzułmanina. 

Wystawa przygotowana przez Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego 
w Białymstoku jest poświęcona specyfi cznym kobiercom – modlitewnikom 
– wytworzonym przez wiernych 
jednej z trzech największych religii 
monoteistycznych – islamu. Zgod-
nie z jej zasadami muzułmanie po-
winni modlić się pięć razy dziennie. 
Rytuał nakazuje zwracanie się twarzą 
w kierunku Mekki, świętego mia-
sta islamu. W meczetach kierunek 
świętego miasta wyznacza ozdobna 
nisza, zwana mihrabem, a przenie-
siona na tkaninę odgrywa tę samą 
rolę, stanowiąc podstawową cechę 
kobierców modlitewnych. W Bia-
łymstoku pokazano modlitewniki wiązane m. in. w Anatolii (Turcja) oraz 
na Kaukazie. 

Kobierzec to tkanina dekoracyjna jednostronna, pochodzenia 
wschodniego. Ma specyfi czną budowę: jedna warstwa osnowy i jedna wąt-
ku wraz z nićmi barwnymi węzłów tworzą zarazem strukturę i puszystą 
płaszczyznę kompozycji, tło i wzór. Ich kompozycja jest ściśle uzależniona 
od funkcji, którym służą. Rozróżniamy kobierce do modlitwy, modlitewniki, 
do pokrycia podłóg, wieszania na ścianach, nakrywania mebli�.

Powstawały na Bliskim Wschodzie: w Persji (ośrodki w Tebriz, Kir-
man i Horat) i Anatolii (Giordes, Melas, Kula), a także w Azji Środkowej 
i na Kaukazie (Kuba, Szirwan, Kazak). Ich produkcja rozwinęła się ponad-
to w Hiszpanii (XIII–XVIII w.) i Anglii (XVI–XVIII w.). W kulturze Bli-
skiego Wschodu odgrywają wielką rolę. Towarzyszą mieszkańcom Orien-
tu przez całe ich życie; wszystkie wydarzenia religijne, społeczne i rodzinne 
odbywają się pośród nich2.

Podstawowym surowcem, z którego wyrabiano kobierce, było włók-
no pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Wytwarzane były głównie 
z bawełny i wełny, której dostarczały owce, kozy i wielbłądy, natomiast 

� Kobierce i tkaniny wschodnie z kolekcji Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich, katalog wystawy li-
piec–wrzesień 2006, Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków 
2006, s. 7; Marta Michałowska, Leksykon włókiennictwa, Warszawa 2006, s. 17�; Zob. Beata 
Biedrońska–Słotowa, Kobierce wschodnie, t. 3 – kobierce tureckie, Kraków 19�1; Zob. Ta-
deusz Wierzejski, Maria Kałamajska–Saeed, Kobierce wschodnie, Warszawa 1970. 

2 Enza Milanesi, Kobierce, Warszawa 1999, s. �–11.

jedwab uzyskiwano z kokonów jedwabnika3. Do wiązania kobierców, tak-
że modlitewnych, używa się dwóch rodzajów węzłów: tureckiego, inaczej 
zwanego ghiordes, w którym przędza jest owinięta wokół dwóch nici osno-
wy, oraz perskiego – senneh, w którym przędzę owija się wokół jednej nici. 

Kobierce modlitewne wiązano w różnych miastach, stąd różnorod-
ność ich ornamentów, kolorów, materiałów oraz różne formy nisz mihrabu 
na nich przedstawianych.

koBierCe w PolsCe

 Od XVI wieku kobierce wytwarzano w Polsce, m. in. w Brodach, 
Nieświeżu i Lwowie. Były ulubionym elementem dekoracji siedzib kró-
lewskich, szlacheckich, mieszczańskich. Od końca XVI wieku pojawiają 
się w spisach inwentarzy. Tkaniny te sprowadzano z Persji i Turcji drogą 
handlu; przechodziły w polskie ręce jako łupy wojenne, bywały darami 
dyplomatycznymi. W 1553 r. król Zygmunt II August zlecił kasztelanowi 
sądeckiemu, Wawrzyńcowi Spytkowi Jordanowi, podróż do Turcji i na-
bycie wschodnich tkanin. Król Stefan Batory w 15�5 r. wydał Muratowi 
Jakubowiczowi przywilej na tkanie kobierców na wzór turecki4. 

W 1602 r. król Zygmunt III zlecił wyprawę Seferowi Muratowiczo-
wi, z której ten przywiózł utkane 
w Kaszanie kobierce z herbami 
Polski i Wazów. Król Władysław 
IV w 1642 roku sprowadził perskie 
kobierce. Wzorem monarchów ko-
bierce sprowadzali także magnaci 
i biskupi. Jan Zamoyski oprócz 
wspierania produkcji kobierniczej 
w Zamościu, wzbogacił kolekcję 
o trofea z wyprawy infl anckiej5.

Jan Klemens Branicki posiadał 
kobierce w swoim białostockim pa-
łacu. Inwentarz z 1772 r. wymienia: 

„Dywaników na dnie żółtym axamitem różnego koloru, kwiaty maiących, 
atłasem karmazynowym podszytych dwa, Dywaników Tureckich na bia-
łym dnie z złotem różnego koloru, kwiaty maiących, ieden z tych duzo 
popalony dwa, Dywanik Turecki stary karmazynowy ze złotem mocno 
splamiony ieden”6.

Król Jan III Sobieski był znawcą spraw wschodnich, prawdopodob-
nie mówił w języku tureckim, a Stanisław August Poniatowski ufundo-
wał Szkołę Języków Orientalistycznych dla Polaków w Stambule. W XIX 
wieku zainteresowanie Orientem nie zmalało, w tej dziedzinie przodował 
Uniwersytet Wileński7, zaś od drugiej połowy dziewiętnastego wieku mod-

3  Katarzyna Javaheri, Dywany perskie, [w:] „Emiddle East”, nr 3/200�.
4  Tadeusz Mańkowski, Polskie tkaniny i hafty XVI – XVIII wieku, Wrocław 1954, s. 69.
5  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), AZ 633, k. 5�; Rela-

cja Sefera Muratowicza obywatela warszawskiego od Zygmunta III króla polskiego dla sprawowania 
rzeczy wysłanego do Persyi w r. 1602. Rzecz ze starego rękopisu wybrana, teraz dopiero do druku 
podana, Warszawa 1777, [w:] Trzy relacje z polskich podróży na wschód muzułmański w pierwszej 
połowie XVII wieku. Wybór, wstęp, opracowanie tekstu, komentarze Adam Walaszek, 
Kraków 19�0; Adam Andrzej Witusik, Tomasz Zamoyski a świat turecko-tatarski, [w:] Polska 
w Europie. Studia historyczne pod redakcją Henryka Zinsa, Lublin 196�, s. 175–1�2; Sefer 
Muratowicz, [w:] Ksiądz Sadok Barącz, Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1�56, s. 
234–237; Kobierce i tkaniny wschodnie z kolekcji Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich…, s. 7-�; 
Kobierce kaukaskie ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian w Zamku Królewskim w Warszawie. Ka-
talog wystawy, wstęp Katarzyna Połujan, Malbork 2005, s. 16.

6  Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka XX. Czartoryskich, MNK 106 – Inwentarz 
Dóbr Branickich wszystkich 1772, k. 1134, 1141, 1142.

7  Zdzisław Żygulski jun., O polskim orientalizmie, [w:] Orient w sztuce polskiej. Katalog wysta-
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ne stało się kolekcjonowanie kobierców. Dzięki takim kolekcjonerom, jak 
Erazm Barącz, Feliks Jasieński, Teresa i George Sahakian, Włodzimierz 
i Jerzy Kulczyccy polskie muzea posiadają bogate zbiory kobierców�. 

Szesnastowieczne kobierce z polskich manufaktur początkowo 
naśladowały wzory wschodnie. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania 
w XVIII w. podjęto próbę ich wytwarzania jeszcze w innych niż w XVI 
wieku polskich manufakturach9. Kobierce wykonane w polskich manufak-
turach naśladują technikę znaną od wieków w krajach islamu – używano 
węzłów typu ghiordes. Takie manufaktury znajdowały się w Brodach, które 
były dobrami Stanisława Koniecpolskiego, oraz majątkach Radziwiłłów 
i Ogińskich10.

Zupełnie odmienne są kobierce wiązane w grodzieńskich manufak-
turach podskarbiego wielkiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza, które 

wy, czerwiec-październik, Kraków 1992, s. 7-19.
� Zob. Włodzimierz Kulczycki, Kobierce wschodnie z XVII wieku w Muzeum Stauropigijnem we 

Lwowie, Kraków 1910; Włodzimierz Kulczycki, Wschód mahometański, Lwów 192�; Tenże, 
Kobierce mahometańskie, „Sztuki Piękne” 1929, s. �1-103, 121-141. 

9 Kobierce kaukaskie ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian w Zamku Królewskim..., s. 13-19.
10 Beata Biedrońska–Słotowa, Kobierce z polskich manufaktur (Próba podsumowania), [w:] Tka-

niny artystyczne z wieków XVIII i XIX, Kraków 1997, s. 151-164; Kobierce [w:] Zygmunt 
Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 195�, s. 51-52. 

wzorowano na kobiercach francuskich. Antoni Tyzenhauz od króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego, otrzymał tytuł „generalnego zawiadowcy 
fabryk grodzieńskich”. Kobierce te odznaczały się wytwornością smaku 
i techniczną doskonałością��. 

 Marta Piszczatowska; fot. M. Jasiulewicz
■

Białostockiej wystawie towarzyszył cykl wykładów, związa-
nych z historią Tatarów w Polsce, Orientem i islamem. Prof. 
Józef  Maroszek z Uniwersytetu w Białymstoku mówił o osad-
nictwie Tatarów na Podlasiu, zaś dr Aleksander Miśkiewicz z te-
goż uniwersytetu przedstawił interesujący temat: Tatarzy w Woj-
sku Polskim w latach międzywojennych. Budownictwo meczetów w II 
Rzeczypospolitej przybliżył Józef  Jusuf  Konopacki z Muzeum 
Ziemi Sokólskiej w Sokółce, a Mufti RP Tomasz Miśkiewicz 
wystąpił z wykładem o islamie. Lucyna Lesisz z Muzeum Histo-
rycznego w Białymstoku omówiła Orient w muzealnym kształcie, 
natomiast Marta Piszczatowska – Kobierce modlitewne.

�� Zob. Stanisław Kościałkowski, Antoni Tyzenhauz, Londyn 1956; Tadeusz Mańkowski, 
Polskie tkaniny i hafty XVI–XVIII wieku, Wrocław 1954, s. 65-92. 

Kolejne tatarskie spotkanie w Kruszynianach
 Za nami drugi już kruszyniański festiwal kultury i tradycji 

Tatarów polskich. Odbył się on 15 sierpnia br., a podobnie jak 
imprezy w ubiegłych latach zorganizowany był przez Dżennetę 
Bogdanowicz z Tatarskiej Jurty. Honorowy patronat nad festiwalem 
sprawowali: marszałek województwa podlaskiego oraz ambasado-
rowie Litwy, Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej. Współorganiza-
torami byli: Muzułmańska Gmina Wyznaniowa MZR w Kruszy-
nianach, Urząd Miasta i Gminy Krynki, Nadleśnictwo Krynki oraz 
Placówka Straży Granicznej w Krynkach.

 Dociekliwi obliczyli ponoć, że tego dnia przez malutkie Kru-
szyniany przewinęły się około czterech tysięcy osób, spragnionych 
tatarskiego jadła, tańców oraz śpiewów. Festiwal znany jest bowiem 
w Polsce oraz poza jej granicami, wyrobił sobie dobrą markę i zdo-
był grono wiernych miłośników. Przybyli, oczywiście, przedstawicie-
le tatarskiej społeczności m.in. z Białegostoku, Sokółki, Suchowoli, 
Bydgoszczy, Warszawy, Gdańska, Bydgoszczy, Wałcza oraz Wroc-
ławia. W tłumie co rusz przewijały się znajome twarze; byli tu m.in. 
Tania Andracka z mężem i synem, Dariusz Szegidewicz, Melika Cze-
chowska z synem Michałem, Rozalia Bogdanowicz, Artur Konopa-
cki, Bronisław Talkowski, Sławomir Chazbijewicz z rodziną i Helena 
Szabanowicz. Odwiedził Kruszyniany mufti RP Tomasz Miśkiewicz, 
był gdański imam Hani Hraish, natomiast z Litwy przyjechała spora 
grupa pobratymców na czele z przewodniczącym Związku Wspól-
not Tatarów Litewskich Adasem Jakubauskasem.

 Ruch w Kruszynianach rozpoczął się nieomal od wczesnego 
ranka, pogoda dopisywała, samochodów przybywało, ludzi jeszcze 
bardziej. Tym razem nieopodal meczetu przygotowano parking, 
zaś młodzież w harcerskich mundurach sprawnie pomagała w roz-
lokowaniu pojazdów na poboczach. Narastała atmosfera świątecz-
nej zabawy, bo też program festiwalu obiecywał jej sporo. Jego za-
łożeniem była możliwie szeroka i barwna prezentacja elementów 
tatarskiej kultury. I to się organizatorom udało. Wszystko jednak 
rozpoczęło się bardzo uroczyście: z górnego okna zabytkowego 
meczetu tatarski imam Janusz Aleksandrowicz zaintonował azan, 

wezwanie do modlitwy. Następnie przy pełnej sali poprowadził 
modlitwę zuhr. Zakończyło ją wezwanie o pokój na świecie. Tę 
muzułmańską modlitwę transmitowała w programie ogólnopol-
skim TV Religia.

 Z meczetu wszyscy pospieszyli na plac przy Tatarskiej Jurcie. 
Tam już trwał festiwal. Jego gospodyni, Dżenneta Bogdanowicz, 
wprost dwoiła się i troiła, to witając gości, to udzielając kolejnego 
wywiadu, wreszcie – i najczęściej – po prostu zapowiadając, infor-
mując, pokazując, robiąc, częstując czak-czakiem... A tłum ludzi 
wędrował po rozległym terenie: na dwóch scenach, wielkiej i ma-
łej, śpiewały i tańczyły tatarskie zespoły, odbywały się warsztaty 
kulinarne kuchni tatarskiej, tureckiej i śląskiej, kaligrafii arabskiej, 
jeżdżono konno, strzelano z łuku, jedzono pierekaczewnik oraz 
kołduny. W rozstawionych gęsto kramach można było kupić m.in. 
oryginalną biżuterię, ludowe wyroby z drewna, także wszelakie 
starocie i rozmaite inne cuda, jak to zazwyczaj przy podobnych 
okazjach bywa. Straż Graniczna zaprezentowała się w bojowej 
akcji, miłośnicy historii w wojskowych mundurach i przedwojen-
nym oporządzeniu rozłożyli się biwakiem przy ognisku, nieopodal 
dumnie przechadzał się Indianin. 

 Po tatarskich potrawach największym chyba zainteresowaniem 
cieszyły się występy sceniczne. Wiele owacji zebrał barwny tatarski 
zespół z Grodna oraz Enże z dalekiej Baszkirii. Oklaskiwano gorą-
co Czeremszynę, znaną i cenioną grupę folkową z Podlasia. Uwagę 
– i to nie tylko męskich uczestników festiwalu – przyciągnął taniec 
brzucha w wykonaniu grupy tanecznej New Bally. A na małej scenie 
piszący te słowa czytał swe wiersze z motywami tatarskimi, pocho-
dzące z wydanego niedawno tomiku pt. Rubajaty stepowe. I tak powoli, 
aczkolwiek bardzo intensywnie płynął czas w podlaskich Kruszy-
nianach, w gościnnym obejściu Dżennety Bogdanowicz. Wreszcie 
nadszedł wieczór, zapłonęły ogniska i w niebo wystrzeliły sztuczne 
ognie. Odjeżdżaliśmy niesyci wrażeń, ale festiwal był już za nami...

Musa Czachorowski
■
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Powrót do wiary przodków
Zofia Assanowicz wywodzi 

się z zacnego tatarskiego rodu. 
Ma wielu krewnych oraz dobrych 
przyjaciół. Znamy ją, bo w miarę 
możliwości chętnie angażuje się 
w działania białostockiej gminy. 
Teraz dopełniła tylko ziemskiej 
formalności, gdyż niewątpliwie 
w oczach Najwyższego od daw-
na, pewnie nawet od zawsze, po-
dąża właściwą drogą.

Droga Zosiu, życzymy 
Ci wszystkiego najlepszego. 
Niech błogosławieństwo Boże 
towarzyszy Ci każdego dnia.

Musa Czachorowski; fot. Michał Czechowski
■

15 sierpnia 2009 roku 
w meczecie w Kruszynianach 
odbyła się skromna, ale jakże 
wzruszająca i znacząca ceremo-
nia. Oto po latach współtowa-
rzyszenia muzułmańskiej spo-
łeczności Białegostoku, znana 
i darzona powszechną sympatią 
Zofia Assanowicz wypowiedzia-
ła szahadę w obecności Muftie-
go Rzeczypospolitej Polskiej, 
Tomasza Miśkiewicza, przyjmu-
jąc muzułmańskie imię Sofija 
i stając się tym samym pełno-
prawnym członkiem wspólnoty. 
Świadkami tego wydarzenia byli Melika Czechowska oraz Musa 
Czachorowski.

Tatarska delegacja na Westerplatte...
W uroczystości wzięła udział delegacja społeczności tatarskiej. 

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Omar 
Asanowicz, przewodniczący Północno-Zachodniego Oddziału 
ZTRP, z Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP przybył jego 
przewodniczący Dżirdżis Szahuniewicz oraz członek zarządu Alek-
sander Bohdanowicz, zaś w imieniu Najwyższego Kolegium Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego w RP był Musa Czachorowski. De-
legacja wystąpiła w strojach tatarskich, ze sztandarem i buńczukiem, 
wzbudzając znaczne zainteresowanie.

W popołudniowej części obchodów 70. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej uczestniczyli przedstawiciele rządów kilkudziesięciu 
państw świata m.in. Rosji, Ukrainy, Niemiec, Francji, Włoch i Szwe-
cji. Wśród zaproszonych gości był również Mufti Rzeczypospolitej 
Polskiej Tomasz Miśkiewicz.

Musa Czachorowski
■

1 września 2009 roku o godzinie 4,45 rozpoczęły się na Wester-
platte uroczyste obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Tu właśnie niewielka załoga polskiej składnicy wojskowej podjęła 
bohaterską walkę z wielokroć silniejszymi jednostkami hitlerowskimi. 
Dzisiaj stanowi dla Polski oraz świata symbol odwagi i patriotyzmu, 
poświęcenia w imię obrony najwyższych wartości.

Jeszcze w nocy przed pomnikiem Bohaterów Westerplatte ze-
brały się tłumy mieszkańców Trójmiasta i osób z całego kraju, przy-
byłych tu, aby oddać hołd bohaterskim polskim żołnierzom. Obecni 
byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządu, 
kombatantów i służb mundurowych. Głos zabrał m.in. Prezydent 
RP Lech Kaczyński oraz Premier Donald Tusk. Jeden z czterech ży-
jących Westerplatczyków, 94-letni Ignacy Skowron wyrzekł jedynie 
trzy, ale jakże znamienne słowa: Nigdy więcej wojny. Następnie odbył się 
Apel Poległych, oddano salwy honorowe i złożono wieńce. 

... i w Białymstoku
Tego samego dnia delegacja wzięła udział w uroczystym koncercie 
poświęconym bohaterom II wojny światowej w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej.

Aleksander Miśkiewicz
■

1 września 2009 r. delegacja Tatarów Polskich w składzie: Zinajda 
Miśkiewicz, Stefan Milkamanowicz, Aleksander Miśkiewicz i Adam 
Świerblewski uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających 70. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. W imieniu społeczności ta-
tarskiej złożono wieniec na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku.

O Tatarach konferencja w Toruniu
W szacownym toruńskim Collegium Maius 10 i 11 września 

br. odbywała się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tatarzy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego w języku, kulturze i historii. Patronatem 
honorowym objęli ją JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński oraz Ambasador Republiki 
Litewskiej w Polsce Egidijus Meilunas, zgromadziła zaś wybit-
nych – oraz wstępujących dopiero na naukową drogę - polskich, 
litewskich, rosyjskich, białoruskich, ukraińskich i węgierskich 
uczonych zajmujących się tematyką tatarską. Obecny był Mufti 

Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz. Gościem Honoro-
wym konferencji, wyjątkową osobą łączącą społeczność tatarską 
niegdysiejszego Wielkiego Księstwa Litewskiego, obecnie Polski, 
Litwy, Białorusi i Ukrainy, pochodzeniem i bezustannymi twór-
czymi pasjami – całym życiem zgoła - był wszelako Maciej Musa 
Konopacki. 

Przybyłych na konferencję powitała serdecznie wicerek-
tor UMK prof. Danuta Janicka, po której głos zabrał konsul 
honorowy Republiki Litewskiej w Toruniu Jerzy Bańkowski. 
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Przedpołudniowej części drugiego dnia toruńskiej konferen-
cji przewodniczyli: dr Adas Jakubauskas i prof. Tadeusz Majda 
(Warszawa). Dr Michaił Tarełka zapoznał obecnych z nowymi 
ustaleniami dotyczącymi rękopisu Koranu 16�2-1692, zaś dr Iri-
na Synkowa (Mińsk) przedstawiła Teksty znachorskie w rękopisach 
Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. O praktykach magicznych 
w tatarskich chamaiłach (na podstawie tzw. fału Sulejmana) mó-
wiła mgr Iwona Radziszewska (Toruń), po której mgr Krisztina 

Dufala (Budapeszt) analizowa-
ła zawartość treściową kitabu 
Jakuba Chasieniewicza z 1�40 
roku. W przerwie, przy kawie 
i herbacie, rozmawiano o nie-
dawnych wykładach, a także za-
prezentowano najnowsze publi-
kacje z zakresu kitabistyki, m.in. 
książkę dr Galiny Miškinienė 
i dra Nesrina Güllüdağ (Turcja) 
Litvanya Tatarlarina ait el yazma-
larindan Turkce-Lehce kilavuz (Yil 
18�0) oraz dr Shirin Akiner 
(Wielka Brytania) Religious Lan-
guage of  a Belarusian Tatar Kitab. 
Moment szczególny stanowiło 

odczytanie przez prof. Jankowskiego sury al-Fatiha z tłumaczenia 
Qur’anu na język krymskotatarski.

Kolejny, ostatni już etap konferencji prowadzony był przez 
dr Galinę Miškinienė oraz dra Stanisława Dumina. Temat zajmu-
jącego wystąpienia prof. Czesława Łapicza brzmiał Źródła cytatów 
koranicznych w Wykładzie wiary machometańskiej czyli iślamskiej… 
Józefa Sobolewskiego, natomiast dr Joanna Kulwicka-Kamińska (To-
ruń) przedstawiła Nazwy bogów pogańskich w piśmiennictwie Tatarów 
WKL i w polskich przekładach Koranu jako przykład interferencji isla-

mu i chrześcijaństwa. Wykład mgr 
Olgi Starostiny (Witebsk), zaty-
tułowany Orientalizmy w języku 
kitabu Jana Lebiedzia z drugiej po-
łowy XVIII wieku, zakończył na-
ukową część toruńskiego spot-
kania. Potem odbyła się jeszcze 
dyskusja i przewodniczący 
poszczególnych sesji dokonali 
podsumowania konferencji. 

W sumie spotkanie było 
dobrze przygotowane logistycz-
nie i ogromnie wartościowe pod 
względem merytorycznym. Pre-
zentowane wykłady dowodzą 
jak wiele jeszcze w tatarskich 
dziejach mamy do odkrycia 

i opisania. Nikt nie potrafi  określić jednoznacznie czy kultura 
tatarska w Europie Środkowo-Wschodniej przetrwa, czy z cza-
sem całkowicie się zasymiluje, ale stanowi ona nie tylko istotny 
element historii, lecz bezustannie jest wciąż żywą częścią naszej 
rzeczywistości.

Musa Czachorowski
Fot. Adas Jakubauskas

■

Następnie prof. Czesław Łapicz (Toruń) wygłosił laudację Ma-
cieja Musy Konopackiego, niestrudzonego orędownika tradycji 
i historii tatarskiej, propagatora idei międzyreligijnego i miedzy-
ludzkiego pojednania. - Bóg wyznacza każdemu z nas prostą linię 
wśród meandrów losu – rzekł wzruszony Gość Honorowy. - Musi-
my tylko trafi ć na swoją i iść nią konsekwentnie. W ludzkiej różnorodności 
tworzymy jedność, tak jak jedna jest ziemia i jeden Bóg. Po serdecznych 
życzeniach, zebrani zgotowali Maciejowi Musie Konopackiemu 
owacje na stojąco.

Pierwszą część konferen-
cji, którą prowadził prof. Hen-
ryk Jankowski (Poznań) i prof. 
Sergejus Temčinas (Wilno), ot-
worzyło wystąpienie muftiego 
Tomasza Miśkiewicza. Mówił 
on na temat obecnej sytuacji 
polskich Tatarów-muzułmanów. 
Prof. Selim Chazbijewicz (Ol-
sztyn) przedstawił obraz islamu 
i Tatarów w literaturze polskiej, 
obecny w naszym piśmienni-
ctwie już od średniowiecza. Dr 
Adas Jakubauskas (Wilno), bę-
dący przewodniczącym Związ-
ku Wspólnot Tatarów Litewskich, przybliżył sytuację Tatarów 
na Wileńszczyźnie oraz w innych regionach Republiki Litewskiej. 
Gość z Symferopola, mgr Natalia Danyliuk, omówiła związ-
ki islamu z Ukrainą. Głos zabrał również Mahmud Taha Żuk, 
przewodniczący Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej, przy-
taczając rozmaite przyczynki do tatarskich dziejów w Polsce i na 
Litwie. Po interesującej dyskusji, w której wypowiadała się m.in. 
prof. Swietłana Czerwonnaja (Toruń), uczestnicy konferencji 
udali się na obiad.

Popołudniowemu posie-
dzeniu przewodniczył prof. 
Selim Chazbijewicz oraz dr Mi-
chaił Tarełka (Mińsk). Z zajmu-
jącym wykładem pt. Imiennictwo 
tatarskie w dawnych dokumentach 
wystąpił prof. Henryk Jankow-
ski, zaś dr Stanisław Dumin 
(Moskwa) równie ciekawie opo-
wiadał o tradycjach genealogicz-
nych i legendach herbowych 
Tatarów Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego. Prof. Tadeusz Majda 
(Warszawa) przybliżył zagadnie-
nie osmanizacji języka pisanego 
Tatarów litewsko-polskich, a dr 
Galina Miškinienė (Wilno) oraz 
prof. Sergejus Temčinas omówili perspektywy badań rękopisów 
Tatarów litewsko-polskich. Ostatnim był wykład dra Andrze-
ja Drozda (Poznań) zatytułowany Problemy metodologicznych badań 
nad piśmiennictwem kitabowym. Pierwszy dzień konferencji zakoń-
czyła dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami, zaś zwień-
czyła go uroczysta kolacja w pałacu Dąmbskich, podczas której 
z nieustającym ożywieniem rozmawiano o rozlicznych tatarskich 
sprawach.
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Obchodziliśmy Ramadan Bajram 
Zakończył się błogosławiony miesiąc Ramadan i 20 wrześ-

nia w salach modlitwy, meczetach i centrach muzułmańskich 
odbyły się uroczyste modlitwy. W białostockim Domu Mod-
litwy Muzułmańskiego Związku Religijnego zgromadziło się 
tego dnia kilkadziesiąt osób. Modlitwę bajramowa prowadził 

imam Stefan Mustafa Jasiński oraz mufti Tomasz Miśkiewicz. 
Było potem przepiewanie i rozdawanie sadogi, następnie wza-
jemne składanie życzeń. Wieczorem natomiast spotkaliśmy się 
na wielkim balu. 

■

Bal to był nad bale...
Lokal był zapełniony do 

ostatniego miejsca. Zjechało 
się bal blisko 200 osób z całego 
kraju: z Białegostoku, Sokółki, 
Suchowoli, Warszawy, Wałcza, 
Gdańska, Wrocławia, Olszty-
na i jeden Bóg wie skąd jesz-
cze. W każdym bądź razie byli 
m.in. Jabłońscy i Świerblewscy, 
Szczęsnowiczowie i Muchowie, 
Chazbijewiczowie, Murawscy, 
Sulkiewiczowie, Iljasiewiczo-
wie, Radeccy, Bogdanowiczo-
wie, Gembiccy. Była Mieriema 
Chalecka-Giembicka, Melika 
Czechowska, Zofi a Assanowicz, 
Farida Ryzwanowicz, Dżengara Filon, Klara 
Janglajew, Barbara Pawlic, Elwira Szehidewicz. 
Był Dżemil Korycki, Tomasz Miśkiewicz, 
Stefan Jasiński, Adam Szczęsnowicz, Rama-
zan Jakubowski. Zawitał Wenzel Sałachow 
z Kaliningradu. Niestety, dla wielu chętnych 
po prostu zabrakło miejsca. Ci, którzy się 
dostali, mówią zgodnie: zabawa była świetna! 
A bawiono się nieomal do białego rana.

Wielką salę zajęły starsze pokolenia, 
w mniejszej zasiadła młodzież. Wszyscy wi-
rowali zgodnie na parkiecie. Smakowite dania 
szybko znikały z półmisków, toczyły się oży-
wione rozmowy. Bal od zawsze był świetną 
okazją do spotkań z krewnymi oraz znajomy-
mi. Nie tylko wymienia się na nim wspomnieniami i nowinkami 
czy prezentuje wspaniałe kreacje: jest także miejscem zawierania 

znajomości, zdobywania sym-
patii, zawiązywania trwalszych 
związków. Bawiono się zatem 
radośnie w rytm zachęcającej do 
tańca muzyki. Bo jak muzyka, to 
i taniec. Jak taniec, to i wybory 
najlepszej tanecznej pary.

Odważni ruszyli na parkiet, 
zespół zagrał, jurorzy: Róża 
Chazbijewicz, Mirosław Jabłoń-
ski i Emir Sulkiewicz z uwagą 
obserwowali kandydatów. Po 
każdym tańcu decyzja: tej parze 
dziękujemy. Wreszcie zostali tyl-
ko najlepsi: Melika Czechowska 

i Adam Szczęsnowicz, Emilia i Maciej Mucho-
wie oraz Halina Jasińska i Roman Murawski. 
Kolejne pląsy i już wszystko jasne: w konkur-
sie tańca wygrali Emilia i Maciej Muchowie! 

Bawiono się dalej, tańczono wciąż 
z bezustannie wielką werwą, zaś przy stołach 
i w kuluarach przekazywano sobie najśwież-
sze balowe spostrzeżenia, oceniano dam-
skie kreacje, zastanawiano się kto na kogo 
z uczuciem spoglądał, kto do kogo w tańcu 
się przytulał, kto też kogo będzie do domu 
odprowadzał. Normalnie, jak to na balu 
bywa. Nieubłaganie jednak zbliżał się czas 
zakończenia tej świetnej zabawy. Niektórzy 
zaczęli się żegnać, najbardziej wytrwali jesz-
cze tańczyli, ale były to już ostatnie akordy. 

Szkoda... Bal to był przecież nad bale!
Fot. Michał Łyszczarz

■
Dzień Bajramowy

21 września br. odbyła się w Białymstoku kolejna edycja Pod-
laskich Dni Bajramowych. Do Domu Modlitwy przy Piastowskiej 
13F przyszli m.in. Mierjema Chalecka-Giembicka, Zofi a Sulkie-
wicz, Helena Alijewicz, Tamira Aleksandrowicz, Mila Jabłońska, 
Anna i Krzysztof  Mucharscy wraz z Emilką i Selimkiem, Dagma-
ra Sulkiewicz i Marek Półtorzycki z Adasiem, Melika Czechow-
ska, Farida Ryzwanowicz, Barbara Pawlic i Michał Łyszczarz. Byli 
goście z tureckiej gminy wyznaniowej Fatih w Warszawie, a także 
Tatarzy z Kaliningradu m.in. Wenzel Sałachow oraz Naila i Farid 
Zaletdinow.

Zebranych powitał mufti Miśkiewicz, składając wszystkim 
serdeczne bajramowe życzenia. Następnie imamowie z muzuł-
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mańskiej gminy Fatih zaprezentowali kunsztowną recytację sur 
koranicznych. Po nich włączył się Farid Zaletdinow, a następnie 
imam Stefan Mustafa Jasiński. 
Ogromnie sympatyczną nie-
spodziankę sprawiła wszyst-
kim Emilka Mucharska, która 
z przejęciem zarecytowała jedną 
z sur. Intonowano potem du’a, 
także w intencji górników, któ-
rzy zginęli niedawno w kopal-
nianej katastrofi e.

Po krótkiej przerwie na 
kawę, herbatę i ciasteczka, Fa-
rida Ryzwanowicz przedstawi-
ła pobratymców przybyłych 
z Kaliningradu. Przewodni-
czący tamtejszego Związku 
Tatarów Wenzel Sałachow po-
zdrowił wszystkich obecnych, 
mówiąc też, że wprawdzie nie 
słyszy tu tatarskiego języka, ale 
widzi te same twarze co w Ka-
zaniu i czuje się jak u siebie, bo 
jest wśród Tatarów. Następnie 
wręczył imamowi Jasińskiemu 
tradycyjną wyszywaną tatarską 
czapkę i przekazał zebranym 
słodki poczęstunek: tatarski 
czak-czak. Goście, panie w tra-
dycyjnych pięknych sukniach 
zaśpiewały tatarskie pieśni i za-
tańczyły. A chwilę później czę-

stowały wykonanymi przez siebie smakowitymi tatarskimi potra-
wami: spróbować można było m.in. kosz tele i jeczpoczmaki. 

Po tych przyjemnościach 
nadszedł czas na poezję. Zina 
Miśkiewicz recytowała ciepłe 
wiersze mówiące o urokach ży-
cia i potrzebie pogodnego po-
dążania ludzką drogą. Wiersze 
Haliny Półtorzyckiej dotyczyły 
spraw bliskich sercu, domo-
wych: splatały się w nich uczucia 
do wnuków, dzieci, męża. Były 
jednak także odniesienia do ta-
tarskości. Elwira Szehidewicz 
odczytała natomiast teksty bar-
dzo liryczne, osobiste. Wyłaniał 
się z nich obraz dziewczyny 
spragnionej uczucia, poszu-
kującej go, tęskniącej za nim. 
Wszystkie wiersze nagradzane 
były szczerymi oklaskami. 

I jeszcze tylko rozmawiano 
przy kawie i herbacie, robiono 
pamiątkowe zdjęcia, a niestru-
dzony Adaś w towarzystwie 
Selimka galopował z pokoju do 
pokoju. Powoli IV Podlaskie Dni 
Bajramowe dobiegły końca.

Musa Czachorowski
Fot. Krzysztof  Mucharski 

 ■

ZŁOTE GODY!
Pięćdziesiąt lat temu w Dąbrowie Białostockiej pobrali się

Halina i Emir Półtorzyccy

Przeżyli w związku małżeńskim pół wieku, 
a przecież co najmniej kolejne pół jeszcze wciąż przed Nimi!

Z okazji tego pięknego jubileuszu 
serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego, pomyślności

i wielu wspaniałych wspólnych lat w szczęściu oraz zdrowiu
życzą Czcigodnym Jubilatom:

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Redakcja „Przeglądu Tatarskiego”
krewni, przyjaciele oraz znajomi z całej tatarskiej wspólnoty
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Poczet chanów krymskich z dynastii Gerajów.

KRÓTKIE WPROWADZENIE

1. tŁo HIstoryczne PowstanIa cHanatu kryMskIeGo

Panowanie Czyngis Chana� oraz jego następców: Ugedeja, Gu-
juka, Mongkego, Kubiłaja, jako wielkich chanów, przyniosło rozrost 
i utworzenie największego jak dotąd w dziejach świata imperium. Jed-
nocześnie jego wielkość i potęga nosiła w sobie zarodek upadku i roz-
padu. Tą przyczyną była feudalna zasada dzielenia państwa na dziel-
nice, walki o władzę pomiędzy różnymi pretendentami, waśnie oraz 
niechęci plemienne i rodowe. Doprowadziło to w konsekwencji do 
tego, że żaden ośrodek polityczno-państwowy 
powstały po rozpadzie imperium Czyngis Chana 
nie dotrwał do naszych czasów. Już za życia wiel-
kiego władcy nastąpił podział jego państwa na 
poszczególne dzielnice - ułusy, które przydzielił 
swoim synom. 

I tak najmłodszy syn, Tołuj, zgodnie z daw-
ną tradycją koczowników był głównym spadko-
biercą i następcą i otrzymał dzielnicę główną, 
czyli rdzenne ziemie mongolskie, nad rzekami 
Ononem, Kerulenem, Orchonem i Tołą. Z kolei najstarszy syn, Dżo-
czi, otrzymał terytoria leżące najbardziej na zachód państwa Czyngis 
Chana za jego życia, czyli obszary nad dolnym biegiem Amu-darii, 
Syr-Darii i stepy na zachód od Irtyszu i na północ od Morza (dzisiaj 
wysychającego jeziora) Aralskiego. Inaczej mówiąc, obszar zachodniej 
Syberii oraz dzisiejszego Kazachstanu. Władza Dżocziego rozciągała 
się też na leśne plemiona syberyjskie. Przejawiał on duże tendencje 
do usamodzielnienia się i odseparowania od reszty braci. Zmarł jesz-
cze przed Czyngis Chanem, co było podstawą plotek, że został zabity 
przez skrytobójcę na rozkaz ojca właśnie za zbytnią niezależność. 

Drugi według starszeństwa syn, Czagataj, otrzymał we władanie 
Azję Środkową, to jest tereny dzisiejszego Uzbekistanu, Turkmenista-
nu, Tadżykistanu, południowego Kazachstanu oraz Kaszgaru, czyli 
zachodniej części dzisiejszych Chin. To za-
mieszkana przez muzułmańskich Ujgurów 
prowincja Xinjang. Ich niedawne antychińskie 
protesty zostały krwawo spacyfi kowane przez 
władze. Następny w kolejce był Ugedej, któ-
rego ojciec desygnował na swego następcę 
ze względu na jego zrównoważony charak-
ter, spokój i umiar. Otrzymał on zachodnią 
Mongolię, tereny nad jeziorem Bałchasz oraz 
ziemie nad Irtyszem i Urungu, czyli dzisiejszą 
zachodnią część Mongolii, Kirgistan, tereny 
należące dzisiaj do Rosji pomiędzy Kirgista-
nem, Kazachstanem, Mongolią i Chinami. 
Były one znane później jako Kraj Urian-
chajski. W latach 1921-1944 istniało tam 
niepodległe państwo Tannu-Tuwa, a potem 
Tuwińska Republika Ludowa. W roku 1944 
na rozkaz Stalina wcielono ją do Związku 
Sowieckiego. Obecnie jest to Autonomiczna 
Republika Górnego Ałtaju w ramach Federacji Rosyjskiej. 
1 Przyjmuje się dwie daty urodzenia Czyngis Chana. W Mongolii podaje się rok 1155, zaś  

większość europejskich badaczy przychyla się do roku 1167 lub też zbliżonego. Zmarł 
zaś w sierpniu 1227 roku. Żył więc lat 60, jeśli przyjmiemy europejskie daty lub 72 lata, 
według Mongołów.

Po śmierci Dżocziego, następcą został jego syn, a wnuk Czyngis 
Chana, Batu-chan (panujący w latach 1227-1255), którego zwano też 
Sajn-chanem, czyli Dobrym chanem. Wybór Batu zatwierdził jeszcze 
sam Czyngis Chan, po nim zaś Ugedej. Batu kontynuował podboje 
dziadka i ruszył na zachód. Jego armia zajęła Ruś Kijowską, wpadła 
na Węgry, gdzie dokonała spustoszeń, rozgromiła księcia Henryka Po-
bożnego w bitwie pod Legnicą w roku 1241, a podjazdy mongolskie 
docierały w okolice Wiednia. Z najazdem na Węgry wiąże się pewna 
anegdota, którą przytoczę. Otóż według legendy ówczesny król wę-

gierski Bela IV przegrał bitwę z Mongołami nad 
brzegiem Dunaju, ponieważ był mocno pijany 
i nie dał rady należycie dowodzić armią. Stąd 
wzięło się powiedzenie: „pijany jak Bela”. 

Ułus Dżocziego, dzięki podbojom Batu-
chana, obejmował stepy na północ od Morza 
Kaspijskiego i Czarnego, na zachodzie docho-
dził do rzek Prutu i Dunaju, na północ ukoś-
ną linią od Kijowa, Kurska, Riazania, Muromu 
przekraczał Wołgę i dochodził do ujścia rzeki 

Kamy. Były to współczesne terytoria Rosji łącznie z zachodnią Sybe-
rią, Kazachstanu, Ukrainy, Mołdowy. Obszar naprawdę olbrzymi. Na-
stępcami Batu-chana byli kolejno: Sartak, Ułakczi i Berke-chan. Jego 
panowanie w latach 1257-1266 miało decydujące znaczenie dla Zło-
tej Ordy, jak zaczęto nazywać ułus Dżocziego. Berke bowiem, wraz 
z swoim dworem, przyjął islam. Konsekwencją tego była stopniowa 
islamizacja Złotej Ordy. 

Następcą Berkego był Mongke Temur, panujący w latach 1267-
12�0. Po nim władcą Złotej Ordy został Tuda Mongke (12�0-12�7), 
następnie Teleboga (12�7-1291), a kolejnym władcą był Uzbek-chan 
(Ozbeg), rządzący w latach 1312-1341. Za jego władania państwo Złotej 
Ordy osiągnęło szczyt swojej potęgi militarnej, gospodarczej, politycznej 

oraz kulturalnej. Według podania, od imienia 
chana nazwę swoją biorą Uzbecy. Uzbek-
chan gorliwie propagował rozwój islamu 
w swoim państwie. Po jego śmierci nastąpił 
okres zamętu, nieustannych walk o władzę, 
państwo stanęło wręcz na granicy rozpadu. 
Zaczęły się coraz wyraźniej wydzielać samo-
dzielne nieomal części, które tylko nominal-
nie uznawały władzę chana ułusu. Najpierw 
ułus Dżocziego podzielił się na dwie części: 
Białą Ordę i Siną Ordę. Do Białej Ordy na-
leżały zachodnie części olbrzymiego państwa, 
a więc południowe Powołże z północnym 
wybrzeżem Morza Kaspijskiego ze stolicą 
w Hadży Tarchan (Astrachaniu), równiny nad 
rzekami Kubań i Terek, przedgórze Kauka-
zu, środkowe Powołże z Kazaniem, Księstwo 
Moskiewskie, Ukraina, Mołdowa i Wołosz-
czyzna (część Rumunii). 

Do Sinej Ordy należały terytoria na wschód od Wołgi (po ta-
tarsku – Idel). Były to ziemie południowo-wschodniego Powołża, na 
których koczowała Orda Nogajska (współcześnie znajduje się tam 
Kałmycka Autonomiczna Republika Federacji Rosyjskiej), Kazach-
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stan, północno-zachodnia Syberia oraz Buchara i Urgencz, czyli obec-
ny Uzbekistan i Turkmenistan. Podział taki był zgodny z dawnym, tra-
dycyjnym podziałem armii Czyngis Chana na lewe i prawe skrzydło; 
w ten sam sposób rozdzielono też państwo. Sina Orda, lewe skrzydło 
ułusu Dżocziego, dawno, praktycznie od czasów Uzbek-chana, jeśli 
jeszcze nie wcześniej, za rządów emira Nogaja w wieku XIII, prak-
tycznie oddzieliła się i przez Złotą Ordę zaczęto rozumieć terytoria 
części zachodniej, Białą Ordę, czyli prawe skrzydło.

Warto też w tym miejscu zrobić nawiązanie do Ordy Nogajskiej 
i wyjaśnić termin Nogajcy (lub też bardziej poprawnie po polsku – No-
gaje) i Orda Nogajska. Nazwy te pochodzą od imienia emira Nogaja 
(zmarłego w 1299 r.) Był to wielmoża pochodzący z jednego z naj-
bardziej wpływowych i najliczniejszych rodów turkijskich2 Mangytów. 
Nogaj, będący zwierzchnikiem tego rodu, uzyskał decydujący wpływ 
na politykę Złotej Ordy w okresie rządów chana Mongke Temura. 
Terytorium bezpośrednio mu podległe rozciągało się między Dnie-
prem i Donem, czyli obejmowało całe północne pobrzeże Morza 
Czarnego z Krymem włącznie. Sam Nogaj nie mógł być chanem, 
ponieważ tytuł ten przynależał wyłącznie potomkom Czyngis Cha-
na. Jednakże to on faktycznie rządził pań-
stwem, przyjmował posłów zagranicznych 
i wydawał najważniejsze decyzje. Tak 
było za panowania Mongke Temura 
i jego następców, aż do rządów cha-
na Tochty, którego Nogaj wyniósł 
na tron. 

Po długiej walce Nogaj przegrał 
i zginął podczas ucieczki. Jego zwolennicy, 
czy też raczej współplemieńcy, Mangyci, 
utworzyli Ordę Nogajską, która w okresie 
osłabienia państwa po śmierci Uzbeg-
chana, utworzyła praktycznie niezależne 
państwo. W połowie wieku XVI Orda 
Nogajska rozpadła się na dwie części. 
Jedna, zwana Wielką Ordą Nogajską, uzna-
ła formalnie zwierzchnictwo moskiewskiego 
cara, druga zaś, Mała Orda Nogajska, przeko-
czowała na terytorium Kubania, czyli zachodniego, stepowego kraju 
przedgórza Kaukazu i przyjęła zwierzchnictwo chana krymskiego. Po 
roku 1630 Wielka Orda Nogajska uległa naporowi Kałmyków, ludu 
pochodzącego z zachodniej Mongolii, który przekoczował na zachód 
i wyparł Nogajów z ich ziem. Orda przeszła pod zwierzchność krym-
skiego chana i z kolei przekoczowała na ziemie między rzekami Don 
i Dunaj. Rozpadła się na małe ordy: Dżamujłucką, Jedysańską, Bu-
dziacką, Jedyczkulską, na północ od Krymu, na wybrzeżach Morza 
Czarnego. 

W dzisiejszych czasach Tatarzy zamieszkujący rumuńską Do-
brudżę, na wybrzeżu Morza Czarnego, są pozostałością dawnej 
Ordy Budziackiej. Budziak to kraina historyczna na północ od delty 
Dunaju, zaś Jedysan to współczesne tereny na zachód i północ od 
Odessy. Dwie pozostałe ordy, Jedyczkulska i Dżambujłucka, koczo-
wały nad brzegami Morza Azowskiego, na północny wschód od 
2 Pojęcie  „turkijski” jest  pojęciem szerszym niż „turecki”. Do ludów, narodów, plemion 

turkijskich należą wszystkie mówiące językami należącym do rodziny języków tureckich, 
a więc oprócz Turków anatolijskich, Turcy Seldżucy, Kazachowie, Kirgizi, Turkmeni, 
Uzbecy, Tatarzy krymscy i Tatarzy kazańscy oraz syberyjscy i astrachańscy, Tatarzy do-
brudzcy w Rumunii, Nogaje, Karaimi, Chazarzy, Bałkarzy, Karaczaje, Turcy Mescheci, 
Baszkirzy oraz inne mniej znane narodowości i plemiona. W rosyjskiej nauce używa się 
pojęcia „tiurkski” , jednakże pojęcie „turkijski”, utworzone przez Henryka Jankowskiego 
bardziej odpowiada naturze języka polskiego i bardziej precyzuje to pojęcie.

Krymu. Potężny ród krymski Mansur, był odnogą rodu Mangytów 
który tworzył podstawy Ordy Nogajskiej. Wśród mieszkańców pół-
nocnej, stepowej części Krymu znajdowało się wiele różnego rodza-
ju grup etnicznych, których sposób bycia i egzystencja były prawie 
identyczne jak u Nogajów, jednakże nigdy nie używali tej nazwy, je-
śli ich przodkowie nie pochodzili z międzyrzecza Wołgi i Emby. Ta 
ostatnia rzeka płynie w północno-zachodnim Kazachstanie, prze-
pływa płaskowyż Uralski i wpada do Morza Kaspijskiego od pół-
nocnego wschodu. W dawnym chanacie krymskim, administracja 
chanów rozróżniała „Nogajów” i „Tatarów”. Jednakże pod nazwą 
„Nogaje” rozumiano tylko członków rodów Mansur i Mangyt, pod-
danych dawnej rodowej arystokracji - murzom i bejom z tego rodu. 
Także nazwa „Nogaje” nie miała wtedy znaczenia etnicznego ani nie 

oznaczała mieszkańców stepu w przeciwieństwie do ludności 
osiadłej jak nieraz mylnie sądzono, a określała przynależność 
rodową. 

Wracajmy jednakże do złotej Ordy. Po śmierci Uzbeg-
chana, rządził tam Dżanibeg (1342-1357). Po nim nastąpił 
kompletny, jeszcze większy chaos i, jak już wspominaliśmy, 
praktycznie rozkład państwa. W tym okresie olbrzymi 

wpływ na sprawy państwowe w Złotej Ordzie zy-
skał kolejny wszechwładny emir – Mamaj. 

Posiadał on jednakże liczną grupę przeciw-
ników, rywali i wrogów, nie mogąc 

w pełni opanować sytuację w ordzie. 
W tym okresie Złota Orda, zwa-
na także Wielkim Ułusem albo 
Deszt-i-Kipczak, doznała dwóch 
znacznych porażek. Pierwszą była 
klęska w bitwie z księciem litew-
skim Olgierdem pod Sinymi Wo-

dami, na skutek czego Złota Orda 
utraciła na rzecz Litwy Podole, Ki-
jów i dzisiejszą Ukrainę. Drugą była 
przegrana w bitwie na Kulikowym 

Polu w dolinie rzeki Don. W bitwie tej, 
w roku 13�0, Mamaj został zwyciężo-

ny przez księcia moskiewskiego Dymitra, zwanego odtąd Dońskim. 
Dzięki temu zwycięstwu Moskwa zdołała stopniowo zrzucić zależ-
ność od Wielkiego Ułusu. 

Na tron Złotej Ordy wstąpił chan Tochtamysz, który był ostat-
nim władcą nadającym wielkość państwu, ostatnim, który zdecydo-
wanie zaznaczył przewagę nad Moskwą i wreszcie ostatnim, który je 
całkowicie zjednoczył. Pokonał on w walce Mamaja, który doznał klę-
ski w bitwie nad Kałką, po czym zbiegł na Krym, gdzie został zamor-
dowany. W roku 137� Tochtamysz został chanem Wielkiego Ułusu. 
Wspierany był w tej walce przez Tamerlana, wielkiego, zwycięskiego 
emira, faktycznego władcę ułusu Czagataja, zdobywcę Azji. Niestety, 
na swoje i nie tylko swoje nieszczęście, Tochtamysz rozpoczął konflikt 
ze swym dawnym mocodawcą, Tamerlanem. Poszło o Azerbejdżan, 
kiedyś należący do Złotej Ordy, a który chciał z powrotem zdobyć 
Tochtamysz. Do tego terytorium zgłaszał też pretensje Timur Lenk, 
czyli Tamerlan, jak nazywano go w Europie. Tochtamysz w starciu 
z Tamerlanem poniósł druzgocącą klęskę w roku 1395, co było koń-
cem jego władzy i praktycznie początkiem końca Złotej Ordy.

Tochtamysz uciekł na Litwę, gdzie wielki książę litewski Witold 
ofiarował mu gościnę. Zamieszkał na zamku w Lidzie. Wraz z nim 
przyszła na Litwę jego drużyna. To był faktyczny początek tatarskiego 
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osadnictwa na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Witold wsparł 
Tochtamysza w walce o władzę w Złotej Ordzie i zorganizował wielką 
wyprawę wojenną, której celem było osadzenie na powrót Toch-
tamysza na tronie złotoordyńskim. W Złotej Ordzie tymczasem 
doszedł do władzy emir Edygej, który osadził na tronie Timura 
Kutługa. Wielki książę Witold, razem z wojskami sojuszniczymi (po 
stronie litewskiej walczyli Polacy, Krzyżacy, a nawet rycerstwo za-
chodnie oraz wojownicy Tochtamysza), poniósł druzgocącą klęskę 
nad rzeką Worsklą w roku 1399. Był to koniec planów Witolda 
dotyczących podporządkowania Tatarszczyzny, ale też 
faktyczny koniec ambicji Tochtamysza. 

Złota Orda znowu wchodziła w okres 
politycznego zamętu, a jednocześnie 
zaczęły się w niej przejawiać silne ten-
dencje odśrodkowe i separatystyczne. 
Do końca wieku XV ze Złotej Ordy 
wydzieliły się trzy chanaty: Krymski, Astra-
chański i Kazański. Pozostałości dawnej 
Złotej Ordy, ziemie między Donem i Woł-
gą oraz terytoria nadwołżańskie, zwane były po 
tatarsku „Tacht Eli”, czyli Tronowy Kraj lub też 
w bardziej wolnym przekładzie „Ziemie Ko-
ronne”. Ten, kto władał tym terytorium, nawet 
jeśli nie miał wielkich możliwości, mógł ogłosić 

tach dyplomatycznych XV wieku Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
Polski, Księstwa Moskiewskiego zapisywano je różnie, np: Kirej, Gi-
rej, Kirei, Gierej, Gerej, Charei, Carei itp. W XVI-XVIII-wiecznych 

kontaktach Chanatu Krymskiego z państwami zachodniej Europy, 
zwłaszcza Szwecji, Danii, Francji, nazwisko krymskich chanów 

pisano: Gerai, Girai, Gheray, Gueray, Guiray itp. Niemniej, 
współcześnie najczęstsza forma zapisu tego nazwiska w Eu-

ropie Wschodniej, zwłaszcza w nauce polskiej i rosyjskiej 
brzmiała: Girej, zaś w nauce zachodnioeuropejskiej: Gi-

ray. Jeden z największych znawców problematyki, ro-
syjski orientalista Wasilij Smirnow, proponował jako 
najbliższą oryginałowi formę zapisu Geraj, taką też 
będziemy konsekwentnie stosować. 

 Ród Gerajów był jedną z gałęzi bardzo 
rozrośniętego rodu potomków Czyngis Cha-
na. Według praw panujących wśród państw 
i dynastii władców, powstałych na gruzach 

dawnego imperium Czyngis Chana, tyl-
ko jego potomkowie w linii prostej, 

po mieczu, czyli od strony ojca, 
mieli prawo do tytułu chana i tylko 
oni mogli formalnie być władcami. 
Zdarzało się więc, że wszechwład-
ni emirowie - dowódcy wojskowi 
i kierownicy administracji pań-się, przynajmniej symbolicznie – wielkim chanem, 

następcą Batu i Tochtamysza. Widomym symbolem 
władzy wielkiego chana – chaqana był też chański 
wielki namiot, zwany orda. Nazwa ta z czasem za-
częła obejmować całe państwo, nie tylko ludzi poddanych chanowi, 
ale i terytorium. Władcy tego Tronowego Kraju, nosili formalnie tytuł 
wielkich chanów i rościli sobie pretensje do zwierzchnictwa nad całością 
terytorium dawnego ułusu Dżocziego. 

Druga połowa wieku XV to okres walki bratobójczej między wład-
cami chanatu krymskiego i Wielkiej Ordy. Ostatnim władcą Wielkiej 
Ordy był Szejch Achmet, który 15 czerwca 1502 roku przegrał bitwę 
z władcą Krymu, Mengli Gerejem, w miejscu gdzie rzeka Suła wpada do 
Dniepru. Klęska, którą poniósł, oznaczała faktyczny i ostateczny koniec 
Złotej Ordy. Szejch Achmet uciekł na Litwę, gdzie spędził w niewoli 
dwadzieścia lat. Wróciwszy nad Wołgę został zamordowany. W wieku 
XVI symboliczne zwierzchnictwo nad Tronowym Krajem i nad reszt-
kami Wielkiej Ordy próbowali wywalczyć chanowie krymscy. 

Teraz, wyjaśniwszy tło historyczne powstania Chanatu Krymskie-
go, możemy już opowiadać dzieje jego władców z dynastii Gerajów.

2. ród cHanów Gerajów 

Na początek należy poczynić pewne uwagi na temat nazwiska Ge-
rajów. Otóż funkcjonowało ono dość często wśród turkijskich plemion 
jako imię własne i wymieniane jest w różnych źródłach. I tak na przy-
kład jeden z chanów Hadży Tarchanu (Astrachania) nosił imię Krym-
Girej, zaś jeden z chanów syberyjskich nazywał się Ahmed Girej itd. 

Nazwany był tak Hadży Geraj, syn Gijas Ed Dina, jednakże Geraj 
nie oznaczało wtedy nazwiska, tylko imię własne. Żaden z jego synów 
nie nazywał się Geraj. Dopiero Mengli, po wstąpieniu na tron, uczy-
nił imię ojca, Geraj, rodowym nazwiskiem, przybieranym odtąd przez 
każdego następnego chana. Wymowa tego imienia, później nazwiska, 
brzmiała różnie. W języku kipczackim Złotej Ordy wymawiano raczej 
– Kiraj, w języku turecko-osmańskim – Girej lub Geraj. W dokumen-

stwowej, objąwszy faktycznie wła-
dzę powoływali formalnie na tron 

kogoś z rodziny Czyngis Chana, będącego jednak 
całkowicie im posłusznym. Sami, ze względu na pocho-

dzenie, czy raczej jego brak ze strony wielkiego Czyngisa, sprawowali 
funkcje emirów, dowódców wojskowych, pierwszych ministrów itd. Tak 
było w wypadku wspomnianych emirów Złotej Ordy: Nogaja, Mamaja 
i Edygeja, tak było w wypadku Tamerlana w Ułusie Czagataja w Azji 
Środkowej. 

W Złotej Ordzie tych książąt, potomków Czyngis Chana, którzy 
nie sprawowali władzy ani nie mieli żadnej funkcji państwowej, byli 
„bez przydziału”, nazywano „kazak”. W Chanacie Krymskim w XVI 
stuleciu funkcjonowała nazwa „kazak-sułtan”, a potem, w wiekach 
XVII i XVIII, „sułtan” - na oznaczenie księcia bez żadnych funkcji 
państwowych. Nazwa – chan – była zastrzeżona tylko dla suwerennego 
władcy.

Cdn. Selim Chazbijewicz
■

Chan Mengli Geraj I (1445-1514)
*
Rozłąkę z Tobą tęsknotę i ból jakże opisać, miłości moja,
W duszy mej ogień, w oczach łza, w sercu westchnienie dnia.

By ptaka Twojego lica w swoich oczach zatrzymać, 
W kratach rzęs mocnych musiałem oczy trzymać.
Ja, Chan Mengli, ja - władca wszystkich władz miłości,
Za wszystkie skarby świata nie oddam Twej miłości.

Z języka rosyjskiego, na podstawie wydania „Gulsen Hayallari” (Grie-
zy rozowogo sada), Iz sriedniewiekowoj krymskotatarskoj kłasiczeskoj poezji 
(wydanie krymsko-tatarskie i rosyjskie), Symferopol 1999, przełożył Selim 
Chazbijewicz.
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Klątwa Tamerlana
i udaliśmy się do czajchany, gdzie starcy jak wprzód pili herbatę. 
Jednakże, po rozmowie z nimi, członkowie naszej wyprawy za-
częli się śmiać. Starcy obrazili się, podnieśli i wyszli. My natomiast 
wróciliśmy do mauzoleum i kontynuowaliśmy pracę.

nIeMa scena

Nagle zgasło światło. Nikt jednak nie zwrócił na to uwagi. 
Awarię usunięto i nie zważając na nic odsłonięto płytę grobowca. 
Najpierw ukazała się trumna, która pomimo 500. lat pod ziemią, 
wyglądała jak nowa. Gdy została otwarta, po mauzoleum rozszedł 
się przyjemny zapach. Czyżby był to sam duch wojny? Nikt wszak-
że nie myślał wtedy o tym. Uwaga wszystkich skierowana była na 
kości Tamerlana. W ogóle, to jak uczeni obchodzą się z odnalezio-
nymi szczątkami? Ledwie co oddychają przy nich, a tu archeolog 
i antropolog Michaił Gierasimow dosłownie rzucił się na czaszkę 
Tamerlana. I w mauzoleum rozległo się gromkie „ura!”

Chwilę później, odpoczywając w hotelu, chłopcy postano-
wili posłuchać radia. Jeden z uczestników ekspedycji, który ro-
zumiał po angielsku, nastawił zagraniczną stację i nagle pobladł. 
Wybuchła wojna – przetłumaczył nam podany komunikat. Za-

padła cisza niczym w niemej 
scenie – wszyscy przypomnie-
li sobie ostrzeżenie starców. 
Przez jakiś czas siedzieliśmy 
w kompletnym zakłopotaniu. 
Kiedy później wezwał nas do 
siebie pierwszy sekretarz Ko-
mitetu Centralnego Kompartii 
(partii komunistycznej) Uz-
bekistanu, to zaczął krzyczeć, 
dlaczego nie poinformowali-
śmy go o słowach staruszków. 
Kierownik naszej grupy uspra-
wiedliwiał się tym, że nie wziął 
ich na poważnie. Szczątki Ta-

merlana szybko wywieziono do Moskwy.
Następnego dnia na głównym placu Samarkandy stali już 

żołnierze i całowali sztandary przed wyruszeniem na front. For-
mowała się dywizja uzbecka, w której szeregach poszedł na woj-
nę i zginął mój starszy brat. Ja byłem na froncie jako operator 
wojenny.

Pod Rżewem dowiedziałem się, że frontem dowodzi Georgij 
Żukow, i postarałem się o spotkanie z marszałkiem. Georgij Kon-
stantynowicz uważnie wysłuchał mojej opowieści o odkryciu gro-
bowca i obiecał przekazać wszystko Stalinowi. Słowa dotrzymał. 
Stalin zaraz wydał rozkaz pochowania szczątków Tamerlana. Na 
pochówek i odnowienie mauzoleum przeznaczono milion rubli, 
wówczas kolosalne pieniądze, za które można było przez miesiąc 
utrzymać całą dywizję.

Timura i jego krewnych pochowano z wszelkimi honorami. 
Wtedy też Armia Czerwona odniosła pierwsze wielkie zwycię-
stwo pod Stalingradem. 

Аргументы и фйкты 25/2006
Проклятие Тамерланa, Игорь Изгаршев

Tłum. Musa Czachorowski
■

Starcy prosili, abyśmy nie odkrywali grobu Tamerlana, 
bowiem stanie się bieda. Nie posłuchaliśmy ich – następne-
go dnia wybuchła wojna – opowiadał kinooperator Malik 
Kajumow.

Turysta, odwiedzający mauzoleum Gur-Emir w Samarkandzie, gdzie 
pochowany jest wielki Tamerlan, obowiązkowo zostanie zapoznany z legendą 
o tym, jak na rozkaz Stalina mogiłę odsłonięto. Dzisiaj nie ma już żadnego 
z uczestników tamtej ekspedycji. Cóż chcecie – przekleństwo Tamerlana... – 
wzdycha przewodnik wycieczki. Myli się jednak. Kinooperator Malik Kaju-
mow, fi lmujący wszystkie wydarzenia na taśmie, ma 95 lat i korespondent 
„Argumentów i faktów” („Аргументы и фйкты”) spotkał się z nim. 
Na podwórku swojego taszkienckiego domu opowiedział on, co też naprawdę 
stało się w czerwcu 19�1 roku w Samarkandzie.

do MauzoleuM z wykrywaczeM MIn

- W czerwcu 1941 roku byłem obecny przy rozkopaniu gro-
bów Tamerlana, jego syna Szachrucha oraz wnuka Uługbeka. 
Pierwszy zamysł odkrycia grobowca pojawił się w głowie akade-
mika Massona jeszcze w roku 1926. Zainteresowały go dźwięki, 
dobiegające z mauzoleum. Wówczas jednak władza radziecka nie 
miała na to pieniędzy. Kiedy 
w roku 1941 fundusze zna-
leziono, Masson sam zrzekł 
się uczestnictwa w ekspedycji 
– bowiem z naukowego punk-
tu widzenia wszystko było zbyt 
nieprofesjonalnie przygoto-
wane. Obecnie rozumiem, że 
dla władzy najważniejsze były 
kwestie materialne, nie zaś na-
ukowe. Najprawdopodobniej 
przypuszczano, że w mauzole-
um, jak w piramidach egipskich 
faraonów, ukryte zostały niezli-
czone skarby. Nie bez powodu 
wśród uczestników otwierania grobowca był człowiek z urządze-
niem, przypominającym z daleka wykrywacz min. A funkcjona-
riusze NKWD usiłowali zobowiązać nas do nierozgłaszania tego, 
co będzie się działo. 

Prace przy otwieraniu grobowca zaczęły się 17 czerwca. Naj-
pierw otwarto mogiły Szachrucha i Uługbeka. 21 czerwca przy-
stąpiono do miejsca pochówku samego Tamerlana. 

Na samym początku złamała się dźwigarka i ogłoszono prze-
rwę. Wyszedłem z mauzoleum i skierowałem się do najbliższej 
czajchany na herbatę. Trójka siedzących tam staruszków zwróciła 
się do mnie z pytaniem, czy mam jakiś związek z tym, co dzieje 
się w mauzoleum. - Tak, jestem tam kierownikiem – zażartowałem. 
Wszak właśnie na moją komendę włączono oświetlenie, pozwa-
lające na prowadzenie pracy. Wtedy jeden ze starców podsunął 
mi książkę i wskazał stronę, na której było napisane, że nie wolno 
otwierać grobu Tamerlana – bo uwolniony zostanie duch wojny. 
W szkole uczyłem się arabskiego, dlatego mogłem to przeczytać.

Wróciłem do mauzoleum i opowiedziałem kierującym naszą 
ekspedycją swoją rozmowę ze starcami. Wysłuchali mnie i po-
prosili, abym zaprowadził ich do staruszków. Wyszliśmy na ulicę 



Imamat Polowy Wojska Polskiego
 Osadnictwo tatarskie na ziemiach Rzeczypospolitej od sa-

mego początku związane było z wojskiem. Tatarzy zostali spro-
wadzeni, aby wspomogli polskie rycerstwo w wojnie z Krzyżaka-
mi, co przypieczętowali udziałem w bitwie pod Grunwaldem 15 
lipca 1410 roku�. Uczestniczyli następnie we wszystkich ważnych 
dla Polski bitwach i wojnach.2 W dowód wdzięczności za zasługi 
dla ojczyzny Tatarzy otrzymywali liczne przywileje od króla, co nie 
zawsze było zgodne z interesami szlachty polskiej, obawiającej się 
utraty swojej pozycji i wpływów na politykę państwa. Z czasem, 
pragnąc ograniczenia liczby chorągwi tatarskich w polskim wojsku, 
wprowadzono zakaz budowania meczetów i wstrzymano wypła-
ty żołdu. Takie praktyki spowodowały bunt niektórych chorągwi 
tatarskich3 i przejście ich na stronę muzułmańskiej Turcji, która 
w XVII wieku była niezwykle mocna i wrogo nastawiona wobec 
Europy. Jednak zwycięstwo Sobieskiego 
pod Chocimiem w roku 1673 sprawiło, 
że oddziały Lipków powróciły w szere-
gi polskie z wynegocjowaną wolnością 
w wypełnianiu praktyk religijnych.4

 Mimo przejściowych kłopotów 
i nieporozumień, wyznawcy islamu chęt-
nie służyli w wojsku polskim, odznacza-
jąc się bohaterstwem w narodowych zry-
wach wolnościowych podczas zaborów, 
biorąc czynny udział w obu powstaniach, 
listopadowym i styczniowym, a także 
w I wojnie światowej. Z chwilą odzyska-
nia niepodległości w roku 191�, z rozkazu 
Józefa Piłsudskiego utworzono pierwszą 
jednostkę tatarską w odrodzonym Woj-
sku Polskim – Pułk Tatarski Ułanów im. 
Mustafy Achmatowicza5, bardziej znany 
jako Jazda Tatarska. 

 Tatarscy działacze wzywali wy-
znawców islamu do służby, specjalnie 
wydaną odezwą: Do wszystkich wiernych 
wyznawców Koranu! Wiele wieków upłynęło, 
odkąd prześwietna Rzeczypospolita Polska, przytuliła was do łona, nadając 
wam ziemię, szlachectwo, zapewniając wolność wyznania i pełnię praw obywa-
telskich, stała się waszą drugą ojczyzną. Odpłacaliście jej za to szczerą miłoś-
cią i wierną służbą. Wasze pułki tatarskie zawsze pierwszemi były w boju, 
ostatnimi w odwrocie, walczyły z Moskwicinem i ze Szwedem, towarzyszyły 
Sobieskiemu w jego walkach, śladem orłów napoleońskich szły na Moskwę. 
Nazwisko Aziulewicza, Baranowskich, Bielaków, Koryckich i tylu innych 

� Wg Jana Długosza było ich wówczas 300, inni autorzy podają liczbę ok. 1000 Tatarów 
walczących po stronie Polski. Dowodził nimi wówczas carewicz Dżelal ed-Din. Por. J. Ka-
mocki, Fenomen Tatarów..., dz. cyt., s. 449.

2 Wojna trzynastoletnia (145�–1466), wyprawa Władysława Jagiellończyka na Czechy 
(1621), bitwa pod Beresteczkiem (1651), wojna polsko-szwedzka (1655), konfederacja 
barska (176�-1772), insurekcja kościuszkowska (1794). Por. M. Dziekan, Historia i tradycje 
polskiego islamu, w: Muzułmanie w Europie, A. Parzymies (red.), Warszawa 2005, s. 204.

3 Tzw. bunt Lipków. Lipkowie, Tatarzy z Wołynia i Podola, przeszli na stronę Turcji, nato-
miast chorągwie Tatarów litewskich pozostały wierne królowi. Por. J. Sobczak, Położenie 
prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa 19�4, s. 103–104.

4 W 1677 r. Sejm warszawski uchwalił konstytucję „O Tatarach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego”. Por. A. J. Pogorzelski, Polscy Tatarzy, w: Biuletyn Instytutu..., dz. cyt., s. 60.

5 Por. A. Miśkiewicz, Mniejszość tatarska w Polsce w latach 1918––1939, „Przegląd Historycz-
ny”, Warszawa 19�6, s. 264.

rodów bohaterskich niezatartemi zgłoskami zapisały się w dziejach Polski. 
Dziś, kiedy ojczyzna ponownie znalazła się w niebezpieczeństwie, do was się 
zwracamy, ufni w dawne męstwo wasze. Duchy sławne bohaterów waszych 
z roku 1812: Achmatowicza, Koryckiego i Ułana wzywają was, przema-
wiają z za grobu słowami podniosłej odezwy z przed stu przeszło lat. Wróg 
blisko, niebezpieczeństwo grozi, nie traćcie czasu! Wszyscy wierni wyznawcy 
Islamu, do broni! Odradza się nasz stary tatarski pułk Rzeczypospolitej, 
wzywa wszystkich wiernych, zamieszkujących Polskę i Litwę do swych sze-
regów pod zielony sztandar Proroka. Niech Bóg błogosławi poczynaniom 
waszym!

 Pułk, w którym na początku służyło ok. 500 żołnierzy, 
uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.6 Jazda 
Tatarska walczyła na terenach byłej guberni mińskiej, na Polesiu, 
w obronie Płocka podczas „Cudu nad Wisłą”. Wraz z zakończe-

niem Bitwy Warszawskiej rozwiązano 
Jazdę Tatarską, przydzielając część (ok. 
100) żołnierzy do 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich, a z pozostałych (ok. 400) 
utworzono Dywizjon Mahometański, 
który już w 1922 roku połączono z 10 
Pułkiem Strzelców Konnych w Łańcu-
cie. Tak oto, przeżywając różnego rodza-
ju reorganizacje, Jazda Tatarska została 
najpierw zredukowana do szwadronu, 
a wkrótce utraciła muzułmański charak-
ter. Naczelne władze wojskowe swoją 
decyzję o rozformowaniu jednostki ar-
gumentowały tym, że sześciotysięczna 
społeczność tatarska nie była w stanie 
wydać spośród siebie odpowiedniej licz-
by rekrutów oraz kadry ofi cerskiej dla 
uformowania pułku.7

W czerwcu 1919 roku Ministerstwo 
Spraw Wojskowych powołało Sekcję Re-
ligijno-Wyznaniową, obejmującą wyzna-
nia niekatolickie. Jej zadaniem było za-
pewnienie praktyk religijnych żołnierzom 

różnych wyznań służącym w Wojsku Polskim. Ówczesny generał 
Józef  Leśniewski napisał: Uznając, że najwyższe zasady moralne grun-
tuje w człowieku religia i że od moralności zależy przede wszystkim wartość 
żołnierza – pragnie Ministerstwo Spraw Wojskowych otoczyć równomierną 
opieką potrzeby religijne żołnierzy wszystkich wyznań.� W skład Sekcji 
weszli przedstawiciele różnych wyznań, a wśród nich także Tatar 
Sinatułła Chabibullin. Został on wcześniej, bo już 16 lutego 1919 
roku, mianowany Naczelnym Mułłą Wojskowym, otrzymując sto-
pień kapitana. Utworzenie specjalnej jednostki dla muzułmanów 
było ważne z dwóch względów. Po pierwsze zakazy żywieniowe 
(wyznawcy islamu nie jadają wieprzowiny), a po drugie ściśle okre-
ślone obowiązki religijne.9 

6 Por. A. J. Pogorzelski, Polscy Tatarzy, w: Biuletyn Instytutu..., dz. cyt., s. 60–61.
7 Por. V. J., Pułk Tatarski Ułanów im. Mustafy Achmatowicza (1919–1921), „Rocznik Tatarski” 

1932, t. I, s. 152–164.
� T. Jelinek, Ewangelickie duszpasterstwo wojskowe w Polsce, „Jednota. Dwumiesięcznik religijno-

społeczny” 2006, nr 3–4, s. 20–21.
9 Por. A. Kołodziejczyk, Muzułmanie w Warszawie w XVIII–XX wieku, w: Warszawa-Bra-

tysława. Etniczne i społeczne zróżnicowanie miasta (do 1939 roku), P. Salner, A. Stawarz (red.), 
Warszawa 1997, s. 145.
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Mułłą w islamie bywa nazywany imam, a więc osoba przewod-
nicząca zbiorowej modlitwie wiernych. Do obowiązków mułły woj-
skowego należała posługa religijna dwojakiego rodzaju: liturgicz-
na i katechetyczna, świadczona na rzecz żołnierzy-muzułmanów. 
Posługa liturgiczna to przede wszystkim przewodniczenie pięcio-
krotnej, obowiązkowej modlitwie w ciągu dnia, a także modlitwie 
piątkowej oraz świątecznej. Oprócz prowadzenia modlitw mułła 
odprawiał nabożeństwa pogrzebowe i udzielał ślubów. Modlitwy 
musiały odbywać się w odpowiednim pomieszczeniu, jeśli nie było 
w pobliżu meczetu. Natomiast działalność duszpastersko-kate-
chetyczna polegała na pouczaniu żołnierzy o nakazach i zakazach 
wynikających z doktryny religijnej. Żołnierzom wyznającym islam 
umożliwiano odbywanie postu w miesiącu ramadan, zgodnie z zasa-
dami wypływającymi z przepisów religijnych.10 Funkcja imama woj-
skowego została zawieszona po wojnie w 1920 roku i nie istniała aż 
do 193� roku. 

Zamiłowanie Tatarów do służby wojskowej spowodowało, 
że zabiegali u władz o ponowne utworzenie oddzielnej, muzuł-
mańskiej, jednostki wojskowej. Ministerstwo Spraw Wojskowych 
w roku 1936 przychyliło się do prośby, kierując wyznawców islamu 
do 13 Pułku Ułanów Wileńskich. 1 szwadron tego pułku uzyskał 
oficjalną nazwę tatarskiego, chociaż oprócz polskich Tatarów peł-
nili tam służbę również muzułmanie innego pochodzenia.��

13 grudnia 1936 roku do pierwszej przysięgi przystąpiło 59 
żołnierzy 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich, 
wśród których znalazło się dziewięciu Tatarów polskich, a trzech 
innych Tatarów zaprzysiężono w 4 Szwadronie. Przysięgę od mu-
zułmańskich żołnierzy odebrał imam wileńskiej gminy wyznanio-
wej Ibrahim Smajkiewicz.12 W następnych latach liczba rekrutów 
pochodzenia tatarskiego systematycznie wzrastała, a żołnierze ta-
tarscy pełniący służbę w innych oddziałach Wojska Polskiego mo-
gli prosić o przeniesienie do jednostki muzułmańskiej. Pierwszym 
dowódcą omawianego szwadronu był rotmistrz Michał Bohdano-
wicz, a kolejnymi: rotmistrzowie Bazyli Marcisz i Jan Tarnowski.  
25 października 193� roku dowództwo nad szwadronem objął pol-
ski Tatar, rotmistrz Aleksander Jeljaszewicz, który ukończył Cen-
trum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. 

Pobór wyznawców islamu do armii wiązał się z koniecznością 
powołania imama wojskowego dla sprawowania opieki duchowej 
nad Tatarami. W roku 193� został nim Ali Ismail Woronowicz. 
Imamat w sprawach wojskowo-administracyjnych podlegał do-
wództwu wojskowemu, zaś w religijnych muftiemu. Imam wojsko-
wy przyjmował przysięgę od żołnierzy-muzułmanów. 

Wspomniany wcześniej 1 Szwadron Tatarski 13 Pułku Uła-
nów Wileńskich brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, 
po zakończeniu której został rozwiązany. Tatarzy służyli także w II 
Korpusie Wojska Polskiego na Zachodzie. Istniał tam Naczelny 
Imamat Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którym kierował płk 
Emir El-Muemminin Bajraszewski. Po wojnie funkcji tej nie reak-
tywowano.13

„Mogiły polskich muzułmanów stających do walki z niemie-
ckim okupantem znajdują się wszędzie tam, gdzie walczyli Polacy: 
10 Por. P. Stawecki, Polityka narodowościowa w wojsku Drugiej Rzeczypospolitej, w: Mniejszości na-

rodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Z. Karpusa, W. 
Rezmer (red.), Toruń 2001, s. 26 – 27.

�� Por. A. J. Pogorzelski, Polscy Tatarzy, w: Biuletyn Instytutu..., dz. cyt., s. 62.
12 Por. Przysięga Szwadronu Ułanów Tatarskich, „Życie Tatarskie” 1937 nr 2, s.  1–3.
13 Tamże, s. 122–124, 126-12�.

pod Monte Cassino, Tobrukiem, Rzymem, Ankoną. Zaś oficerowie 
i inteligencja wywodząca się z rodów muzułmańskich podzieliła los 
pozostałych Polaków, ginąc w Katyniu, Starobielsku i Ostaszko-
wie lub też na zsyłce Syberii. Tatarzy-muzułmanie polscy walczyli 
o wolną Polskę z Sowietami, po zagarnięciu przez nich Kresów 
Wschodnich. Tatarzy-muzułmanie polscy przedzierali się z Syberii 
do armii polskiej, aby służyć ojczyźnie pod dowództwem generała 
Władysława Andersa. Tatarzy-muzułmanie polscy dążyli po wojnie 
do ekspatriacji do Polski, wbrew staraniom władz sowieckich, które 
chciały ich przyjąć jako Tatarów litewskich lub repatriować do Au-
tonomicznej Republiki Tatarskiej w okolicach Kazania.”14

Współcześnie trwają ustalenia w sprawie ponownego powo-
łania imamatu polowego zgodnie z zapisami nowego Statutu Mu-
zułmańskiego Związku Religijnego w RP. Cezary Szpila uważa, że 
ponowne powołanie jednostki wojskowej złożonej z Polaków-mu-
zułmanów szczególnie dziś ma głębokie znaczenie i uzasadnienie. 
Przede wszystkim dlatego, że w ramach kontyngentów wojskowych 
ONZ oraz NATO polscy żołnierze coraz częściej są wysyłani do 
pełnienia misji pokojowych na terenach krajów muzułmańskich 
(Afganistan, Bośnia, Irak, Kosowo, Liban). Zazwyczaj żołnierze 
ci nie znają języka, a także kultury i zwyczajów, które ściśle łączą 
się z religią islamu. Idealnym rozwiązaniem w takich okolicznoś-
ciach byłby udział w tego rodzaju misjach żołnierzy wychowanych 
w dwukulturowym środowisku. Ponadto w Polsce coraz częściej 
osiedlają się uchodźcy z Czeczenii, Kaukazu lub Armenii, zakłada-
jąc rodziny, zdobywają obywatelstwo. Konieczne jest zintegrowanie 
tych wszystkich ludzi, aby poczuli się potrzebni w nowej ojczyźnie, 
wzorem może być sprawdzona historia sprowadzenia Tatarów do 
Polski przed wiekami.15 Takie działanie może sprawić, że Polacy 
mimo różnorodności kultur i religii będą żyli w zgodzie, bez wza-
jemnych animozji, mając wspólny cel dobro ojczyzny.16

Pamięć współczesnych Tatarów o bohaterach walczących 
w obronie ojczyzny jest wciąż żywa. Chętnie sięgają do tamtych 
wydarzeń, pielęgnując wspomnienia i przekazując je następnym 
pokoleniom. Tatarzy polscy są dumni ze swej wojskowej prze-
szłości oraz zasług dla Rzeczypospolitej, o czym niewątpliwie 
świadczy cytowana powyżej odezwa z 1920 roku. Szczególnym 
wyrazem owej pamięci jest obchodzenie święta 13 Pułku Ułanów  
Wileńskich w dniu 25 lipca. Polscy wyznawcy islamu nawołują, 
by tego dnia nabożeństwo poświęcić nie tylko żołnierzom owego 
pułku, ale wszystkim poległym Tatarom, którzy oddali swoje życie 
za wolność ojczyzny Polski: począwszy od insurekcji kościuszkow-
skiej, a skończywszy na II wojnie światowej.17

Podsumowując obecność Tatarów w wojsku Rzeczypospoli-
tej należy stwierdzić, że wniosła ona znaczny wpływ w obronność 
Polski. Wiele miejsc zostało uświęconych ich krwią, przelaną za 
wolność kraju, który już przed wiekami stał się domem dla Tata-
rów.

Aldona Maria Piwko
■

14 J. Kamocki, Fenomen Tatarów Polskich, w: Rzeczpospolita wielu…dz. cyt., s. 456; Por. S. Cha-
zbijewicz, Muzułmanie w Polsce, „Życie Muzułmańskie” 1990, wydanie specjalne, s. 22.

15 Por. C. Szpila, Pułk wileński [online], [dostępne 11.0�.2006] w: World Wide Web:  
http://www.rubikkon.pl/Numer6/felietony-czyhistoriauczy.htm.

16 Prof. Janusz Danecki tuż po udaremnieniu zamachów na londyńskim lotnisku Heat-
hrow (10.0�.2006) powiedział, że angielscy muzułmanie nie czują się związani z Wielką 
Brytanią, ponieważ przyjechali tam w celach zarobkowych.

17 Por. Z. Bielecki, 600 lat osadnictwa Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej, „Biuletyn 
Ekumeniczny” 1997 nr 4 (104), s. 70.
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Syberyjskie wspomnienia Ajszy Szabanowicz 
II wojna światowa bez wątpienia stanowi najbardziej wstrząsający 

okres w dziejach Polski. Wojenna zawierucha nie ominęła również Ta-
tarów. O tragicznych dziejach społeczności tatarskiej świadczyć mogą 
suche fakty: w wyniku działań wojennych spalonych zostało wiele me-
czetów na wschodnich Kresach. Taki los przypadł w udziale drewnia-
nym budowlom w Klecku, Miadziole, Mirze, Słonimiu, Winkszupiu, 
a także domowi modlitwy w Głębokiem. Wojna na długie lata zatrzy-
mała badania nad historią osadnictwa i spuścizną kulturalną Tatarów, 
przyniosła kres krótkiemu funkcjonowaniu Tatarskiego Muzeum Na-
rodowego w Wilnie i powiązanemu z nim archiwum. Bezpowrotnie 
utracony został dorobek wielu pokoleń. Wiele przedsięwzięć do dnia 
dzisiejszego nie zostało zrealizowanych, jak np. projekt budowy repre-
zentacyjnego meczetu w Warszawie. 

Tragiczne wydarzenia lat 1939-1945 miały jednak przede wszyst-
kim osobisty, czysto ludzki wymiar. Wojna zbierała swe żniwo nie tylko 
na frontach walk, przyniosła także śmierć setek Tatarów. Pamięć histo-
ryczna przywołuje najczęściej postaci czołowych działaczy społeczno-
kulturalnych Leona i Olgierda Kryczyńskich, czy Alego Woronowicza, 
którzy stracili życie z rąk okupantów. Skutki działań wojennych były 
jednak o wiele głębsze - w bezpośredni sposób dotyczyły przecież 
każdego człowieka. Dziś po ponad 60. latach od zakończenia wojny, 
gdy tamte wydarzenia zostały dogłębnie opisane przez historyków, 
szczególnego wymiaru nabiera potrzeba indywidualnego spojrzenia 
na ludzkie losy. Wojna wywarła przecież niezatarty wpływ na biogra-
fie, kształtując życiorysy i zmieniając plany życiowe. Dziecięce marze-
nia z dnia na dzień musiały ustąpić woli przeżycia, czysto biologicznej 
potrzebie egzystencji. Świadectwem okrutnych przeżyć wojennych są 
wspomnienia tych, którym udało się wytrwać. 

Prezentowane wspomnienia Ajszy Szabanowicz nie są 
pierwszym tego typu dokumentem. W roku 2001 Związek Ta-
tarów Polskich opublikował pamiętnik innej Sybiraczki - Zuli 
Janowicz-Czaińskiej Drotlew�. Wspomnienia Ajszy Szabanowicz 
zostały zarejestrowane 6 listopada 2007 roku w Centrum Kultury 
Tatarów RP im. Leona Kryczyńskiego w Gdańsku-Oruni. Po-
wyższy materiał został, na potrzeby niniejszego artykułu, skróco-
ny i uzupełniony przypisami. Ponadto tekst wspomnień opraco-
wano pod względem stylistycznym w taki sposób, aby zachować 
naturalny tok narracji. Towarzysząca pamiętnikowi dokumentacja 
fotograficzna pochodzi z archiwum Ajszy Szabanowicz. W tym 
miejscu chciałbym serdecznie podziękować Autorce wspomnień 
za niezmierną życzliwość i cierpliwe wyjaśnienie interesujących 
mnie kwestii. 

Mam nadzieję, że prezentowany tutaj dokument pozwoli, 
choć w części, przedstawić atmosferę tamtych trudnych dni. Ze 
wspomnień Ajszy Szabanowicz wyłania się wstrząsający obraz 
stalinowskiej rzeczywistości. Życie zesłańców na dalekiej Syberii 
było nieustającą walką z nieludzkim systemem, ostrym subark-
tycznym klimatem i dziką przyrodą. W tych skrajnych warunkach 
potrzeby człowieka zostały zawężone do minimum. Ograniczały 
się jedynie do zdobycia pożywienia. Na każdą kromkę suchego 
chleba trzeba było ciężko pracować przy wyrębie lasu. Drwalami 
byli więc wszyscy, bez względu na wiek i stan zdrowia. Ajsza Sza-
banowicz była wówczas dziesięcioletnią dziewczynką.

Michał Łyszczarz
� Zula Janowicz-Czaińska Drotlew, Przez lasy Syberii do Wielkiej Brytanii, Związek Tatarów 

Polskich, Gdańsk 2001.

Mróz był wtedy tęgi...
Moja rodzina do Polski przyjechała w 1631 roku, osiedlili się 

w Rejżach koło Wilna. Tam siedem pokoleń Bogdanowiczów leży na 
mizarze, wszystko to moi krewni. Mój dziadek był bardzo spokojny 
jak na Tatara i do brata powiedział: „jak chcesz ten kawałek ziemi, to 
sobie go weź”. I wyjechał z Rejż na Białoruś. Ja urodziłam się już na 
Białorusi, w Lachowiczach nieopodal Klecka. Mieszkaliśmy na ojco-
wiźnie w tychże właśnie Lachowiczach. Ojciec był osadnikiem woj-
skowym, oficerem w ochronie Piłsudskiego. Za te zasługi otrzymał 
ziemię bez zabudowań i tam jako młody człowiek się pobudował. La-
chowicze były wspaniałym miasteczkiem polsko-żydowskim, a i nas, 
Tatarów, było trochę, mieliśmy meczet i cmentarz. Wszyscy żyli razem 
i w zgodzie, bardzo przyjaźni ludzie... 

 Nasz dom nie przetrwał wojny, został spalony tuż po naszym wy-
jeździe. We wrześniu 1939 roku wybuchła wojna, na Kresy wkroczyli 
Rosjanie i województwo nowogrodzkie stało się częścią Białoruskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Moja rodzina nie ukrywała swo-
jej polskości, ojciec, Jakub Bohdanowicz, był piłsudczykiem i dobrze 
prosperującym rzemieślnikiem, nie podobał się więc komunistom. 
Mieliśmy świadomość tego, czym to groziło, byliśmy przecież dla nich 
przedstawicielami klasy burżuazyjnej. Wiedzieliśmy, że prędzej czy 
później nas wywiozą. Mama przygotowała się do tego, zgromadziła 
zapasy ciepłych ubrań i jedzenia. Wzięliśmy dużo skór i futer, których 
mieliśmy pod dostatkiem, gdyż ojciec miał własny zakład garbarski. 
Mama zdążyła kurom łby poukręcać i na miesiąc mieliśmy jedzenie. 
Było zimno, mięso w wagonie leżało sobie jak gdyby było w lodów-

ce. Od dziadka kolejarza, który przed wojną był zawiadowcą stacji, 
a w 1940 już na emeryturze, dostaliśmy kotlety, które ciotka zdążyła 
usmażyć. 

To, czego tak bardzo się obawialiśmy w końcu się zdarzyło. 10 lu-
tego 1940 roku Rosjanie po nas przyszli. Pamiętam, że była to północ, 
może trochę później. Ojca i braciszka pilnowali celując z karabinów, 
a mnie i matce kazali się pakować. Wiedzieliśmy już, że to Sybir. Dzia-
dek kolejarz chciał zabrać mojego braciszka, ale mama się nie zgodziła. 
Myśl o rozłące bardzo ją bolała. Dziadek chciał uratować braciszka, 
bał się, że nie przeżyje zesłania. Był malutki, miał tylko roczek i 7 mie-
sięcy. Zmarł już w pierwszym roku naszego pobytu na Syberii.

Wywieźli nas pierwszym transportem. Na Syberii spędziłam pra-
wie całą wojnę. Jechaliśmy pociągiem w bydlęcych wagonach miesiąc, 
może dłużej. Dzięki przemyconym zapasom przeżyliśmy tę podróż. 
Rosjanie zawieźli nas daleko w tajgę, 500 km na południe od Wor-
kuty. Na stację przyjechał samochód ZIŁ, wpakowali nas na otwartą 
plandekę i zawieźli do naszego nowego „domu”. To był, dobrze pa-
miętam, pasiołek2 Neja, gdzieś głęboko w lesie. Żołnierze powiedzieli 
nam na odchodnym: „Żyjcie i bogaćcie się!”, a mróz był wtedy tęgi 
- minus 3� stopni. Śnieg był po pas i tylko barak gospodarczy dla nas 
aż do czasu, gdy na wiosnę ziemianek sobie nie zbudujemy. Każda 
rodzina, bez względu na ilość osób, dostawała jeden pokoik w baraku 
i musieliśmy się zmieścić. Jak mieliśmy to zrobić, to już ich nie obcho-
dziło. W baraku nie było nic, ani mebli, ani prycz, ani ogrzewania, tylko 
2 Określenie przysiółków będących koloniami pracy w ZSRR, lokowanych najczęściej 

w lesie, z dala od większych osad, zasiedlanych przez ludność deportowaną w latach 
1939-41.
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piecyk na drzewo dla wszystkich na środku korytarza. Ten piecyk miał 
tylko jedną fajerkę, nas było pięć rodzin w baraku, a tu gotować trze-
ba było. W porównaniu do warunków jakie mieliśmy w wagonie, gdy 
było nas w sumie osiem rodzin na o wiele mniejszej przestrzeni, barak 
był luksusem. Tam na Syberii mieszkaliśmy aż do czasu „amnestii”, 
którą załatwił u Rosjan gen. Sikorski. Nasz barak był pośrodku bagien 
- uciec nie sposób. Czerwonoarmistów nawet nie było, bo w tej tajdze 
nikt sam nie przeżyje. Do najbliż-
szej wioski było 60 km i tam już 
byli żołnierze.

 Nasze miejsce zesłania nie 
było jakimś obozem koncentra-
cyjnym, jak to sobie ludzie czasem 
wyobrażają. Rosjanie stosowali 
inną politykę niż Niemcy, Związek 
Radziecki miał przecież ogromną 
przestrzeń. W naszym pasiołku 
nie było nawet płotu, bo nie był 
potrzebny. Nikt o zdrowych zmy-
słach nie myślał o ucieczce. W lesie 
nie miałby żadnych szans, dzikie 
wilki i niedźwiedzie tylko na to czekały. W obozie byliśmy praktycznie 
sami, całą administrację stanowiły trzy osoby: żołnierz, nauczycielka 
i magazynierka, która wydawała przydział chleba. Osoby niepracujące 
dostawały 150 gramów dziennie, pracujące 500 gramów. Za 150 gra-
mów nie da się przeżyć, więc pracowali wszyscy i ja także, choć miałam 
wtedy zaledwie dziesięć czy jedenaście lat. Warunki życia w tajdze były 
bardzo ciężkie. Z powodu braku soli ludzie puchli, było wiele wypad-
ków, bo przecież nikt z nas nie był zawodowym drwalem. Rosjanie da-
wali nam tylko chleb, nie jedliśmy mięsa. Na hodowlę nie było miejsca 
w tych ciężkich warunkach północy, a polować też nie mogliśmy, gdyż 
na zesłaniu nie mieliśmy broni. Nikomu do głowy nie przyszło robie-
nie sideł, bo a nuż nie spodobałoby się to nadzorcy. Trzeba było za 
każdym razem uważać na to, co się robi. Latem 
zbieraliśmy jagody i grzyby, ale cóż z tego skoro 
grzyby były bez soli. To jest straszne, minęło 6� 
lat, a ja z grzybami nie mogę mieć nic do czynie-
nia, taki wstręt mi pozostał. Lubię je zbierać, ale 
jeść nigdy w życiu! Pamiętam jak pewnego dnia 
ojca do szpitala przez las prowadziłam, bo nic 
nie widział i spuchł, leczyli go tam tylko solą. 
Pamiętam, że sama po ciemku już wracałam, 
nie wiem jakim cudem udało mi się wrócić i nie 
zabłądzić. 

 30 lipca 1941 roku rząd emigracyjny 
w Londynie podpisał układ przywracający sto-
sunki dyplomatyczne między Polską a ZSRR. 
W wyniku tego porozumienia zarządzono 
„amnestię” dla polskich więźniów przebywają-
cych na Syberii. Rosjanie chcieli nam wręczyć 
swoje paszporty, że to niby ułatwi procedurę. 
Mój ojciec był jednak wykształconym człowie-
kiem i nie pozwolił sobie zmienić obywatelstwa. 
On wiedział, że jakbyśmy przyjęli paszporty, to 
z ZSRR już nigdy nie wyjechalibyśmy. Za ten opór na 2 czy 3 tygodnie 
ojca wsadzili do aresztu, chcieli go zmiękczyć, ale im się to nie uda-
ło. Dzięki temu do Polski wróciliśmy pierwszym transportem, który 
wyszedł z Rosji. Ale takich jak mój ojciec to było niewielu, większość 
podpisywała zgodę na paszport, bo bali się tego aresztu, tego że tam 

tortury mogą być i śmierć. Poza tym jak się urodzili na Kresach i tam 
wcześniej mieszkali, to najczęściej wpisywali Białoruś za miejsce uro-
dzenia, a dla urzędników radzieckich było to jednoznaczne z BSRR. 

 Mój ojciec długo pracował przy spławianiu drzew rzeką. To była 
dobra praca, dużo łatwiejsza niż ścinka. Pewnego razu mieliśmy w pa-
siołku święto - dostaliśmy oliwę, kożuch dla ojca i trochę mąki z UNR-
RA3. Pamiętam, że mama z tej ofi arowanej nam mąki upiekła placki. 

Życie składało się z bardzo, z dzi-
siejszej perspektywy, prozaicznych 
problemów. Nie mieliśmy butów, 
ale musieliśmy sobie radzić, więc 
nosiliśmy łapcie z łyka i onuce. Na 
szczęście chorób nie było, bo ten 
mróz był paradoksalnie zdrowy 
i wszystkie bakterie zabijał. Pamię-
tam jak dziś mężczyzn, którzy szli 
szeregiem gęsiego do pracy w lesie 
szli i za ręce się trzymali, bo nic nie 
widzieli, tylko ten pierwszy z przo-
du coś widział. Był przewodni-
kiem, który prowadził ten niezwy-

kły korowód. Na początku, jak to widzieliśmy, strasznie chichotaliśmy, 
jak to dzieci, bo to tak zabawnie wyglądało. Taki wąż wijący się przez 
las. Po 2-3 dniach odechciało nam się śmiać, bo zrozumieliśmy tragizm 
tej sytuacji. Ciężkie było życie, witamin nam strasznie brakowało, na 
szkorbut chorowaliśmy. Głupia cebula była na wagę złota, bo mogła 
uratować życie. 

 A nasza praca wyglądała tak: otóż szliśmy wszyscy do lasu i pi-
łowaliśmy drzewo. W sześć osób, same dzieci. Tragedia to była. Do 
pomocy mieliśmy starego słabego konia, co sam nie chciał chodzić, 
a co dopiero drzewo ciągnąć. Więc wyglądało to tak, że my popycha-
liśmy konia, a koń drzewo ciągnął. Biedak nie raz upadał, podnosić go 
trzeba było. A żeby drzewo poleciało tam gdzie chcemy, to musieli-

śmy wchodzić na takie nadpiłowane i skakać po 
pniu. Nie zawsze się udawało, ale sposobu inne-
go nie było. A niby dlaczego ja mam tak ramio-
na rozbudowane, bo to przez tą ciężką pracę, 
przez to piłowanie. Moje siostry nie mają tego 
tylko ja, bo najstarsza byłam i najwięcej praco-
wałam. A teraz to wszystko boli - ręce i stawy. 
Cóż zrobić, ale ja lubiłam rąbać, podobała mi 
się ta praca... Ojciec miał kiedyś wypadek przy 
tym spławianiu drewna, wpadł do wody. Na 
szczęście zdążył się złapać bosaka od innego 
robotnika, też Polaka, i tamci go wyciągnęli. 
Był tak zziębnięty, że stracił przytomność, oni 
go potem do domu zanosili, ale na ręce go nie 
mogli wziąć, bo tacy byli słabi. Przyszli tylko do 
domu i zawiadomili nas, a my biegiem do niego 
i po śniegu zaciągnęliśmy go do domu. Rozpa-
liliśmy piec, nagrzaliśmy mocno, nacieraliśmy 
go ciepłą wodą, ale to nie pomagało. Wzięliśmy 
więc śniegu i tarliśmy. I to pomogło, przywróci-
liśmy mu życie, choć przez tydzień jeszcze po-

tem nie mógł rozmawiać.

3  Skrót oznaczający Administrację Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbu-
dowy (ang. United Nations Relief  and Rehabilitation Administration). Organizację powstałą 
w 1943 roku, zajmującą się udzielaniem pomocy humanitarnej krajom koalicji antyhitle-
rowskiej. 
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 Pewnego razu, już po „amnestii”, Rosjanie powiedzieli nam, że 
możemy z tego obozu jenieckiego wędrować sobie po ZSRR i szu-
kać pracy. Dali nam wolną rękę. Moja rodzina nie czekała aż drugi raz 
to zaproponują. Od razu wyjechaliśmy i to sami, bez ich pomocy, bo 
gdyby nam „pomogli” to zapewne wylądowalibyśmy w Kazachstanie. 
No i wyszliśmy stamtąd z gołymi rękami, bo po kilku latach pracy 
w pasiołku nie mieliśmy niczego. Za naszą pracę płacili nam przecież 
samym chlebem. Ojciec był garbarzem, więc wiedzieliśmy, że można 
będzie znaleźć lepszą pracę. Szliśmy piechotą tydzień czasu przez las 
i w końcu doszliśmy do osiedla, gdzie chcieliśmy się zatrzymać na od-
poczynek. To była już europejska część ZSRR. Ojciec mówił, że ma 
jakiegoś kuzyna od strony matki, który był kupcem pierwyj gildii właśnie 
w garbarstwie w mieście Gorki. Postanowiliśmy tam dotrzeć, bo ojciec 
wierzył, że kuzyn jest bogatym i wpływowym człowiekiem, który na 
pewno nam pomoże. Biedny ojciec zapomniał, że ten kuzyn był ow-
szem kupcem pierwszej klasy, ale za caratu. Oczywiście okazało się, że 
wujka już nie ma, jako pamieszczyka� rewolucja go zmiotła. Ślad po nim 
nie pozostał... Komuniści wszystko to zniszczyli, a my szliśmy i szli-
śmy. W jednym sowchozie pracowałam przy piłowaniu czurek, takich 
małych kawałków drewna, które służyły do opalania samochodów na 
holtzgaz5. Pracowałam tam wraz z innymi dziećmi i za to dostawa-
liśmy jedną chochlę zupy - kapuśniaku. Taka warzywna, bez mięsa, 
tylko odrobina oliwy, a może i tego nie było. Wieczorem świeciliśmy 
w domu łuczywem.

 W tym sowchozie wkrótce skończyło się jedzenie, więc spako-
waliśmy się i postanowiliśmy jechać dalej. W ciągu 10 dni przebyliśmy 
zaledwie 60 km, tak trudne były warunki. Doszliśmy do jakiejś wioski, 
było zimno więc schroniliśmy się pod dachem. Pech chciał, że tamtej-
szy naczelnik był strasznie nieludzki i wyrzucił nas za próg. My nawet 
w izbie nie byliśmy, a on nas z kąta wyrzucił, choć tak malutko miejsca 
zajmowaliśmy. Naczelnikowi to i tak było widać za dużo. Był wtedy 
kwiecień, zima jeszcze. Pamiętam jak siedzieliśmy pod tym domem 
zmarznięci i tak myśleliśmy, co my mamy teraz zrobić. Ojciec był cho-
ry, do pracy w lesie się nie nadawał, mógł tylko w biurze pracować. 
Trochę mąki mieliśmy, mama placki zrobiła na podwórku. Zjedliśmy 
i poszliśmy w tułaczkę od kołchozu do kołchozu. Jeden z kołchozów 
przyjął nas, bo ojciec potrafił skórki wyprawiać. W Koziereczce dali 
nam możliwość mieszkania w owczarni, razem z owcami. Cóż mogli-
śmy zrobić, zgodziliśmy się. Tam przynajmniej będzie ciepło... Mama 
poszła paść te owce, ale rękę miała chorą, zaziębiła się w tych bagnach 
i takie dzikie mięso z rany wychodziło. Nie było niczego, żeby to wy-
leczyć. Bolało, ale odrąbać nie chcieliśmy, bo teraz to przynajmniej coś 
przytrzymać można było tą ręką. Najgorsze, że to była prawa dłoń... 
Oj, Boże, straszne to opowieści... Wtedy było strasznie zimno, a któ-
regoś dnia Tatarów krymskich przywieźli. Im to dopiero chłód do-
skwierał, nie znali takiego klimatu. Siedzieli tylko nad rzeczką i ogniska 
palili. A ja len młóciłam, zioła zbierałam. Czosnek i dzika cebula były 
bardzo dobre, zdrowe. Ojciec zrobił potem warsztat i tam skóry gar-
bował. I tak rok nam minął. 

 Potem okazało się, że nad Wołgą powstała polska szkoła z in-
ternatem. Ojciec zabrał mnie i młodszą siostrę Miriam. Saniami je-
chaliśmy, chyba z 15 dni to trwało, może nawet 20. I tak od rana do 
wieczora w saniach. Na noc zatrzymywaliśmy się u miejscowych ludzi. 
Nie mieliśmy jedzenia, nic nie mieliśmy. Tam na własnej skórze do-
świadczyłam, co znaczy klepać biedę i być zdanym na ludzką ofiar-
ność. Ruscy ludzie spotkani po drodze byli bardzo dobrzy, współczuli 
4 Radzieckie określenie człowieka bogatego, przedstawiciela burżuazji. 
5 Niemieckojęzyczne określenie gazu drzewnego, uzyskiwanego ze spalania drewna 

w specjalnych piecach. 

nam. Jak miała Rosjanka dwa kartofle to jeden nam dała, a drugi tylko 
sama zjadła. Tak jak prorok Mahomet mówił: „Jak coś masz, to daj też 
część innym”. A oni nie wiedząc o tym, dzielili się z nami wszystkimi, 
choć mieli tak niewiele.

 I tak nad Wołgę przybyliśmy do Juliewca. Siostra nie miała siły 
iść, więc ją ojciec w tej wiosce zostawił, a mnie zaprowadził do inter-
natu. Ojciec wrócił po siostrę i razem przeszli po lodzie Wołgę, a rzeka 
miała kilometr szerokości. Dowiedział się, że po drugiej stronie rzeki 
jest garbarnia i chciał się w niej zatrudnić. Tam dobrze karmili, dawali 
makuch6 i do tego sól, bydlęcą wprawdzie, ale zawsze. W tym zakładzie 
zatrudnili go, dostał robotę. Ojciec potem pojechał po mamę i resztę 
rodzeństwa i przyjechał do nas nad Wołgę. A mnie przyjęli do szkoły, 
bieda tam była, ale był jeden posiłek dziennie – chleb i troszkę zupki. 
To była dobra szkoła. Uczyli w niej polscy Żydzi i były ze 2-3 polskie 
nauczycielki. Ja miałam za sobą tylko pierwszą klasę przed wojną, więc 
szkoła była potrzebna. Uczyli nas naturalnie języka polskiego. Były 
dwie klasy, jedna dla małych, co nic nie umieją, druga dla starszych. 
Budynek szkoły musieliśmy wyremontować, okna zabezpieczyć na 
zimę, kuchnię trzeba było urządzić. Budynek był strasznie zaniedba-
ny, wodę sami przynosiliśmy ze studni. Dali nam kawałek ziemi pod 
lasem, sadziliśmy tam kartofle. Chleb ważyliśmy na wadze, aby każdy 
dostał tyle samo. UNRRA też raz nam pomogła, dostaliśmy od nich 
zielone portki, pomarańczową czapkę i drelichową bluzę. W takich 
uniformach to dopiero wyglądaliśmy jak ci z niewoli – polskie plenny-
je. Kapustę sadziliśmy i kisiliśmy. Niedojrzała była, ale cóż zrobić. Bo 
tam, jak to Rosjanie żartobliwie mówili, 9 miesięcy zimy, a potem tylko 
lato i lato. Deptaliśmy potem tą kapustę na bosaka. Po drzewo do lasu 
chodziliśmy, tego na szczęście nigdy nie brakowało. Cały czas trzeba 
było palić, bo tak zimno było. 

 Na ochotnika zgłaszaliśmy się kartofle i marchewkę kopać, bo 
do tych zielonych spodni można było wiele warzyw schować. Oni tam 
wprawdzie sprawdzali, nie wolno było zabierać, ale nam się w nogaw-
kach udawało trochę przynieść. Ileż to można było wziąć, kilogram, 
nie więcej. „Rotę” śpiewaliśmy, patriotycznie było. A w szkole Chaim 
uczył mnie niemieckiego. Żyd też uratował mi życie. Ja byłam naj-
starsza, rodzice słabi byli, więc po prowiant sama chodziłam do takiej 
centrali, administracji. No i kiedyś, wieczór to już był, jak wracałam, 
dostałam nożem w plecy. Bo ktoś chciał mi plecak ukraść z tą cenną 
zawartością. Dwie puszeczki ryby dostałam wtedy, trochę soli, mąki 
z pół kilograma i chleba trochę. I to wszystko w plecaczku. Śniegu 
było wtedy wiele, zaspy, uciekać nie ma jak. Pustkowie to było, 6 ki-
lometrów od domu naszego, od stacji kolejowej trzeba było kawał 
przejść. W mieście bieda była, niektórzy rabowali żeby mieć więcej. 
No i dźgnął mnie ktoś, ale trafił na łopatkę, nóż się ześlizgnął i tylko 
niewielką ranę miałam. Miałam szczęście, uciekłam…

 W 1944 roku dowiedzieliśmy się, że Rosjanie pogonili już Hitlera 
z Rosji, i że Polskę wyzwalają, postanowiliśmy więc wrócić do kraju 
ojczystego. Miesiąc zajęła nam podróż do Polski, jechaliśmy i mieliśmy 
wielkie nadzieje. Byliśmy szczęśliwi, że ten koszmar wojny nareszcie się 
skończył. Pamiętam, jak pierwszego bociana zobaczyliśmy, to było coś 
wspaniałego, coś cudownego. Płakaliśmy. Na granicy miałam problem 
z imieniem, urzędnik repatriacyjny stwierdził, że nie ma takiego imie-
nia jak Ajsza i wpisał mi w dokumenty Anastazja. To był 1945 rok. Ja 
mu na to powiedziałam: „Pal to sześć, imię nieważne, żeby tylko w Pol-
sce być...” Moje siostry miały lepiej, gdyż Farydzie, Miriemie i Emilii 
imion nie zmieniono. Najpierw zatrzymaliśmy się w Poznaniu, potem 

6 Rosyjska nazwa pulpy o dużej zawartości oleju, powstałej po wytłaczaniu lnu, bogatej 
w wartości odżywcze.



19Przegląd TaTarski Nr 4/2009

w Krzyżu. Pamiętam jak kolejarz w wielkim kotle kartofle gotował. 
My, dzieci, wyskoczyliśmy z wagonu i gołymi rękami z tego wrząt-
ku wybieraliśmy je do ostatniego, tacy byliśmy głodni. Kolejarz, jak to 
zobaczył, to zaczął płakać, nie dlatego, że żal mu było kartofli, tylko 
dlatego, że przejął się tym, że można być aż tak głodnym.

 Jak byliśmy w Poznaniu, to ogłosili, że zabiorą wszystkie dzieci 
na obiad. W polskim już Poznaniu. Poszłam na ten obiad, a wago-
ny nagle zaczęły ruszać, musiałam biec, jakaś kobieta za rękę i nogę 
mnie złapała i wciągnęła do pociągu. Kto wie, co by było, jakby on 
beze mnie odjechał, pewnie do sierocińca bym trafiła, miałam wiel-
kie szczęście. Inna sprawa, że tego obiecanego obiadu nie było. Oni 
nas do kina zaprowadzili, żebyśmy jakiegoś znachora zobaczyli. Już 
nie mówię o obiedzie, ale mogli chociaż kawałeczek chleba dać! Te 
wspomnienia takie krótkie i rwane opowiadam, ale wyobraź sobie, 
jak to trzeba było przeżyć. Dopiero w Krzyżu dostaliśmy po grobli 
takiej mamałygi. Tam nas na peron wyrzucili, jakieś święto było, nie 
pamiętam które, ale to na wiosnę było, tak około Wielkiej Nocy. Na 
tym peronie myliśmy się w zimnej wodzie. Po miesiącu podróży to 
wszystko tak śmierdziało, trzeba było się umyć. Pamiętam, siostra była 
już wtedy bardzo słaba, miała chore nerki. Ojciec musiał ją na rękach 
nosić i uspakajać. 

 W tym Krzyżu to po śmietnikach chodziliśmy, żeby cokolwiek 
do jedzenia znaleźć, jabłko jakieś. Po pewnym czasie zaczęli kwatery 
przydzielać, ojciec dostał leśniczówkę. Ojciec nie chciał jej przyjąć, bo 
nie wiedział co tam może robić – „cztery córki, chora żona i las do-
okoła, jeszcze mnie tam zakatrupią” – mówił. Nawet obejrzeć jej nie 
poszedł. My mieliśmy przed wojną rodzinę w Gdyni, siostra ojca tam 
mieszkała, która wyszła tam za mąż za katolika. Wujek w Warszawie 
kończył budownictwo, port w Gdyni budował. Ciocia w Warszawie 
położnictwo skończyła, rejon w Gdyni jej przydzielili i tam wujka 
poznała. Ojciec się z nimi skontaktował i ciocia przyjechała po mnie 
i Marysię do Krzyża. Pozostałe siostry nie mogły z nami jechać, za 

małe jeszcze były. Ciocia nas przygarnęła, a miała już wtedy czwórkę 
swoich dzieci. Moi rodzice do Wałcza pojechali, bo tam był brat ojca 
i siostra mojej mamy. Ja nie chciałam być w Gdyni, bo to wyglądałoby 
tak, że ja musiałabym ich dzieci pilnować, a ja się chciałam uczyć. Na-
pisałam wtedy list do stryjka: „Przyjedź stryjek po nie, bo ja nie będę 
niczyją służącą”. No stryjek przyjechał i do Wałcza mnie zawiózł. 
Tam było technikum rolnicze, a jego dyrektorem był pan z Lidy, który 
znał Tatarów. Jak ja przyszłam, to on się bardzo ucieszył, zaofiarował 
pomoc. Tam zrobiłam małą maturę i on mi potem powiedział: „Ty 
idź do szkolnictwa rolniczego, w Szczecinku skończysz jeszcze dwie 
klasy i będziesz mieć zawód i pracę”. I ja tak zrobiłam, tam zdałam 
maturę. Mówili mi tam, że dobra jestem i żebym na studia poszła, 
ale ja się zaparłam, że nie i koniec. Pod Warszawą był za to ośro-
dek, takie studium podnoszące kwalifikacje, który przygotowywał do 
szkolnictwa rolniczego, skończyłam go i potem byłam nauczycielką 
w technikum w Wałczu.

 Pamiętam jak tuż po wojnie, w drodze z Syberii do Polski, od-
wiedziłam Lachowicze. Miasteczko było bardzo zniszczone, fronty 
tam się przecież tyle razy przewalały. Miałam problem, aby po tylu 
latach tułaczki poznać moje rodzinne strony. Miałam wtedy tylko 15 
lat, a w ciągu tych kilku lat wojny zmieniło się wszystko. Jak zobaczy-
łam pierwszego człowieka to zapytałam go: „A gdzie do domu Boh-
danowiczów?” Mój dziadek był znanym i szanowanym człowiekiem, 
liczyłam na to, że go zobaczę. Jakiś Białorusin powiedział mi wtedy, 
że to tu na ulicy Żdanowa - tak przechrzcili nazwę naszej ulicy Tatar-
skiej. Poszłam tam, jakaś kobieta po białorusku powiedziała mi: „Pan 
Bohdanowicz na zakupy wyszedł. Zaraz wróci, zaczekaj, zobaczymy 
czy cię pozna. A jak długo cię nie było?” Ja na to mówię: „Długo, od 
czterdziestego roku”. Wtedy mnie ta Białorusinka poznała: „A to ty 
córką Jakuba jesteś?” Potwierdziłam…

Ajsza Szabanowicz
■

Tak budowaliśmy meczet...
Po drugiej wojnie światowej, zgodnie 

z postanowieniami Traktatu Jałtańskiego, 
ustanowiono nowe granice państwa pol-
skiego. W efekcie odłączono część jego 
terenów, tzw. Kresy Wschodnie, od wieków 
zamieszkałe przez mniejszość etniczną 
Tatarów, których ojczyzną była Rzeczpo-
spolita Polska. Po zmianie granic nastąpiła 
repatriacja ludności polskiej, w tym rodzin 
tatarskich, z regionów włączonych do 
ZSRR na tzw. ziemie odzyskane. Jednym 
z przystanków końcowych tego przesiedle-
nia były północne i zachodnie tereny obec-
nej Polski. 

Na tej nowej ziemi nasi dziadkowie 
i rodzice, aby kontynuować tradycje tatar-
skie oraz religię, szybko się zorganizowali 
tworząc w Gdańsku muzułmańską gminę 
wyznaniową. Spotkania religijne odbywały 
się w prywatnych mieszkaniach rodzin wy-
znawców islamu, co było uciążliwe i krępu-
jące dla gospodarzy oraz dla samych uczest-
ników. Impulsem do szukania lepszych 

rozwiązań lokalowych był duży napływ 
obcokrajowców z państw arabskich, którzy 
studiowali i pracowali w Trójmieście. Lata 
osiemdziesiąte ubiegłego stulecia, stan wo-
jenny w Polsce, nie sprzyjały spotkaniom 
oraz uprawianiu praktyk religijnych w pry-
watnych mieszkaniach, często skrywanych 
przed ówczesnymi władzami. Dlatego też 
zarząd gminy zaczął czynić intensywne 
starania w celu uzyskania jakiegokolwiek 
lokalu dla wyżej wspomnianych celów. 
Wszystkie proponowane lokale wymagały 
dużych nakładów na ich remont lub mia-
ły nieodpowiednią lokalizację. W ramach 
tych działań władze terenowe Gdańska 
zaproponowały nam również działkę bu-
dowlaną pod budowę domu modlitwy 
przy ul. Abrahama w Oliwie.

Kiedy członkowie gdańskiej gminy 
muzułmańskiej na walnym zebraniu za-
akceptowali koncepcję budowy meczetu, 
powołany został Społeczny Komitet Bu-
dowy Meczetu w następującym składzie :
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1. Pan Stefan Bajraszewski – przewodniczący
2. Pan Tamerlan Połtorzycki – wiceprzewodniczący
3. Pan Stefan Muchla – skarbnik
4. Pan Bekir Jakubowski - imam
5. Pani Dżemila Smajkiewicz-Murman – przewodnicząca gminy
6. Pani Ajsza Szabanowicz – sekretarz
7. Pan Piotr Sokalski – pracownik, zaopatrzeniowiec, magazynier

Komitet korzystał również z rad i pomocy innych członków na-
szej społeczności, Panów: Alego Muchli, Eugeniusz Szczęsnowicza, 
Alraszyda Milkamanowicza, Aleksandra Bajraszewskiego, Omara Asa-
nowicza i wielu innych osób. 

Wykonanie projektu budowlanego zlecono znanemu na terenie 
Gdańska i cenionemu architektowi Marianowi Wszelakiemu, któremu 
zostały przekazane założenia projektu opracowane przez Komitet Bu-
dowy. Podstawą założeń tego projektu były następujące tezy:
1. pojemność użytkowa obiektu na 150 osób modlących się;
2. budynek ma być wykonany z materiałów trwałych;
3. styl architektury winien nawiązywać do sztuki tureckiej, dopasowa-

ny do istniejącej zabudowy;
4. obiekt winien posiadać osobną salę modlitwy dla mężczyzn i ko-

biet, toalety wraz z umywalnią do ablucji;
5. obiekt powinien posiadać salę do nauki religii i zebrań.

Opracowanie architektoniczne było na bieżąco konsultowa-
ne i opiniowane przez Komitet Budowy. W międzyczasie musiał on 
uzyskać decyzję „o informacji o terenie” i „o nabyciu prawa do użyt-
kowania wieczystego gruntu”, a także wstępne zapewnienie dostaw 
mediów. Na podstawie zaakceptowanego projektu wykonano makietę 
meczetu oraz jej fotografię dla potrzeb prezentowania na spotkaniach 
z ofiarodawcami i darczyńcami. Równolegle czyniono intensywne 
działania, zmierzające do poszukiwań sponsorów na finansowanie 
budowy. Nawiązano kontakty z akredytowanymi w Warszawie am-
basadorami krajów muzułmańskich. Na tym polu największe zasługi 
uzyskała Pani Dżemila Smajkiewicz-Murman, która jako przewodni-
cząca gminy często przy okazji reprezentowania nas w ambasadach 
w Warszawie i podejmując ich przedstawicieli w Gdańsku zachęcała 
do datków na rzecz budowy meczetu. 

Pierwsza znacząca wpłata na fundusz budowy meczetu była 
„zrzutką” studentów arabskich. Za uzyskane tak 1.300.000,00 zł. zaku-
piono dużą ilość tarcicy, niezbędnej do deskowań szalunków. Materiał 
ten w celu odpowiedniego zabezpieczenia był magazynowany na mo-
jej nieruchomości. Wykonanie robót budowlanych powierzono Panu 
Wacławowi Pryczkowskiemu, który zarządzał firmą usług budowla-
nych. Inspektorem nadzoru został Pan Murat Bajraszewski, a obiekt 
był realizowany w systemie gospodarczym. Tuż po rozpoczęciu budo-
wy w 19�4 r., po wykonaniu fundamentów, zorganizowano uroczyste 
wmurowanie aktu erekcyjnego. W uroczystości poza przedstawiciela-
mi Muzułmańskiego Związku Religijnego i licznej grupy muzułma-
nów wzięli udział ambasadorowie i attache krajów muzułmańskich. 
Działania te pozwoliły na wzajemne bliższe poznanie i zawarcie znajo-
mości z przedstawicielami świata arabskiego, zmierzające do wsparcia 
finansowego naszej budowy.

W celu lepszego zapoznania się z architekturą, funkcjonowaniem 
i wystrojem meczetów zorganizowano wycieczkę autokarem do Turcji, 
na koszt jej uczestników. Autobus został wynajęty z firmy przeze mnie 
nadzorowanej po minimalnych kosztach, udział w tej wycieczce wzięli 
członkowie Komitetu Budowy Meczetu oraz nasz główny wykonaw-
ca robót. Zwiedzono wiele meczetów o różnej wielkości, położonych 
zarówno w centrum, jak i na peryferiach miast. Nawiązano kontakty 

z Muftim Istambułu, Związkiem Tatarów w Turcji oraz ludźmi z bi-
znesu - entuzjastami w propagowaniu religii. Efektem materialnym 
tej wyprawy było uzyskanie nieodpłatnie zestawu glazury z wersetami 
z Koranu oraz sterczyny na kopułę meczetu, minaret i minbar. 

Wyjazd był zaczynem organizacji profesjonalnych wycieczek do 
Turcji pod patronatem Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdań-
sku. Dochód z nich przekazywano na konto budowy meczetu. Odbyto 
kilka wycieczek, w których angażowano po dwa autokary. Organiza-
torem i przewodnikiem wypraw była Pani Eleonora Bajraszewska. Na 
przełomie lat 19�4/�5 wykonano część frontową budynku meczetu, 
co pozwoliło na odprawienie pierwszego nabożeństwa bajramowego. 
Pamiętam, że wykonana prowizoryczna ściana z desek od strony sali 
modlitwy (nieistniejącej) była zawieszona kocami, a podłoga z pod-
kładu betonowego zasłana dywanami. Pomimo tych niedogodności 
wszyscy byliśmy szczęśliwi i uśmiechnięci, wypełnieni optymizmem 
z faktu posiadania własnego domu modlitwy. Wiosną 19�5 r. w Gdań-
sku zorganizowano konferencję muzułmańską z udziałem przedsta-
wicieli krajów Ligi Arabskiej. Obyła się ona w ośrodku rekreacyjnym 
wynajętym w Gdańsku–Sobieszewie. Jako gospodarze konferencji 
pokazaliśmy uczestnikom nasz meczet w trakcie budowy oraz zapo-
znaliśmy ich z naszymi problemami. 

Pamiętam, że po tym spotkaniu uzyskaliśmy wsparcie finansowe 
od naszych braci z Ligi Arabskiej. Należy wspomnieć, że w okresie 
budowy meczetu (19�4-�9) w Polsce była wysoka inflacja, na rynku 
zaopatrzenia budowlanego panował system przydziałów, limitów ma-
teriałów i protekcjonizm. W związku z tym zadania Komitetu Budo-
wy były utrudnione, planowany zakres prac był krótkoterminowy, ale 
utrzymujący się w harmonogramie robót. Spotkania robocze Komi-
tetu Budowy odbywały się po kilka razy w tygodniu. Spotykaliśmy się 
głównie w mieszkaniu Pana Stefana Bajraszewskiego przy ul. Lastadi, 
który niejednokrotnie częstował nas posiłkami, ponieważ zebrania 
odbywały się po zakończeniu służbowego dnia pracy, a trwały do 
późnych godzin wieczornych. Na naradach sprawdzano wykonanie 
zaleceń z poprzednich spotkań, ustalano plan robót na kolejny tydzień, 
sprawdzano rozliczenia robót i listę zakupu materiałów oraz ustala-
no sposób pozyskiwania środków pieniężnych na pokrycie bieżących 
należności. Wyznaczano też osoby odpowiedzialne za poszczególne 
odcinki pracy i sprawy do załatwienia. 

Zawsze był sporządzany protokół, podpisywany przez wszyst-
kich uczestników. Koncentrację sił i środków skierowaliśmy na zakoń-
czenie robót w budynku meczetu, pomijając minaret oraz ogrodzenie 
terenu. Ogrodzenie zaprojektował Pan Marian Murman, natomiast 
wykonanie i montaż zleciłem w warsztatach szkolnych w firmie, gdzie 
byłem kierownikiem. Tam też wykonałem szereg elementów metalo-
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wych (balustrady i kraty) oraz montaż boazerii dębowych. Nad tymi 
robotami utrzymywałem osobisty nadzór i pieczę, piszę o tym ponie-
waż z tego powodu miałem nieprzyjemności w miejscu pracy. Ponad-
to nadzorowałem roboty posadzkarskie z kamienia, który podarował 
nam Pan Aleksander Bajraszewski z Wrocławia oraz roboty elewa-
cyjne i malarskie, w tym również wynajem specjalistycznego sprzętu 
budowlanego i transportu.
• Odpowiedzialnym za zlecenie i dostawę elementów drewnianych 

był Pan Stefan Muchla (minbar, balustrady, ławki, okna i drzwi).
• Odpowiedzialnym i sprawujący nadzór nad instalacjami sanitarny-

mi, w tym przyłącza wody i odprowadzenia ścieków, był Pan Alra-
szyd Milkamanowicz.

• Odpowiedzialnym za dostawę i montaż instalacji alarmowych był 
Pan Eugeniusz Szczęsnowicz.

• Odpowiedzialnym za roboty elektryczne, w tym przyłącze i układ 
pomiarowy, był Pan Bekir Jakubowski. 

Ostatnim etapem naszej działalności było wykonanie wieży mi-
naretu wraz z łącznikiem, co wymagało dużej wiedzy i praktyki inży-
nierskiej. Zadaniem tym osobiście kierował Pan Stefan Bajraszewski. 
Niezależnie od trudności technicznych napotkaliśmy na trudności 

fi nansowe. Był to okres przełomu 19�9-90, kiedy przerwana została 
infl acja, zaś sponsorzy nie byli już tak hojni. Budowa tej części obiektu 
pochłonęła nam największą ilość czasu, jak też środków fi nansowych.

W 1990 r. nastąpiło zakończenie budowy pierwszego murowa-
nego meczetu na terenie obecnej Polski. Na uroczyste poświęcenie 
naszej świątyni przybyli przedstawiciele administracji państwowej i sa-
morządowej, Kościoła katolickiego, na czele z arcybiskupem Tadeu-
szem Gocłowskim, sponsorzy, delegacje ambasad krajów islamskich, 
członkowie władz Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce 
oraz wielu innych dostojnych gości, w tym duża grupa muzułmanów 
ze wszystkich naszych gmin wyznaniowych 

Na zakończenie pragnę wyrazić swoją wdzięczność dla wszyst-
kich osób i organizacji, które wspomagały nas w realizacji tego szczyt-
nego przedsięwzięcia. Szczególnie należy tu uhonorować naszego, 
nieżyjącego już, przewodniczącego Komitetu Budowy Pana Stefana 
Bajraszewskiego, który był głównym koordynatorem budowy. To jego 
zapał, optymizm i charyzma spowodowały, że meczet ten zaistniał na 
naszej gdańskiej ziemi.

Gdańsk, sierpień 2009 r.
Wspominał Tamerlan Połtorzycki

■

Chemia zamiast oręża
Spolonizowany ród tatarskiego pochodzenia, którego przedsta-

wiciele przez wieki zajęci byli wojowaniem ku pożytkowi Rzeczypo-
spolitej. Zdecydowanego wyłomu w tej tradycji dokonało trzech che-
mików zasłużonych dla nauki polskiej.

Pierwszy z nich to Osman Achmatowicz (1�99-19��) z książę-
cego rodu Tatarów litewskich, których rodowód sięga przełomu XIV 
i XV w. Nazwisko pochodzi od Achmata, protoplasty z XVI w., zaś 
Osman rozpoczyna osiemnaste pokolenie Achmatowiczów. 
Przodkowie jego zapisali się chlubnie w historii Litwy i Pol-
ski, jako dowódcy jazdy tatarskiej w służbie wielkiego księ-
cia litewskiego Witolda, potem Jagiellonów i kolejnych 
królów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Monarcho-
wie hojnie nagradzali zasługi członków rodu, o czym 
świadczą nadania rozległych posiadłości ziemskich. 

Ojciec Osmana, Aleksander Achmatowicz (1�65-
1944), właściciel ziemski i wybitny prawnik, był w II 
Rzeczypospolitej Polskiej prezesem Sądu Apelacyjnego, 
a po zajęciu Wilna przez Wojsko Polskie dyrektorem De-
partamentu Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środ-
kowej (1920-21) oraz senatorem Rzeczypospolitej. Jako kolega 
szkolny Józefa Piłsudskiego, w lutym 1920 r. wyjednał zgodę Naczel-
nika na utworzenie w Armii Polskiej Pułku Tatarskich Ułanów im. 
Mustafy Achmatowicza, pułkownika wojsk kościuszkowskich. Do-
wódcą szwadronu tego pułku był jego syn Aleksander (1�9�-1940), 
który bronił Płocka przed nawałą bolszewicką w 1920 r.

Gniazdem rodowym Achmatowiczów herbu Kotwica był mają-
tek ziemski Bergaliszki w powiecie oszmiańskim. Osman kształcił się 
w elitarnym Korpusie Paziów w Piotrogrodzie i tam uzyskał maturę, 
a następnie przez krótki okres studiował w Piotrogrodzkim Instytucie 
Górniczym. Gdy rodzina Achmatowiczów przeniosła się z Piotro-
grodu do Wilna, znalazł się w grupie studentów, którzy podjęli studia 
w odrodzonym w 1919 r. Uniwersytecie Stefana Batorego. W 1920 r. 
uzyskuje na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym stopień magistra 
chemii, a w 192� r. - doktora chemii. 

Podczas studiów zostaje asystentem w Katedrze Chemii Orga-
nicznej. Pierwsze prace badawcze O. Achmatowicza oraz rozprawa 
doktorska dotyczyły chemii terpenów. Chemia produktów naturalnych 
pozostaje główną dziedziną jego zainteresowań badawczych. Wyso-
ka ocena uzdolnień naukowych 29-letniego doktora znajduje wyraz 
w przyznaniu mu stypendium z Funduszu Kultury Narodowej przy 
Radzie Ministrów, dzięki któremu wyjechał na dwuletni staż w The Dy-

son Perrins Laboratory w Oksfordzie, kierowanym przez prof. 
W. H. Perkina. Praca w Uniwersytecie Oksfordzkim wciąga 

Achmatowicza w krąg zainteresowań budową strychniny, 
głównego alkaloidu zawartego w nasionach kulczyby 
wronie oko, klasycznego problemu strukturalnego che-
mii organicznej. Z tej dziedziny pochodzi też jego dok-
torat fi lozofi i uzyskany w Oksfordzie.

Po powrocie do Wilna habilituje się (1933 r.) i zosta-
je powołany na stanowisko profesora w Katedrze Chemii 

Farmaceutycznej i Toksykologicznej Uniwersytetu War-
szawskiego. Organizuje tu warsztat badawczy, a problema-

tykę alkaloidów rozszerza na fi zjologicznie aktywne składniki 
roślin stosowanych w polskim lecznictwie ludowym. Badania te 

przerywa wojna, a cały zebrany materiał doświadczalny zostaje znisz-
czony wraz z laboratorium. W okresie okupacji bierze udział w tajnym 
nauczaniu. 

Po zakończeniu wojny Achmatowicz przybywa do Łodzi 
i przez osiem następnych lat (1945-53) zajmuje się współorgani-
zowaniem Politechniki, Wydziału Chemicznego oraz własnego 
warsztatu badawczego - Katedry Chemii Organicznej. W 194� r. 
zostaje rektorem Politechniki i przyspiesza rozbudowę tej uczel-
ni, w której stwarza też zalążki nowego wydziału - Chemii Spo-
żywczej. Oczkiem w głowie profesora, a zarazem rektora, była 
Biblioteka Chemiczna, kompletowanie zbiorów i czasopism che-
micznych. W 1953 r., kiedy profesor opuścił Łódź, stanowiła jedną 
z najlepszych Bibliotek Chemicznych w Polsce, mającą w swych 
zbiorach pełne komplety najważniejszych czasopism począwszy 
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od połowy XIX stulecia. W 1992 r. nadano Bibliotece Chemicznej 
imię Osmana Achmatowicza.

Prof. O. Achmatowicz był rektorem Politechniki Łódzkiej przez 
jedną kadencję. Wtedy też, na początku lat 50., wznawia w Łodzi prze-
rwaną przez działania wojenne tematykę alkaloidów ziela widłaków 
i kłączy lilii wodnych. Decyzja ta była dość ryzykowna, oznaczała bo-
wiem podjęcie współzawodnictwo z silnymi, lepiej wyposażonymi ze-
społami zagranicznymi, które zajęły się problematyką Achmatowicza 
w czasie wojny (Kanadyjczycy) i krótko po wojnie (Niemcy i Japończy-
cy). Szczególnie interesująco rozwinęły się w PŁ badania alkaloidów 
zawartych w kłączach lilii wodnej żółtej. 

W latach 1960-62 zespół Achmatowicza dokonuje odkrycia no-
wej klasy alkaloidów, odznaczających się nienotowaną do tej pory za-
wartością siarki. Odkrycie to uznano za jedno z ważniejszych osiągnięć 
chemii organicznej tego okresu. 

Na osobną uwagę zasługują badania profesora nad chemią cy-
janku karbonylu CO(CN), małej cząsteczki struktu-
ralnie podobnej do bojowego gazu fosgenu. Temat 
ten zainteresował przed wojną ówczesne dowództwo 
Wojska Polskiego. Cyjanek karbonylu, związek lotny, 
silnie trujący, wybuchający po zetknięciu się z wodą, 
stwarza niebezpieczeństwo eksplozji podczas synte-
zy polegającej na degradacji kwasu cytrynowego do 
cyjanku karbonylu. Seria publikacji dotyczących tych 
badań obejmuje 21 pozycji, a 7 osób doktoryzowało 
się z tej tematyki. Poznanie cyjanku karbonylu i jego 
przemian chemicznych było oryginalnym wkładem 
polskich chemików w dziedzinie chemii organicznej. 

Triumfalne wejście do laboratoriów chemicznych 
nowych technik badawczych: chromatografi i, techniki 
spektroskopowej, rezonansu magnetyczno-jądrowe-
go (NMR), skłoniło prof. Achmatowicza do powrotu do tematyki z lat 
młodzieńczych - w szczególności do niewyjaśnionych problemów che-
mii strychniny. Za pomocą wspomnianych technik wyświetlono sub-
telne aspekty redukcyjne degradacji czwartorzędowych soli strychniny 
i strychnidyny. Z inicjatywy profesora założono w Katedrze Chemii Or-
ganicznej PŁ pracownię Zakładu Syntezy Organicznej PAN (1952 r.), 
z której powstał Zakład Związków Heteroorganicznych, po fuzji z Za-
kładem Polimerów utworzone zostało Centrum Badań Molekularnych 
i Makromolekularnych PAN w Łodzi. 

Prof. Achmatowicz jest w latach 1953-60 podsekretarzem sta-
nu w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego. Objęcie tej funkcji łą-
czy z powrotem na Uniwersytet Warszawski jako profesor w Kate-
drze Chemii Organicznej. Obejmując stanowisko w ministerstwie 
dąży do umocnienia nauki polskiej przez stworzenie warunków do 
uprawiania w kraju nowych dyscyplin naukowych. Do tych działań 
włącza Politechnikę Łódzką, w której powstaje Instytut Techniki 
Radiacyjnej. W 1964 r. zostaje dyrektorem Instytutu Kultury Pol-
skiej w Londynie. Placówkę tę prowadzi przez 5 lat do 1969 r.

Profesor kierował 12 pracami doktorskimi, 10 z jego uczniów 
odbyło dłuższe staże naukowe za granicą, � otrzymało nominacje pro-
fesorskie oraz kierownicze stanowiska w uczelniach politechnicznych 
i uniwersyteckich oraz instytutach specjalistycznych. Prof. Achmato-
wicz działał w nauce polskiej przez 25 powojennych lat. Należał do 
wielu organizacji naukowych, krajowych i zagranicznych, m.in.: Pol-
skiego Towarzystwa Chemicznego (wiceprezes - 1937 r.), The Che-
mical Society (Londyn) (dożywotnio), Amerykańskiego Towarzystwa 

Chemicznego, Szwajcarskiego Towarzystwa Naukowego, Łódzkiego 
Towarzystwa Naukowego, Polskiej Akademii Nauk (członek rze-
czywisty od 1961 r.), Centralnej Komisji Kwalifi kacyjnej. Był prze-
wodniczącym Rady Naukowej Głównego Instytutu Włókiennictwa 
(1949-52), przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Barwników 
i Półproduktów (1950-53), członkiem Rad Naukowych czasopism 
Tetrahedron (Londyn) (od 1956 r.) oraz wydawnictwa Index Chemicus 
(Philadelphia) (195�-6�). 

Uhonorowany wieloma nagrodami oraz odznaczeniami m.in.: 
Państwową Nagrodą I stopnia (indywidualna), 1964 r., Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1954 r.), Orderem 
Sztandaru Pracy I klasy, tytułem doktora honoris causa Politech-
niki Łódzkiej (1960 r.). 

Miał dwóch synów, Osmana i Selima. Obaj zostali chemikami.
Osman Achmatowicz (ur. 1931 r.) studiował chemię na dwóch 

uczelniach. Dyplom Politechniki Łódzkiej uzyskał 
w 1953 r., a dwa lata później na Wydziale Chemii 
PW. W latach 1956-57 był asystentem w Instytucie 
Chemii Przemysłowej w Warszawie, a następnie 
przez ponad 20 lat (1957-7�) zajmował kolejno 
stanowiska asystenta, adiunkta, docenta w Insty-
tucie Chemii Organicznej PAN. Doktorat Chemii 
UW uzyskał mając 30 lat (1961 r.), tytuł profesora 
w 1975 r. Na przełomie lat 70. i �0. był dyrektorem 
Instytutu Chemii Ogólnej Akademii Rolniczej (póź-
niej SGGW). Ze stanowiskiem tym pożegnał się 
z początkiem 19�2 r. w wyniku strajku na uczelni, 
w którym brał udział jako członek „Solidarności”.

Profesor Osman Achmatowicz kierował w la-
tach 70. Warszawskim Oddziałem PTCh, a w latach 
�0. był wiceprezesem tego Towarzystwa. Jest człon-

kiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, autorem ok. 100 pub-
likacji naukowych i kilkunastu patentów. Chemikami z zawodu są także 
żona i syn profesora. Żona Barbara jest doktorem chemii, byłym pra-
cownikiem Instytutu Chemii Organicznej PAN. Pracownikiem tego sa-
mego Instytutu był syn Michał (ur. 1974 r.), doktor chemii, który od kilku 
lat przebywa w USA, pracując w fi rmie farmaceutycznej w Kalifornii. 

Selim Achmatowicz (ur. 1933 r.), absolwent Wydziału Chemiczne-
go PW (1957 r.) za opracowanie dotyczące chemii organicznej związków 
naturalnych (odbudowa strychniny) uzyskał doktorat na UW (1964 r.). 
Praca dydaktyczna w Katedrze Chemii Organicznej UW (asystent, ad-
iunkt) dotyczy lat 1957-74. W latach 60. odbywa kilkuletnie staże naukowe 
w USA i Anglii (Uniwersytet Illinois, Imperial College London). Począw-
szy od 1975 r. do chwili obecnej jest pracownikiem Instytutu Technolo-
gii Materiałów Elektronicznych. Kierunek zainteresowań: zastosowanie 
materiałów mikroelektronicznych. Główny sukces dr. S. Achmatowicza 
to udział w powstaniu i rozwoju technologii grubowarstwowej w Polsce. 
Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu oraz członkiem Rady Głównej 
JBR-ów. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia IMPAS (2003 r. 
- tytuł członka honorowego). Ma na koncie ponad 50 publikacji w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych oraz 10 patentów.

Swego ojca wspomina Selim Achmatowicz: Uważam go za wzór 
człowieka uczciwego, odważnego i szlachetnego. Przestrzegał zasad w postępowaniu 
zawodowym. Dbał o swych studentów i współpracowników, starał się o stypen-
dia dla najzdolniejszych, nigdy nie przywłaszczał sobie ich osiągnięć. W czasach 
komunizmu zachowywał podstawę człowieka prawego. Wielokrotnie odmawiał 
przystąpienia do partii. Prezentował własne poglądy. Uznał to nawet Józef  Cy-
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rankiewicz, który zaproponował mu bez żadnych warunków stanowisko wicemi-
nistra szkolnictwa wyższego. Był stanowczy i nieugięty. Rodzina i przyjaciele mogli 
zawsze na niego liczyć. Wykazywał powściągliwość w uczuciach, nie był wylewny. 
W rodzinie panował duch patriotyzmu. We wrześniu 1939 r. ojciec udał się z da-
lekiej Osmanówki do Warszawy, aby wstąpić do wojska, mimo że miał kategorię 
„D” i był po czterdziestce. Mówił: „Tak trzeba”.

Prof. Mirosław T. Leplawy, były dyplomant i współpracownik 
prof. O. Achmatowicza we wspomnieniach o nim (Politechnika Łódz-
ka 2004 r.) pisze: Wszyscy, którzy mieli okazję słuchać wystąpień prof. Achma-
towicza, byli pod wrażeniem jego perfekcji jako mówcy. „To nie sztuka wykładać 
co się wie, trzeba wiedzieć co się wykłada” - mawiał studentom. Katedra Chemii 
Organicznej była przepojona indywidualnością profesora. Sygnał „Achmatowicz 
idzie!” elektryzował wszystkich. Każdy oczekiwał w pełnej mobilizacji psychicznej 
czy profesor podejdzie, co powie, czy sprawdzi notatki laboratoryjne. Wymagał au-
tentycznego zaangażowania w pracy ze studentami. Bywał często w laboratoriach, 
kontrolując ich stan. Wykłady jego budziły podziw i zachęcały do pracy badawczej. 
Czas na własne eksperymenty znajdował zawsze wieczorami i w niedzielę. Tylko 
wtedy był wolny od obowiązków w rektoracie Politechniki. W pracy naukowej 

wymagał sumienności i staranności. Prezentował się zawsze w sposób dystyngowany, 
w eleganckim garniturze z nieodłączną muszką.

Prof. Leplawy wspomina: Pamiętam reakcję profesora na skargę aktywi-
stów organizacji młodzieżowej, na pytania egzaminacyjne z chemii organicznej, że 
są zbyt trudne, a wymagania wobec studentów za wysokie. W odpowiedzi usłyszeli, 
że egzaminy będą nadal indywidualne, ale odbywały się będą publicznie z udziałem 
studentów i asystentów. „Spodziewam się, że panowie przyjdą na najbliższy egza-
min, będzie to doskonała okazja do zweryfikowania własnej wiedzy”- zakończył 
rozmowę profesor.

Obaj synowie Osmana Achmatowicza uważają się, podobnie 
zresztą jak uważał ich ojciec, za spolonizowanych od dawna Tatarów, 
którym patriotyzm polski nie przeszkadza wyznaniu muzułmańskie-
mu. Prof. Osman Achmatowicz rozpoczął w tradycji rodzinnej nowy 
wątek - naukowy.

Bogdan Brózda 
(Przedruk z czasopisma Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska  

nr 26/2005 za zgodą redakcji)
■

O wizerunku Tatara w Polsce i polszczyźnie (2)
6.  Wraz z nadejściem XIX wieku, w Europie narodził się i rozkwitł 
nowy typ powieści historycznej. Fikcja literacka budowana była w opar-
ciu o fakty, realia polityczne i społeczno-obyczajowe. W tym celu sięgano 
do materiałów źródłowych. Tak też było i w Polsce, gdzie nadzwyczaj 
poważnie i z szacunkiem traktowano historiografię, słusznie wierząc w jej 
ważną funkcję narodowo-dydaktyczną. Obok wybitnych przedstawicieli 
tego nurtu – Henryka Sienkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Bo-
lesława Prusa, tworzyli także mniej dziś znani autorzy, jak Wanda Łusz-
czewska (Deotyma) czy Władysław Łoziński. Pisarze dbali o poprawny 
obraz minionych czasów i było to dla nich tak samo istotne, jak artystycz-
na wartość utworu. Studiując źródła historyczne� i stosując świadome 
zabiegi stylizacyjne – opis obyczajów, dobór odpowiedniego słownictwa 
– oddawali koloryt i atmosferę czasów, w których rozgrywała się akcja 
oparta najczęściej na prawdziwych wydarzeniach historycznych. 

Jednym z najczęściej podejmowanych motywów literackich był 
najazd tatarski i jego skutki. Ta tematyka znajdowała w swoim czasie 
chętnych czytelników, a powieści i opowiadania wielokrotnie wznawiano. 
Kojarzące się z najazdem tatarskim słowa: braniec w znaczeniu ‘jeniec’ oraz 
branka w dwóch znaczeniach: ‘uprowadzenie’ i ‘kobieta wzięta do niewoli’ 
chętnie umieszczano w tytułach utworów, np.: „Branki w jasyrze” Wan-
dy Łuszczewskiej (Deotymy), „Branka tatarska. Powieść dla młodzieży” 
Pauliny Krakowowej, „Braniec tatarski. Opowiadanie na tle historycznem 
osnute z XVI wieku” Marii Świderskiej. 

 Wyłaniający się z kart powieści i opowiadań obraz Tatara odpowia-
da przede wszystkim ówczesnemu przekonaniu o jego gwałtowności, 
złych cechach i porażającym wyglądzie zewnętrznym. Poczucie własnej 
wyższości cywilizacyjnej i pogarda dla obcych podkreślane są odpowied-
nio dobranym słownictwem. Ma to wstrząsnąć czytelnikiem: (...) zaczął 
nawoływać krzykiem azjatyckim, dzikim, niepohamowanym, którego żaden Eu-
ropejczyk nie potrafiłby powtórzyć (Deotyma 1993: 1�7); Byłem przy szturmie 
zrebelizowanych grodów, w których hultajstwo i tatarstwo kupy łupów co najprzed-
niejszych nagromadziło (Sienkiewicz 1���: 171); pokazała się straszna, koścista, 
szeroka, skośnooka twarz. (...) za nim, w krótkich kożuchach, w spiczastych czap-
kach zakrzywionych jak krogulcze dzioby, z szablami i siekierami, napierali Tatarzy 
(Deotyma 1993: 99); Płaskie nosy i krzywe oczka nadawały im szatański wygląd 
� Inna rzecz, że wiarygodność źródeł pozostawiała nieraz wiele do życzenia. Jedni autorzy 

(np. W. Łoziński) czytali herbarze, akta grodzkie i pamiętniki, inni (np. M. Świderska) 
korzystali głównie z opracowań historycznych, często przestarzałych. 

(Deotyma 1993: 102); bogaci i potężni baszowie i agowie zatopieni w przepychu, 
myśleli tylko o rozkosznem używaniu swych skarbów (Krakowowa 1921: 76); 
Przecie to dzicz niesforna, dobrze im wojować z Pieczyngami i innymi dzikusami, 
ale z rycerstwem chrześcijańskim nie ośmielą się stanąć oko w oko (Deotyma 1993: 
76); Rzecz jedna tylko zdziwiła Plichtę: nie widział postaci nogajców, uwijających 
się na onem tle ognistem, nie słyszał okrzyków dzikich, jakiemi tłuszcza tatarska 
zwykła święcić dzieło zniszczenia. (Gliński 1902: 70); W ich blasku czerwono 
migotały krzywe szable i krwawe oczy. (Deotyma 1993: 146).

 Studiowanie źródeł historycznych owocuje też przynajmniej 
podstawową znajomością tatarskiej historii i realiów, co następnie znaj-
duje odzwierciedlenie w narracji, mniej lub bardziej zręcznie poprowa-
dzonej. Czytelnik ma okazję zaznajomić się z dziejami Tatarów, szcze-
gółami ich codziennego życia, poznaje nowe słownictwo: Tatarowie 
pod wodzą swojego sułtana Nuradyna znowu polskie ziemie najechali (Łoziński 
1957: 230); Wódz w kolczugowym czepcu chwycił osobliwy kubek, którego Tata-
rzy używali wyłącznie do kumysu (Deotyma 1993: 149); czas krótki był, tedy 
litewscy Tatarowie, co w wojsku byli, w ułak, to jest rozstawnymi końmi, po pu-
char skoczyli (Łoziński1952 b): 13); Odwróciła się i chciała zapuścić wojłokowe 
drzwi jurty (Deotyma 1993: 244); Ani miast, ani wiosek, ciągłe koczownicze 
życie na wózku! (Deotyma 1993: 432); Witold Kiejstutowicz (...) osadził ich 
nad rzeką Waką, gdzie im ziemie ponadawał (...) w sławnej a wiekopomnej bitwie 
pod Grunwaldem niemało ich w naszem wojsku było. Z czasem Tatarzy bardzo się 
przywiązali do Litwy i osiedlili się tam na dobre (Świderska 1��7: 403-404); 
Tatarzy mieli bardzo sprawne, wytrzymałe konie i mogli w kilka tygodni przemie-
rzyć tę olbrzymią przestrzeń (Deotyma 1993: 276). 

Inna rzecz, to same źródła, z których czerpano wiadomości – jeśli 
na przykład z szesnastowiecznej kroniki, wtedy można trafić i na taki frag-
ment: (...) kiedy im bydło wyginie (...), to się nieraz zdarzy, że syn ojca zabija i zjada; 
rodzice zmarłe dzieci z ziemi wykopują i pożerają (Świderska 1��7: 321) 2. 

Zgodnie z dewizą, że fikcja musi być utrzymana w ramach praw-
dopodobieństwa historycznego, czytelnikom przedstawiano nie tyko 
wady, ale i zalety, umiejętności Tatarów, zwłaszcza w zakresie taktyki 
wojennej (przy okazji służyło to usprawiedliwieniu własnych słabości). 
Z rezygnacją lub uznaniem mówi się o Tatarach jako o sprytnych par-
tyzantach, nękających przeciwnika krótkimi wypadami z zaskoczenia. 

2 Na szczęście, autorka musiała mieć jakieś wątpliwości, bo dodała przypis: Tak opisuje 
współczesnych sobie Nohajców Bielski, historyk XVI wieku.
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Tatarzy umieją robić skuteczne zasadzki, są dzielnymi i dobrze wyszko-
lonymi żołnierzami. Są więc tym samym niebezpieczni: Tatarzy w ko-
czującem swem życiu zmysł ten silnie mając rozwinięty, bez rozmowy, bez komendy 
pozrywali się od ognia do koni (Krakowowa 1921: 52); Tatarzy, chociaż od sa-
mopałów ginęli jak muchy, nacierali z taką natarczywością i takiem zuchwalstwem, 
że armija miała dnie takie, w których nie postąpiła naprzód o więcej jak o ćwierć 
mili (Kaczkowski 1��6: 312-313); Tatarzy, z niewiadomych powodów, nie prze-
szkadzali armii ani stawienia mostu, ani przeprawy na prawy brzeg Prutu, ale 
kiedy się już głęboko zapuściła w te dzikie kraje, zaczęli się przeprawiać przez Prut 
i ze zwykłem sobie zuchwalstwem napastować chorągwie i tabory. Często wpadali na 
nas śród dnia białego (...) zakradali się nocą do obozów, mięszali się z pachołkami 
będącymi przy wozach, kradli, rabowali, zabijali, a nawet i jeńców uprowadzali. (...) 
Strach poszedł po całej armii. (Kaczkowski 1��6: 325-326); wisząca wciąż od 
Wschodu, z niczym nieporównywalna potęga Tatarów, która wciąż groziła nowym 
potopem (Deotyma 1993: 502); Ja myślę, że z tych Tatarów możnaby dobrą 
konnicę urządzić, coby się w wojsku naszej Rzeczpospolitej przydała, bo oni pod 
dobrem okiem, to i bić się potrafią (Świderska 1��7: 406).

Od obrazu okrutnika, nawet jeśli przy tym sprawnego żołnierza, 
zdarzają się jednak wyjątki: (...) ale i w poganach serce być musi, bo ten się uli-
tował i obu nas, na konia swego wsadziwszy, sam szedł pieszo (Świderska 1��7: 
309); Zsadził ją z wozu, przy ogniu rozesłał kudłatą burkę, wełniany gruby 
kilimek z Markocina zabrany rozwiesił u pnia i gałęzi i pod tą zasłoną umieścił 
przeziębłe i spłakane dziewczę. Próżno jednak częstował ją mlekiem klaczy i pla-
ckiem pszenicznym, nie czuła ona potrzeby posiłku (Krakowowa 1921: 50). 

Jedna z bohaterek powieści Branki w jasyrze (Ludmiła) zostaje 
żoną wysokiego rangą dowódcy (Ajdara), którego wygląd i zachowa-
nie opisywane są znacząco inaczej. Okazuje się, że Tatara można po-
kochać (nie jest to wyłożone explicite, ale oczywiste dla czytelnika): Na 
czele szedł młody, postawny mężczyzna. (...) nos nieco wklęsły, ale kształtny, oczy 
nieco skośne, ale pełne światła i blasku, jakby perłową masą wyłożone, i usta nieco 
za grubo wywinięte, ale świeże; Ajdar, chcąc jakby wynagrodzić krzywdę, pogła-
skał Jasia; Wreszcie zatrzymały wzrok na Ajdarze, którego oblicze było łagodne, 
pozbawione drapieżności i bestialstwa; Ludmiła zamyśliła się i rzekła wzruszona: 
- A jednak ten Ajdar, jak na Tatara, to doprawdy poczciwy człowiek; Ludmiła 
rozejrzała się po wnętrzu, podniosła wzrok na sklepienie, potem na schodki i wes-
tchnąwszy rzekła: - Tu po raz pierwszy zobaczyłam Ajdara. – W jej głosie była 
nuta czułości i rozrzewnienia. (Deotyma 1993: 146-147; 170; 176; 612). 

Jak wykazuje literatura dziewiętnastowieczna, w języku polskim 
funkcjonują kolejne derywaty od słowa Tatar: 
• Tatarzysko ‘Tatar’: Niech tylko Tatarzyska zwąchają, że poseł wiezie drogie 

rzeczy, złupią go i zabiją (Deotyma 1993: 209).
• Tatarstwo ‘Tatarzy’: Jako to jej powiesz: tego człeka, któren cię przez chłop-

stwo i tatarstwo przeprowadził, na mękim wydał? (Sienkiewicz 1��4: 
�6); Orli wzrok Plichty dostrzegł ‘ptaszeczków’ Kopycińskiego, otoczonych ze 
wszech stron przez chmarę tatarstwa. (Gliński 1902: 102); Za nimi dopiero 
tłum Tatarstwa, a strasznie to wyglądało: obdarte, bose, w lichych siermięgach, 
bez pancerzy (Świderska 1��7: 313). 

• Tatarzątko, Tatarzynek ‘dziecko tatarskie’: Od pięciu lat chowany między 
pogaństwem trochę przypominał Tatarzątko (Deotyma 1993: 337); Kiedyś 
znów mądry Tatarzynek wrzucił psa swego do kotła z mlekiem owczem (Świ-
derska 1��7: 335).

• Tatarczyk ‘koń tatarski’3: Jan nie zastanawiał się długo, zeskoczył z Tatar-
czyka, dźwignął matkę na ramiona i ruszył w górę (Deotyma 1993: 596).

• przetatarzyć ‘upodobnić do Tatara’: Wkrótce później z koczowiska wy-
ruszyła spora jeźdźców gromada, w której znajomych naszych ani znać było. 

3 Wyraz utworzony (może przez samą autorkę?) przez analogię do arabczyka, deminuti-
vum od nazwy konia rasy arabskiej. Por.: Siedział na lichym koniu węgierskim, ale w troku miał 
ślicznego arabczyka, którego zaraz poznałem jako luzaka mego pana obersztera (Łoziński 1952 c): 
31). Por. tatarzyn w części nr 3.

Krzywonos nos swój nawet, taki znaczny, przetatarzyć potrafił. Zawój na czo-
ło nasunął i frenzle na twarz puścił. (Jeż 1��0: 372). 

Tatarstwo i Tatarzysko to określenia przynajmniej lekceważące. Bio-
rąc pod uwagę kontekst, także Tatarzynek nacechowany jest ujemnie 
(jak Polaczek). Jedyny tu czasownik przetatarzyć potwierdza jedynie, że ta 
część mowy była wśród derywatów rzadka. 

Powstająca w Polsce pod zaborami, stosująca świadome zabie-
gi stylistyczne literatura dziewiętnastowieczna pełniła ważną funkcję 
narodowo-dydaktyczną. Pisana „ku pokrzepieniu serc”, chętnie wyko-
rzystywała motywy, które nawiązywały do panującej wówczas mody 
na Orient. Nie było jej celem wywołanie wrogich nastrojów wobec 
ludności polskiej tatarskiego pochodzenia, dostarczała czytelnikom 
sporo rzetelnej wiedzy o Tatarach, ale i przyczyniła się do utrwalenia 
stereotypu dzikiego Tatara w Polsce.

7.  W XX wieku fascynacja Orientem minęła, a nowa rzeczywistość 
powołała do życia inny typ literatury. Natomiast ważna część naszej 
pamięci historycznej, czyli potyczki polsko – tatarskie i wkład Tatarów 
w kulturę narodową Polski stały się przedmiotem poważnych opraco-
wań naukowych. Dzięki nim, dzięki coraz częściej spotykanym pra-
com popularnonaukowym, wreszcie dzięki wzrastającej roli mediów 
wizerunek Tatara zaczął się zmieniać, przestał być jednowymiarowy. 
Kolejne zmiany polityczne, które objęły Polskę, znalazły swoje od-
bicie w sposobie uprawiania historii i doprowadziły do przeobrażeń 
w szkolnej edukacji historycznej. Zmiana wizerunku nie jest jednak 
nagła, to ciągle trwający proces. Dla przykładu zajrzyjmy do dwu-
dziestowiecznych, powojennych polskich podręczników do historii, 
ponieważ to, w jakim duchu były i są pisane, ma spory wpływ na wy-
kształcenie się stanu świadomości historycznej u młodych ludzi. Na 
początek, zwróćmy uwagę na dwie kwestie, które dotyczą wszystkich 
niemal podręczników, niezależnie od czasu ich powstania: na użycie 
słowa jarzmo oraz na stosowanie nazw Mongołowie i Tatarzy. 

Jarzmo. W rozdziałach opisujących podboje tureckie i tatarskie 
stosunkowo często używane jest słowo jarzmo. Spotykamy je zwłaszcza 
w podręcznikach z lat 40. i 50., ale pojawia się i później, także współ-
cześnie. Nie występuje ono w żadnych innych związkach, jak tylko: 
jarzmo tureckie i jarzmo tatarskie. Jedynie w tych podręcznikach z lat 50., 
które były tłumaczeniami z języka rosyjskiego mowa jest o jarzmie mon-
golskim w XIII wieku (Kosminski 1953: 115) – i to tylko dlatego, że au-
torzy nie mówią o ówczesnych najeźdźcach jako o Tatarach. Gdy tylko 
zaczynają używać tej nazwy (w stosunku do wieków późniejszych), na-
tychmiast pojawia się i jarzmo tatarskie (Kosminski 1953: 220). 

 Można zaryzykować stwierdzenie, że jarzmo tak kojarzy się ucz-
niowi polskiemu z okresem walk polsko-tureckich i polsko-tatarskich, 
jak zabory z okresem rozbiorów Polski: Po nieudanej próbie zrzucenia jarz-
ma tatarskiego, sięgnęła Moskwa po władzę nad księstwami ruskiemi (Mosz-
czeńska 1946: 93); Jarzmo tatarskie powstrzymało rozwój kultury ruskiej, nie 
mogło jednak stłumić dążenia wielkiego narodu do wolności (Kosminski 1953: 
220); Jarzmo tatarskie odbiło się nie tylko w życiu politycznym i gospodarczym 
(Kowalczyk 1955: 151); Iwan III czując swoją potęgę postanowił zrzucić jarz-
mo tatarskie (Kowalczyk 1955: 177); Ruś w jarzmie tatarskim (Dowiat 
1967: 29�); Wzbogaciły go [program scalania ziem ruskich] hasła obrony 
prawosławnych (...) przed jarzmem muzułmańskich Tatarów (Manikowska, 
199�: 206).

 Mongołowie i Tatarzy. Choć po drugiej wojnie światowej znawcy 
tematu pisali o wciąż błędnym używaniu nazwy Tatarzy i wyjaśniali, 
co należy rozumieć pod tym terminem (Baranowski 194�: 14-16), to 
autorzy podręczników wciąż powielali znane sobie, te same wzory i aż 
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do czasów współczesnych uważny uczeń może mieć problem z odpo-
wiednią identyfikacją Tatara. 

 Kłopot pojawia się wraz z wiekiem XIII i pierwszymi najazda-
mi koczowników. Zgodnie z popularną wykładnią mówi się o nich 
w podręcznikach, że byli to Mongołowie, nazywani w Europie Tata-
rami, od nazwy jednego z plemion4. Na ogół jednak nie skutkuje to 
decyzją o wyborze jednej z nazw. W związku z tym od tego momentu 
słowa Tatar i Mongoł używane są synonimicznie, co autorom wydaje się 
nie przeszkadzać, np.: W 1223 r. książęta ruscy sprzymierzeni z Połowcami 
ponieśli w starciu z Tatarami wielką klęskę w bitwie nad Kałką. Doprowadziła 
ona do poddania władzy Mongołów terenów nad Morzem Czarnym (Manikow-
ska 19��: 121). Ciekawe, czy nie przeszkadza to uczniom...

 Kolejne nieporozumienie dotyczy braku dostatecznej informa-
cji o Tatarach, którzy w podręcznikach pojawiają się po raz kolejny. 
Wtedy są już przybyszami ze Złotej Ordy, gdzie na substrat w postaci 
koczujących tam od dawna Pieczyngów, Połowców i innych ludów 
turkijskich (głównie kipczackich) nałożyli się przybysze z XIII w., czy-
li Mongołowie. Ci poddali się kulturze turkijskiej ostatecznie i dość 
szybko. Tak więc, gdy po śmierci Czyngis-chana powstała Złota Orda, 
a po jej rozpadzie kolejne chanaty, mieszkańcami tych terenów byli 
Tatarzy (ta nazwa została) mówiący kipcza-
ckim językiem turkijskim. W podręcznikach 
brak jednak choćby wzmianki o tym, że nie 
są to już ci sami, przedstawieni wcześniej Ta-
tarzy-Mongołowie, którzy pustoszyli ziemie 
polskie w XIII wieku5. Uczeń polski kojarzy, 
co prawda, Tatarów z Turkami, ale jest to 
zasługa raczej literatury pięknej i zasobów 
polszczyzny, niż odpowiedniego nauczania 
historii. 

 Przejdźmy teraz do wyłaniającego się 
z powojennych podręczników obrazu Tatarów. Uczeń pierwszy raz 
o nich czyta, gdy docierają do granic Polski – wtedy też dochodzi do 
bliższej ich prezentacji. Potem już nie poświęca się im osobnych roz-
działów. Kolejne kontakty polsko-tatarskie są tylko odnotowywane 
i uzupełniane koniecznymi informacjami o przebiegu konfliktów. 

 Przegląd podręczników wykazuje różnice między nimi – nie bez 
znaczenia jest bowiem czas ich powstania, osoba autora, wreszcie obo-
wiązująca interpretacja historii. Wyróżniają się tu zwłaszcza podręczniki 
z lat 40. Cechuje je specyficzne słownictwo i spora emocjonalność, któ-
ra w trudnych powojennych latach miała za zadanie podnieść czytelni-
ka na duchu i przypomnieć czasy dawnej świetności narodu polskiego. 
Tatarom nie odmawia się kilku przymiotów: (...) tolerancyjni w stosunku do 
cudzej wiary; (...) Podbój (...) zawdzięczali Tatarzy przede wszystkiem doskona-
łej organizacji wojska (Moszczeńska, Mrozowska 1946 : 50-52); rycerstwo 
chrześcijańskie przez dłuższy czas nie umiało oprzeć się Tatarom przewyższającym 
je (mimo lichego uzbrojenia) szybkością i karnością. Hordy tatarskie bowiem na 
małych, ale wytrzymałych koniach, posuwały się bardzo szybko i zjawiały się nie-
spodzianie przed zaskoczonym przeciwnikiem (Dąbrowski 1946: 53). 

 Przede wszystkim jednak są przedstawiani w niekorzystnym świet-
le. Wzajemne relacje określają takie terminy jak wróg, barbarzyńca, bezlitosny 
najeźdźca, łupieżca, czasem czytamy też kilka słów o wyglądzie Tatara: (...) 
często zaś wdzierali się [Tatarzy] do miast dzięki zdradliwym podstępom. Z wro-

4  Mniejsza o to, że armia, która najechała w XIII wieku ziemie ruskie i polskie, już wtedy 
nie mogła być etnicznie jednorodna – musiała mieć w składzie nie tylko Mongołów, ale 
i inne plemiona, także turkijskie, które zapewne stanowiły jej trzon.

5  Pierwsze informacje na ten temat pojawiają się w latach 90., a i to małym drukiem. Ich 
znajomość nie jest więc obowiązkowa dla wszystkich uczniów.

gami swymi postępowali okrutnie (Dobrowolski 1947: �1-�1); Chmielnicki (...) 
zaczął starać się o pomoc wrogów Polski. Najpierw porozumiał się z Tatarami 
(Dobrowolski 1947: 129); Nazwą Tatarów oznaczano barbarzyńskie plemiona 
mongolskie (Dąbrowski 1946: 12); Samym wyglądem zewnętrznym wzbudzali 
oni postrach u współczesnych6 (Dąbrowski 1946: 52); Groza tatarska zawisła 
odtąd nad Europą wschodnią; (...) Tatarzy (...) posuwali się naprzód wśród mor-
dów i spustoszeń, biorąc łupy i ciągnąc tłumy jeńców w niewolę (jasyr) (Dąbrowski 
1946: 53); biada tym, którzy stawią Tatarom opór; (...) nie oszczędzali niczego 
i nikogo, traktowali wojnę jako wyprawę łupieską; (...) Nakładali więc i bezlitośnie 
ściągali rujnujące ludność daniny; (...) Poprzez te ziemie ruskie sąsiadowali Tatarzy 
z Polską. Na nią więc spadały raz po raz ich łupieskie najazdy; (...) stali się Tatarzy 
dla Polski groźnym ‘biczem bożym’, nękającym kraj i ludność. Polska broniąc się 
przeciw nim, jednocześnie osłaniała Europę zachodnią przed ich groźnem sąsiedz-
twem (Moszczeńska, Mrozowska 1946: 50-53). 

 Przekonanie o przynależności Polaków i Tatarów do dwóch róż-
nych światów zaowocowało specyficzną retoryką walki religijnej. Oto 
jej próbka: Cierpiała też Polska od swawoli podległych Turcji Tatarów, to też 
zapał do walki z niewiernymi podsycany był w Polsce przez wciąż nowe łuny po-
żarów, niszczących ziemie kresowe, przez niemilknące opowieści o tatarskich okru-
cieństwach i niedoli ludności, tysiącami pędzonej w jasyr. Głębokie przywiązanie do 

wiary Chrystusowej podniecało niechęć do „wrogów 
Krzyża”, a młódź rycerska przywykała do walki 
z „półksiężycem”, szukając zasług przed Bogiem 
i Ojczyzną w „harcach z niewiernymi” (Mosz-
czeńska, Mrozowska 1946: 205). 

 Podręczniki lat 50. XX w. bazowały 
na projekcie opracowanym przez stronę 
radziecką, niekiedy były to wręcz tłumacze-
nia z języka rosyjskiego. Inna perspektywa 
historyczna sprawiła, że Tatarom nie po-
święcano tu wiele miejsca, odnotowywano 
jedynie ich obecność, sucho relacjonując 

fakty. Wraz z innymi ludami koczowniczymi traktowani byli zbiorczo, 
przedstawiani najczęściej jako barbarzyńcy zagrażający kulturalnemu 
światu: Ale u granic tych kulturalnych krajów znajdował się nieprzyjaciel, któ-
ry od czasu do czasu zadawał im straszliwe ciosy i wyczerpywał ich siły; (…) 
Europę zachodnią chronił przed napadami tych łupieżców mur, który stanowi-
ły ludy Europy wschodniej (Kosminski 1953: 91); Dzięki opanowaniu ziem 
nadwołżańskich narodowe państwo rosyjskie przekształcało się w wielonarodowe, 
w skład którego wchodzili Tatarzy, (…) Czuwasze, (…) Baszkirzy, Nogaje 
(Kosminski 1953: 272).

 Począwszy od lat 60. w podręcznikach obserwujemy sukcesyw-
ne, wyraźne zmniejszenie ilości tendencyjnych określeń na rzecz wia-
rygodnych informacji (współcześnie już tylko te), a uczeń dowiaduje 
się wreszcie czegoś o Tatarach osiedlających się w granicach Rzecz-
pospolitej i o służbie oddziałów tatarskich: W litewsko-ruskich wojskach 
Witolda znalazł się także oddział tatarski (Dowiat 1967: 364); Na Litwie od 
czasów Witolda osiedlili się Tatarzy (Dowiat 1967: 533); Na Litwie zamiesz-
kiwały też małe grupy wyznawców islamu. Byli to Tatarzy osiedleni tu od XIV w. 
(Zielińska 199�: 96); Odrębne grupy etniczne i prawne zarazem tworzyli Żydzi, 
Tatarzy, Karaimi, Szkoci (Zielińska 199�: 10�).

 Reasumując: w powojennych podręcznikach do historii Tatarzy 
pojawiają się w tle wydarzeń, rzadko poświęca się im więcej miejsca. Ich 
obraz zmienia się wraz z upływem lat. Wiele do życzenia pozostawia uży-
wane słownictwo i popularne, powtarzane mechanicznie sformułowania 
powtarzające się zwłaszcza w latach 40. Pierwsze zmiany na lepsze widać 

6  Tu powołano się na źródło: Postać ich – mówi jeden z kronikarzy – przedstawia widok przera-
żający (Dąbrowski 52).
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w latach 60. i od tego czasu informacje podawane są coraz rzetelniej, 
z troską o prawdziwość przekazu. Z najnowszych podręczników zniknął 
więc wizerunek Tatara niegodziwca. Współcześnie nie jest on przedsta-
wiany ani w gorszym, ani w lepszym świetle, niż inne nacje. Czytelnik ma 
wreszcie szansę dowiedzieć się, że świat tatarski jest zróżnicowany, brak 
niepotrzebnego wartościowania czy niezręczności językowych. Zauważ-
my przy tym, że nie każdej nacji jest to jednak dane – określenia Turków 
jako barbarzyńców powtarzają się uparcie do końca lat dziewięćdziesią-
tych7. Czyżby brak oceniających komentarzy w przypadku Tatarów po-
twierdzał zanik ich jednoznacznie złego wizerunku? 

 8. Na koniec wróćmy do przewijającego się w naszych rozwa-
żaniach wątku derywatów. W ostatnich latach natknąć się można (na 
razie tylko w Internecie) na rzeczownik odczasownikowy tatarzenie, 
takie czasowniki jak: tatarzyć, potatarzyć, przetatarzyć, czy przymiotnik 
przetatarski. Przyjrzyjmy się ich znaczeniom.

 Tylko w dwóch przykładach (czasowniki) odnajdujemy takie 
znaczenie, jak w XIX wieku u Jeża�, przy czym w pierwszym z nich (po-
tatarzyć ‘upodobnić do Tatara’) chodzi o cechy zewnętrzne, w drugim 
(tatarzyć ‘zamienić w Tatara’) – o narzucenie kultury: Zauważyliście? Niby 
to Słowianin, ale ktoś tu chyba coś potatarzył. Jest w nim jakiś syberyjski pier-
wiastek (o piłkarzu z Rosji)9; Patriota nie musi czekać na najazd tatarski, by 
pokazać, że nikt mu nie będzie dzieci tatarzył (w artykule o patriotyzmie)10. 

 W zdecydowanej jednak większości derywaty te niosą z sobą 
znaczenie dużej aktywności, przede wszystkim ruchowej, niekiedy 
wręcz na granicy bezpieczeństwa. A zatem tatarzyć, potatarzyć to ‘szaleć, 
wyszaleć się’, nawet ‘przesadzić’: tatarzył nieźle... szczególnie po paru piw-
kach (o opłakanych skutkach szalonej jazdy samochodem)��; może też 
potatarzę w jakimś klubie tanecznym (o planach na wieczór)12. Oto dwa ko-
mentarze do wyniku zawodów w piciu wódki w Rosji, gdzie zwycięzca 
zmarł, a pięciu innych zawodników wylądowało na intensywnej terapii: 
Nieźle potatarzył13; To ładnie potatarzyli. A mówią, że sport to zdrowie14. W ko-
lejnym przykładzie internauta przedstawia się używając rzeczownika 
tatarzenie. Ma on tu znaczenie bliżej nieokreślonej aktywności (raczej 
pozytywnej, co potwierdza dołączony emotikon w postaci uśmiech-
niętej buźki): Zainteresowania: Piłka nożna, muzyka, film, tatarzenie :)15.  
Wreszcie w opisie albumu muzycznego (rock alternatywny) mamy 
przymiotnik przetatarski w znaczeniu ‘szalony, szaleńczy’: Przetatarskie 
melodie, piosenki-petardy16. 

 Oddanie intensywnej aktywności ruchowej przy pomocy dery-
watów tatarzenie, tatarzyć, potatarzyć, przetatarzyć szczególnie upodobały 
sobie dwie grupy pasjonatów. Dla rowerzystów, a nade wszystko dla 
miłośników koni tatarzenie to jazda na rowerze lub na koniu, z zało-
żenia szybka, szalona. Szalona, czyli taka, która daje szansę fizycznego 
wyszalenia17. Oto przykłady: Jeśli chcesz na wyprawie nieco „potatarzyć” mu-

7 W podręczniku z 19�� roku czytamy o Turkach jako barbarzyńcach (Manikowska 19��: 
206). Podobnie w 199� roku: Strach, ale i pogardę, budziło barbarzyństwo Turków (Manikow-
ska 199�: 204). 

� U Jeża przetatarzyć to ‘upodobnić do Tatara’. Por. część nr 6.
9 http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=31&w=�1224�42&v=2&s=0.
10 http://zdrowie.onet.pl/1516257,2040,0,5,,o_patriotyzmie_calkiem_nie_

powaznie,styl_zycia.html ; 15.12.200�. 
�� http://www.daro.net.pl/displayimage.php?album=54&pos=0 ; 04.04.200�.
12 http://forumgieksy.pl/showthread.php?p=129034 ; 04.04.200�.
13 http://wiadomosci.onet.pl/forum.html?hashr=0&#forum ; 2�.11.200�.
14 http://forum.radioparty.pl/2011200�-Tragiczny-fina-zawodw-w-piciu-wdki-

t20�01.html ; 21.11.200�.
15 http://www.topory.fora.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=17 ; 12.0�.200�.
16 http://foxtrout.blog.onet.pl/ ; 04.04.200�.
17 Jeden z wcześniejszych przykładów także nawiązywał do szaleńczej jazdy, tym razem 

sisz raczej adaptować jakiegoś górala [= rower] - zniesie większe katowanie1�; 
co tatarzysz w skarpetach! (komentarz do zdjęcia z dziewczyną na koniu, 
która ma na nogach długie skarpety do krótkich butów)19; ja połowę cza-
su, który jeżdżę konno, przetatarzyłam w terenach i teraz moja jazda i jej poziom 
jest taki, że wstyd na konia wsiadać20; ubolewania nad niedostatecznym 
ujeżdżeniem koni: A potem ogląda się na zawodach tatarzenie różnego rodzaju 
- wyjeżdżanie odwrotnie zakrętów [...], najeżdżanie przeszkód krzywym koniem, 
ze złej nogi21; pojedź sobie pooglądać małe zawody regionalne, jak zobaczysz „tata-
rzenie” to powiesz, czy dobrze by zapingwinili [= ujeżdżali]22.

 A zatem, współcześnie używane derywaty nie niosą ze sobą żad-
nych negatywnych skojarzeń z osobą Tatara-okrutnika. Przeciwnie, 
termin tatarzenie odwołujący się do szaleńczej jazdy koniem (to przede 
wszystkim), rowerem lub samochodem kojarzy się z pędem, ruchli-
wością, poczuciem wolności, a więc przywodzi na myśl Tatara-zna-
komitego jeźdźca, odwołuje się do nieco romantycznego, na pewno 
pozytywnego obrazu Tatara.

 9. Podsumujmy. W XIII wieku, w wyniku pierwszych kontak-
tów, gdy wzajemne relacje są naznaczone cierpieniem, tworzy się na 
naszych ziemiach stereotyp Tatara-okrutnika. Niebawem jednak, 
gdy kontakty polsko-tatarskie tracą wymiar wyłącznie militarny (od 
XIV wieku), w polszczyźnie i w świadomości Polaków pojawia się 
dodatkowo obraz Tatara-dobrego żołnierza, zauważa się nawet jego 
ciężki niekiedy los. Wizerunek okrutnika i zarazem dobrego żołnie-
rza podtrzymywany jest przez literaturę piękną XIX wieku. Wiek XX 
natomiast przynosi zauważalną zmianę. Współczesne podręczniki do 
historii niosą z sobą rzetelną wiedzę historyczną i powstrzymują się od 
wartościujących komentarzy. Najnowsze derywaty odwołują się do ro-
mantycznego wizerunku Tatara-jeźdźcy, w mediach spotykamy coraz 
więcej rzetelnych informacji o historii i teraźniejszości polskich Tata-
rów, pojawiają się nowe publikacje książkowe23. Nie ma się co łudzić, 
że powszechna jest już w naszym kraju znajomość pięknych kart z hi-
storii Tatarów w Polsce, ale wspomniane działania powoli przyczyniają 
się do lepszego poznania tej społeczności, budzą szacunek dla mądrze 
zachowanej odrębności i wzmagają zaciekawienie. Zapewne nie wszy-
scy Tatarzy zgadzają się na ten nowy wizerunek. Aleksander Miśkie-
wicz pisze przecież, że nie lubią być wyróżniani z racji swego wyznania czy 
pochodzenia (Miśkiewicz 1996: 255). Nie ukrywają tego, bynajmniej, ale 
i nie mają ochoty być przedstawiani jako mniejszość egzotyczna: Nie 
chcą, aby traktowano ich jako oddzielną grupę narodowościową, wolą być grupą 
regionalną, związaną najbardziej z Białostocczyzną. (Miśkiewicz 1996: 257). 
Nawet, jeśli część współczesnych Tatarów odczuwa w związku z tym 
rodzaj dyskomfortu, to z pewnością nie jest to już to samo poczucie 
zagrożenia, które mogli odczuwać ich ojcowie w latach powojennych. 

Barbara Podolak
(Niniejszy artykuł jest rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego  

28 maja 2009 roku na Krakowskiej Konferencji Turkologicznej.) 
■

samochodowej. 
1� ht tp ://www.b ike.p l/ for um/msg.php? th=45�9&a=a&post_

form=&start=0#msg_3961� ; 12.03.2009.
19 http://www.photoblog.pl/vampire93/1�790629 ; 10.12.200�.
20 http://www.photoblog.pl/mysecondchance/1576�625 z dn. 12.03.2009. 
21 http://www.voltahorse.pl/forum/viewtopic.php?f=1&t=10255&st=0&sk=t

&sd=a&start=50 ; 02.05.200�.
22 http://www.voltahorse.pl/forum/viewtopic.php?f=1&t=361�&p=12�342#p

12�342 ; 02.05.200�.
23 Ostatnio np. A. A. Miśkiewicz, J. Kamocki, Tatarzy słowiańszczyzną obłaskawieni, Kraków 

2004.



Tatarskie hramotki i daławary
kładem na język polski (identycznym we wszystkich zachowanych za-
bytkach tego typu) uzupełnionym o warstwę egzegetyczną4. Podobnie 
jak w rękopisach Świętej Księgi, dodatkowym elementem treści były 
modlitwy i opis rytuału towarzyszącego recytacji Koranu, znajdujące się 
na kartach zaczynających i kończących księgę. Objętość tefsirów wa-
hała się od 400 do 500 kart o stałym formacie 35 cm x 20 cm. Księgi 
te, niezwykle kosztowne, często zamawiane przez całą grupę parafian 
jako wakuf  (z arab. waqf) dla meczetu, do momentu pojawienia się 
polskiego przekładu Koranu w 1�5� roku były podstawowym źródłem 
znajomości treści Świętej Księgi przez wspólnotę tatarską5.

Kitaby (z arab. kitab – książka, księga) – to księgi o zróżnicowanej 
objętości i treści, stanowiące rodzaj lektury o funkcji poznawczej, zwy-
kle o tematyce religijnej6. I tak, można odnaleźć w kitabach opowiada-
nia o prorokach i wybitnych postaciach islamu, historie oparte na tra-
dycji muzułmańskiej, apokryfach, Koranie i Biblii, wizje eschatologiczne, 
utwory moralizatorskie, dewocyjne i modlitewne, hadisy, komentarze 
do niektórych sur, fragmenty tefsirów, opisy obrzędów i rytuałów re-
ligijnych, elementy prawa muzułmańskiego, polemiki religijne, teksty 
magiczne, wokabularze tureckie i arabskie, tedżwid, rzadziej teksty 
o tematyce pozareligijnej, wśród których dominują utwory fabularne 
pochodzenia orientalnego lub staropolskiego. Kitaby liczyły przeważ-
nie 150–300 kart, przy czym najczęstszymi typami formatów były: 35 
cm x 20 cm i 20 cm x 17 cm. W XIX–XX wieku kitabami dyspono-
wała jedna na kilka lub kilkanaście rodzin tatarskich.

Chamaiły (z arab. hama’il – to, co się nosi przy sobie, osobiste 
amulety) – stanowią zdecydowanie najpopularniejszy rodzaj piś-
miennictwa tatarskiego7, o charakterze modlitewnika�. Na treść 
składały się różnorodne teksty o tematyce religijnej, trzon stanowił 
praktyczny opis rytuałów muzułmańskich, w tym ablucji, modlitw, 
nabożeństw, obrzędów cyklu życia, nadania imienia, obrzezania, 
ślubu, ponadto zestawy arabskich i tureckich modlitw duai (z arab. 
du‘a’), formuł okolicznościowych i tekstów dewocyjnych, np. zi-
kry (z arab. dikr), chikmiety (z arab. hikmat), buajdy (z tur. bu ayda), 
tablice z kalendarzem muzułmańskim. Ponadto pojawiały się teksty 
magiczne: modlitwy do odpiewania (leczenia chorób psychicznych 
za pomocą egzorcyzmów), prognostyki fały (z arab. fa’l), modlitewki  
i formuły magiczno-lecznicze talsimy (z arab.tilsam). Dokonując klasy-
fikacji chamaiłów pod względem treści i przeznaczenia wyróżnić moż-
na dwa typy: molliński – służący mołłom do odprawiania obrzędów 
oraz fałdżejski - służący fałdżejom do uprawiania magii i wróżbiarstwa 
(z tur. faldżd’), niemniej jednak niezmiernie rzadko występowały one 
w czystej formie. Zazwyczaj miały charakter uniwersalny, obejmując 

4 Katalog tefsirów: A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Katalog zabytków tatarskich. Tom III, 
Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, str. 4�-49.

5 Koran został po raz pierwszy przetłumaczony na język polski przez Jana Murzę Ta-
rak Buczackiego, polskiego Tatara, w 1�5� roku. Jest to przekład poetycki. Niedawne 
badania Z. J. Wójcika dowiodły, że jego podstawą był filomacki przekład Koranu, prze-
znaczony dla Tatarów polskich, dokonany w latach 20. i 30. XIX w. przez ks. Ignacego 
Chlewińskiego i Ignacego Domeykę. Ostateczną wersję ustalił Joachim Lelewel, 
zaś tę, która ukazała się w r. 1�4� w Poznaniu, ale została skonfiskowana przez cenzurę, 
wykorzystał później Buczacki. Drugiego przekładu Koranu z oryginału arabskiego na 
język polski dokonał w r. 19�6 Józef  Bielawski. Jest to tłumaczenie filologiczne, w od-
różnieniu od przekładu literackiego Taraka Murzy Buczackiego.

6 Katalog kitabów: A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Katalog zabytków tatarskich. Tom III, 
Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, str. 50-54.

7 Katalog chamaiłów: A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Katalog zabytków tatarskich. Tom 
III, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, str. 54-60.

� W świecie muzułmańskim, poza środowiskiem Tatarów polsko–litewskich, nie stosuje 
się tej nazwy na określenie książki modlitewnej.

 Piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich� stanowi niewątpliwie 
najważniejszą i najbogatszą część ich spuścizny kulturowej oraz trwały 
ślad osadnictwa tatarskiego na ziemiach Rzeczypospolitej. Literatura, 
która rozkwitła pod wpływem ożywienia duchowego doby renesansu 
i reformacji, zdawać by się mogło na zapomnianych i dalekich kre-
sach wschodnich, nie uległa zapomnieniu, przeciwnie – uznana zo-
stała za zjawisko szczególne, swoisty fenomen, któremu przypisuje 
się ogromną wartość duchową, literacką i kulturową. Wyraża się on 
w niezwykłym połączeniu elementów z pozoru przeciwstawnych 
i wykluczających się, a doskonale współgrających tak w życiu społecz-
nym, jak i w twórczości literackiej Tatarów polsko-litewskich, miano-
wicie orientalnej kultury islamu z kulturą chrześcijaństwa. Tatarskie 
piśmiennictwo stanowi naturalną odpowiedź na postulat, który poja-
wił się w czasach nam współczesnych, odpowiedź na wezwanie do 
dialogu kulturowego, tolerancji, poszanowania wartości innych kultur 
i ich wkładu w rozwój cywilizacji ogólnoludzkiej. Jest potwierdzeniem 
symbiozy kulturowej, która zaistnieć mogła i wciąż może na gruncie 
odrzucenia religijnego fanatyzmu, otwarcia na odmienności i swobodę 
przenikania elementów różnych tradycji, bez konieczności konfronta-
cji, dominacji, odrzucenia, wyższości jednych kultur, religii czy syste-
mów wartości nad innymi, choćby pozostającymi w większości.

Piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich, w którym pierwiastki 
dwóch różnych kultur, religii i tradycji wzajemnie się przenikają, jest bar-
dzo zróżnicowane pod względem treści i formy. Z pewnością na uwagę 
zasługują wszystkie zagadnienia oscylujące wokół zabytków tej literatu-
ry, by zrobić to w sposób wyczerpujący należałoby zacząć od genezy 
tatarskiego piśmiennictwa, jego źródeł i proweniencji, problematyki au-
torstwa i chronologii, tradycji przekazu i kopiowania, poprzez analizę ję-
zyka i pisma, charakterystykę treści, wreszcie - formę zewnętrzną, a więc 
oprawy i elementy zdobnicze, zwłaszcza że niektóre z tych zabytków 
pozostają na pograniczu piśmiennictwa i sztuki religijnej. Dokonując 
klasyfikacji twórczości tatarskiej według kryterium treści i formy można 
wyodrębnić kilka rodzajów rękopisów2: księgi podstawowe, do których 
należą rękopisy Koranu, tefsiry, kitary i chamaiły; księgi pomocnicze, 
w tym tedżwidy, sufry i wokabularze; amulety reprezentowane przez 
daławary, hramotki i nuski, wreszcie ostatnia grupa: tablice i muhiry.

Rękopisy Koranu (z arab. al-Qur’an – recytacja) – to najpopularniej-
sze, obok chamaiłów, tatarskie księgi rękopiśmienne3. Podstawowym ele-
mentem ich treści był pełny tekst Świętej Księgi islamu w języku arabskim, 
wzbogacony o zestawy modlitw i objaśnienia zasad recytacji umieszczane 
na początkowych i końcowych kartach. Niekiedy poza wymienionymi 
składnikami treściowymi pojawiały się dodatkowe informacje dotyczące 
sztuki recytacji Koranu (z arab. tadżwid) oraz lista intencji, w których na-
leżało recytować wersety koraniczne (z arab. ajat al-Qur’an), bądź bardzo 
popularny w obrzędowości pogrzebowej tekst sury XXXVI Jasin (z arab. 
surat Yasin). Rękopisy Koranu liczyły zazwyczaj około 200–300 kart o do-
minującym formacie 20 cm x 17 cm. W XIX-XX wieku księgi tego typu 
pozostawały w posiadaniu większości rodzin tatarskich.

Tefsiry (z arab. tafsir – komentarz, wyjaśnienie) – to obszerne 
w treści księgi, zawierające pełny tekst Koranu z interlinearnym prze-

� W publikacjach omawiających zagadnienia piśmiennictwa tatarskiego pojawiają się wy-
miennie określenia Tatarzy polsko–litewscy, Tatarzy polscy, Tatarzy Rzeczypospolitej, Tatarzy 
litewscy, Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego.

2 Klasyfikacja wg A. Drozda, autora licznych publikacji omawiających piśmiennictwo ta-
tarskie.

3 Katalog rękopisów Koranu: A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Katalog zabytków tatarskich. 
Tom III, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, str. 49-50.
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zarówno elementy obrzędów zbiorowych, praktyk magicznych, jak 
i indywidualnych rytuałów i modlitw. Chamaiły liczyły od 100 do 300 
kart, dominowały dwa typy formatu: 10 cm x � cm lub 15 cm x 10 cm. 
W XIX–XX wieku każda rodzina tatarska była w posiadaniu jednego 
lub więcej modlitewników.

Tedżwidy (z arab. tadżwid – nauka recytacji Koranu) – to swego ro-
dzaju wykłady w języku tureckim wyjaśniające zasady artykulacji i recytacji 
Świętej Księgi islamu z interlinearnym przekładem polsko-białoruskim9. 
Występują sporadycznie, niekiedy włączane do kitabów i chamaiłów. 

Sufry (z arab. sifr – ksiega) – są rodzajem zeszytów zawierających 
jedną trzydziestą część Koranu, używanych zwykle do nauczania dzieci 
oraz modlitw nad zmarłym w noc poprzedzającą pogrzeb. 

Wokabularze (nazwa nadana przez badaczy – to rękopisy zawie-
rające wyrazy, zwroty i wyrażenia wraz z tłumaczeniami na język polski 
lub białoruski10. 

Daławary (z tur.-ar. du‘alar – modlitwy, zbiór modlitw) – to zwoje 
modlitewne składane do grobu wraz ze zmarłym i najbardziej żywot-
ne, funkcjonujące do dnia dzisiejszego, rękopisy tatarskie��. Treść dała-
warów stanowiły pisane w języku arabskim, niekiedy tureckim, wybra-
ne sury i wersety z Koranu, zasady wiary – pięć imanów (z arab. iman), 
modlitwy pokutne – teubiejne (z arab. tawbat) i modlitwy zbawienne 
– spasionne duai (z arab. du‘a’). Całość miała pomóc zmarłemu w po-
zytywnym rozstrzygnięciu Sądu Ostatecznego i osiągnięciu zbawienia 
w raju. Daławary, zwijane w spłaszczony pakiet lub rulon, składały się 
z części głównej, układanej na zwłokach po włożeniu do grobu, oraz 
części dodatkowych: nusek – karteczek z krótkimi formułami arabski-
mi wkładanych zmarłemu do dłoni, na czoło, usta i piersi, i muhirczy-
ków – nieco większych fragmentów przybijanych nad głową do desek, 
którymi wykładano ściany grobu i zawieszanych na wysokości piersi 
na prostopadle zatkniętym w ścianie grobu patyczku. Długość części 
głównej wynosiła 5-15 m, a szerokość �-15 cm.

Hramotki (z brus. – pismo, pisemko) – to zwoje modlitewne no-
szone przez osoby żyjące, najliczniej, obok chamaiłów, reprezentowa-
ne zabytki piśmiennictwa tatarskiego12. Określa się je niekiedy mianem 
daławarów, podobnie jak zwoje składane do grobu, stąd podział na 
daławary pogrzebowe (grobowe) i daławary ochronne. W zawartości 
tych ostatnich pojawiały się ajety ochronne (z arab. ayat) i wersety ko-
raniczne, zasady wiary – pięć imanów (z arab. iman), spasionne duai 
(z arab. du‘a’) zapewniające odpuszczenie grzechów i pomyślność 
w życiu doczesnym, formuły i figury magiczne – talsimy (z arab. til-
sam), a także zestawy arabskich modlitewek ochronnych dla dwunastu 
planet, tj. znaków zodiaku. Wśród daławarów ochronnych szczególną 
grupę stanowią hramotki dziecięce, ograniczone w treści jedynie do 
zestawu tychże modlitewek wzbogaconych o formuły chroniące przed 
chorobami, wręczane dzieciom podczas uroczystości nadawania imie-
nia. Hramotki, o długości 2-6 m i szerokości 4-12 cm, wykonywane 
były podobnie jak daławary i po zwinięciu w płaski pakiecik noszone 
w futeraliku zawieszonym pod prawym ramieniem, co ma miejsce po 
dziś dzień w tradycyjnych środowiskach tatarskich.

Nuski (z tur. nusha, arab. nushat – egzemplarz, rękopis) – ozna-
cza karteczki z wypisanymi z chamaiłu tekstami arabskich modlitewek, 
9 Katalog tedżwidów: A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Katalog zabytków tatarskich. Tom III, 

Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, str. 60.
10 Katalog wokabularzy: A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Katalog zabytków tatarskich. Tom 

III, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, str. 60.
�� Katalog daławarów: A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Katalog zabytków tatarskich. Tom III, 

Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, str. 60-61.
12 Katalog hramotek: A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Katalog zabytków tatarskich. Tom III, 

Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, str. 60-62.

formuł lub figur magicznych o przeznaczeniu ochronnym lub lecz-
niczym, noszone w futeralikach i zawieszane przy różnych częściach 
ciała, przybijane nad wejściem do domu bądź zakopywane przy progu. 
Określano je także mianem duajki (z arab. du‘a’)13.

Tablice (nazwa nadana przez badaczy) – to papierowe lub kar-
tonowe plansze o charakterze dydaktyczno-dewocyjnym, zawieszane 
w meczetach i domach, przypominające muhiry zarówno w formie 
– plansza, niekiedy oprawiona, sposobie zastosowania – zawieszanie 
na ścianie, jak i treści – opisy obrzędów, formuły modlitewne wybrane 
wersety koraniczne z tłumaczeniami, pouczenia etyczne14.

Muhiry (z tur. muhur, arab. muhr – pieczęć) – ozdobne plansze 
lub tkaniny z inskrypcjami bądź przedstawieniem przedmiotu, bu-
dowli, miejsca o wartości sakralnej lub magicznej15. Pełniły funkcję 
dekoracyjną, wzbogacając wnętrza domów i świątyń, oraz magiczną 
chroniąc domostwa i mieszkańców. W zawartości muhirów pojawia 
się temat wiodący w postaci tekstu inskrypcji lub przedstawienia świę-
tych budowli, któremu towarzyszą dekoracje kaligraficzne, geome-
tryczne, roślinne, architektoniczne lub emblematyka muzułmańska, 
stąd klasyfikacja według kryterium tematu na muhiry inskrypcyjne 
i muhiry przedstawieniowe. Odrębną grupę stanowią zabytki o zawar-
tości zgodnej z etymologią ich nazwy – muhiry pieczęciowe, te jednak 
reprezentowane są najrzadziej. 

Zainteresowanie piśmiennictwem Tatarów polsko-litewskich nie 
słabnie, choć nie jest ono łatwym przedmiotem badań, z jednej strony 
- ze względu na ograniczony dostęp do zabytków, pozostających w po-
siadaniu prywatnych właścicieli lub zbiorów bibliotecznych dawnego 
Związku Radzieckiego, z drugiej zaś – na treść i formę tychże zabytków, 
pisanych alfabetem arabskim w języku białoruskim i polskim przeplata-
nym tekstami tureckimi i arabskimi. To, w połączeniu z ogromnym zróż-
nicowaniem treści ksiąg i ich specyfiką jako literatury rękopiśmiennej, 
anonimowością autorów i brakiem możliwości chronologizacji, stanowi 
znaczne utrudnienie w eksploracji dziedziny nazwanej przez badaczy ki-
tabistyką (od najbardziej reprezentatywnego typu rękopisu – kitabu). 

Dorobek naukowy poświęcony piśmiennictwu tatarskiemu jest 
wciąż uzupełniany przez białorutenistów, orientalistów, historyków li-
teratury, naukowców z ośrodków akademickich w Poznaniu, Toruniu, 
Warszawie, Wilnie, Zurichu, Budapeszcie, Mińsku, Londynie. Sięgają 
oni do publikacji i badań, które zainicjowane zostały półtora wieku 
temu przez autorów takich jak H. O. Fleischer czy A. Muchliński, a także 
do opracowań z I połowy XX wieku, tak badaczy Białoruszczyzny, np.  
J. Stankiewicz, autorów tatarskich, np. J. Szynkiewicz czy A. Worono-
wicz, jak i nielicznych orientalistów, np. A Samojłowicz, I. Kraczkowskij,  
A. Zajączkowski, W. Zajączkowski, S. Szachno-Romanowicz. Dużą 
rolę w ożywieniu zainteresowania nauki spuścizną literacką Tatarów 
odegrał A. Antonowicz i Cz. Łapicz, a w przeciągu ostatnich lat  
M. Dziekan, H. Jankowski, T. Majda i A. Drozd. Nadal na opraco-
wanie czeka szereg zagadnień, dlatego piśmiennictwo tatarskie należy 
do skarbów kultury, które były, są i nadal będą przedmiotem badań, 
poszukiwań i odkryć naukowców, eksplorujących materię, która po-
zostanie dowodem na symbiozę kultury chrześcijaństwa z elementami 
islamu i orientu.

Magdalena Lewicka
■

13 Katalog nusek: A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Katalog zabytków tatarskich. Tom III, Res 
Publica Multiethnica, Warszawa 2000, str. 62.

14 Katalog tablic: A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Katalog zabytków tatarskich. Tom III, Res 
Publica Multiethnica, Warszawa 2000, str. 62-63.

15 Katalog muhirów: A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Katalog zabytków tatarskich. Tom III, 
Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, str. 67-�0.
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Zikr - wspominanie Allaha 
 Wspominanie Allaha – zikr - jest wspaniałym sposobem na oddawanie Mu czci, jednym z najważniejszych sposobów na zbliżenie się 

do Niego i oznaką bogobojności - taqła. Prorok Muhammad, pokój z nim, zapytał się swoich towarzyszy: Czy mam powiedzieć wam o najlepszym 
z uczynków, jakie czynicie, najczystszym w oczach Waszego Króla, o najwyższym uczynku w randze wszelkich uczynków, który jest nawet lepszy dla was niż rozdawanie 
złota i srebra(...)? Towarzysze odpowiedzieli: O tak, Wysłanniku Allaha, poinformuj nas (uświadom nas). Prorok rzekł wtedy: To wspominanie Allaha. Jest 
wiele hadisów, powiedzeń Proroka Muhammmada, pokój z nim, dotyczących ważności wspominania Allaha. Wysłannik mówi nam: Niech wasz język 
będzie wilgotny od wspominania Allaha. Oznacza to, abyśmy nie ustawali w wypowiadaniu słów, które mówią o Bogu i czczą Go. Nagroda za zikr 
jest nieoceniona. To nie tylko nagroda Raju, ale również błogosławieństwo podczas naszego doczesnego życia. Gdy robimy zikr, odpędzamy od 
siebie szatana, jako że nie pozostanie on w miejscu, gdzie jest wymieniane imię Allaha. Wspominanie rozwija naszą miłość do Boga, wzmacnia 
naszą świadomość Allaha. Nasza taqła – bogobojność - rozwija się nadzwyczajnie, odpędza stany depresyjne, smutek i przynosi poczucie szczęś-
cia i wiele innych pozytywnych reakcji. Oprócz tego zikr zapobiega takim zachowaniom niegodnym muzułmanów, np. obgadywaniu, mówieniu 
bezsensownych rzeczy, szerzeniu złych słów itp. Jest powiedziane w hadisach, że im bliżej jesteśmy Allaha, tym Allah jest też bliżej nas. A kogoż 
innego byśmy chcieli mieć, aby nas chronił, niż Allaha - naszego Stworzyciela – Al-Khaliq, naszego Przebaczającego – Al-Ghaffur, Ar-Rahim 
- Miłosiernego, tego, od którego wszystko zależy! I tak np. Prorok, pokój z nim, powiedział: 1. Ktokolwiek powie Qul hułallahu ahad 10 razy, to Allah 
zbuduje dla niego dom w Raju. 2. Ktokolwiek powie po 33 razy subhana‘llah, alhamduli’llah i Allahu akbar (Chwala Allahowi, podziękowania należą się Allahowi, 
Allah jest Wielki), co daje 99 powtórzeń, a potem jako setne wypowie laa illaha illa ‘llahu łahadahu la szarika lahu lahul mulku ła lahul hamdu ła huła ala kulli szai 
in kadir (Nie ma innego Boga, jak tylko Allah, nie ma On pomocników, On jest wszechmocny) zaraz po skończonej modlitwie, wówczas wszystkie jego (osoby modlącej 
się) grzechy będą mu wybaczone, nawet jeżeli byłoby ich tak dużo jak piany na morzu. 3. Ktokolwiek powie ajat al-Kursi (werset Tronu, sura 2 werset 255) po każdej 
obowiązkowej modlitwie, to tylko śmierć będzie go dzielić od Raju. 

Allachu la ilaha illa hułal hajjul kajjum. La ta’a huzuhu sinatun ła la nałm. Llahu ma fi ssamałati Ła ma fil ard. Man zallazi jaszfa’u indahu illa Bi iznih.  
Ja alamu ma bajna ajdihim ła ma halfahum ła la juhituna Bi szaj’in mmin ilmihi illa bima sza’a. Łasi’a kursijjuhu ssamałati łal ard. Ła la jauduhu hifzuhuma  
ła hułal alijjul azim. �. Ktokolwiek powie La illaha illallah łahadahu la szarika lahu lahul mulku ła lahul hamdu ła huła ala kulli szaj’in qadir - (Nie ma innego boga 
jak tylko Allah, nie ma partnera, do Niego należy wyłączne panowanie i pochwały, On jest Wszechmocny), podczas (w ciągu) dnia 100 razy, będzie to równe uwolnieniu 
10 niewolników, zostanie mu przypisanych sto dobrych uczynków, zaś sto złych będzie przebaczone, wymazane, będzie chroniony od szatana aż do wieczora i nikt nie 
będzie lepszy od niego, oprócz tego, który ma (dokonał) lepsze uczynki. Bracia i siostry, wykorzystajcie tę wiedzę, wspominajcie Allaha jak najczęściej, w ciągu 
dnia znajdźcie chociaż parę minut na zikr. Poczujecie różnicę od razu, poczujecie się błogosławieni. Nie marnujcie ani chwili, nie wiemy bowiem 
kiedy dane nam będzie odejść z tego świata, a następnej szansy już nie dostaniemy! To jest nasz test, tu gdzie żyjemy; to okres, która minie i na 
jego podstawie będziemy oceniani przez Allaha. Nie będzie poprawki, subhana’llah. 

 Proszę was z całego serca, nie ignorujcie islamu, nie patrzcie na to, co inni powiedzą, nikt nie wstawi się za nami w dniu rozliczenia, liczyć 
się będziemy tylko my i nasze uczynki... Na co więc czekasz? Tamara Sulkiewicz

■

Mała kobieta o wielkim sercu 
Są na tym świecie ludzie, którzy przez całe życie walczą z przeciwnościami 

losu i, na przekór wszystkim problemom, nigdy się nie poddają. W imię wyznawa-
nych idei rzucają wyzwanie losowi, a własne życie mają za nic… Zasługują na to, 
aby inni usłyszeli o nich. Zasługują na szacunek i pamięć. 

Taką właśnie osobą jest bohaterka naszej opowieści, Wedżije Kaszka 
(Veciye Kaşka), nieustraszona krymska Tatarka, wielka patriotka, która dla 
Krymu gotowa była poświęcić życie… 

Wedżije przyszła na świat w 1934 roku we wsi Üsküt (dziś Pri-
wietnoje) w pobliżu Ałuszty. W roku 1944, jak tysiące innych tatar-
skich kobiet, dzieci i starców, została wysiedlona do Uzbekistanu i tam 
dzieliła ciężki los narodu krymsko-tatarskiego. Przez wszystkie lata 
spędzone na wygnaniu marzyła o powrocie z rodziną na Krym i szu-
kała sposobów, aby to marzenie spełnić.

Podczas pobytu na zesłaniu wyszła za mąż za Bekira Beja, takiego 
jak ona wielkiego patriotę. Na swoim weselu kazali grać krymskie me-
lodie, tańczyli taniec kaytarma, śpiewali zakazane krymskie pieśni…

Tęsknota za ojczyzną na dobre zaczęła płonąć w sercach We-
dżije i Bekira. Wszystkie ich słowa i myśli obracały się wokół Krymu, 
zaś jedynym marzeniem był powrót do ojczyzny. Próbowali wszelkich 
sposobów, aby wrócić w rodzinne strony, lecz władza radziecka mó-
wiła: „To niemożliwe!”

Wedżije i Bekir nie dali za wygraną i w 1966 roku przenieśli się 
z czterema synami do Kraju Krasnodarskiego, pod samą granicę 

z Krymem. Podobnie uczyniło wiele innych tatarskich rodzin, ota-
czając zewsząd Krym, aby być bliżej ojczyzny. Ponieważ powrót do 
rodzinnego kraju był dla nich niemożliwy, przeprowadzka w rejon 
Krasnodaru była w tym czasie jedyną słuszną decyzją. Jednak Wedżije 
wytrzymała tam tylko trzy lata i w roku 1969 – pomimo wszelkich 
zakazów i przeszkód – znalazła jakiś sposób, aby wraz z rodziną prze-
nieść się na Krym. 

W tym okresie na Krymie mieszkało kilka tatarskich rodzin, 
wśród nich i rodzina Wedżije. Za pieniądze z trudem zaoszczędzo-
ne podczas życia na wygnaniu kupili maleńki dom we wsi Üç-Köz 
(Nowokrymka) w rejonie Karasubazar. Nareszcie zrealizowali swe 
marzenie o powrocie na ojczystą ziemię! Po policzku Wedżije potoczy-
ły się łzy szczęścia, które Bekir starł pocałunkiem. Wedżije spojrzała 
na męża, potem długo patrzyła na dzieci biegające po ogródku. A na 
koniec, schyliwszy się, wzięła w dłonie garść ojczystej ziemi i długo, 
długo rozkoszowała się jej zapachem… Byli na Krymie! W ojczyźnie, 
o której marzyli w snach! Mieli dom! 

Zaczęli rozmawiać o drzewach, które posadzą w ogrodzie, o ce-
buli i czosnku, którymi obsieją grządki. Skoro udało się im wrócić 
w rodzinne strony, to powiedzie się i innym się… Ustawili w domu 
stare, zniszczone sprzęty, które przywieźli ze sobą, usiedli w ogrodzie 
i zaczęli rozmawiać o planach na przyszłość. Wtedy w bramie ogrodu 
pojawili się dwaj milicjanci o ponurych twarzach, którzy oznajmili im, 
że naruszyli przepisy paszportowe. 
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Od pierwszego dnia powrotu do ojczyzny miejscowa władza 
prześladowała rodzinę Kaszków, chcąc w ten sposób zmusić ich do 
opuszczenia Krymu. Przed rodziną wciąż stawiano nowe przeszko-
dy, Wedżije i jej mąż nie mogli znaleźć pracy. Wszędzie spotykali się 
z takim przyjęciem, jak gdyby byli dziwnymi stworami przybyłymi 
z kosmosu. Wedżije i Bekir byli jednak gotowi choćby i na śmierć. Po-
stanowili, że się nie poddadzą. Wedżije powiedziała do męża: „Bekirze, 
obiecaj mi, że się nie ugniemy! Daj mi słowo!”

I znów wyGnanIe

Przedstawiciele miejscowej władzy znaleźli sobie w tej głuchej wsi 
nowe zajęcie: nieustannie nękać rodzinę Kaszków. Kiedy jednak zorien-
towali się, że w ten sposób nie poradzą sobie z rodziną, na której czele 
stoi taka niezłomna kobieta, zmienili metody na bardziej okrutne. Wy-
rządzili im wiele zła, aby zmusić do opuszczenia Krymu. Oto, jak Wedżi-
je opisuje wydarzenia pewnej strasznej nocy, której nigdy nie zapomni:

„Było to jednej z tych nieszczęsnych nocy. Pod nasz dom podje-
chała straż pożarna, za nią karetka i samochód wypełniony przedstawi-
cielami miejscowej władzy i komornikami. Zjawiło się też kilkunastu 
podpitych milicjantów. Urzędnicy weszli do domu i oznajmili nam, 
że mamy pół godziny na spakowanie się, gdyż przebywamy 
na Krymie nielegalnie. Krzyczeli, próbowali nas zastra-
szyć i zachowywali się grubiańsko. Bekir i ja, przytu-
leni do siebie, odpowiadaliśmy im: „To wy jesteście 
tu bezprawnie! To jest nasza ojczyzna!”. Ale naj-
podlej zachowała się jedna z urzędniczek, która 
nabrała do kubła zimnej wody i chlusnęła nią na 
nasze śpiące dzieci. Jeden z moich synków bar-
dzo się wystraszył i z krzykiem wybiegł z domu. 
To wydarzenie spowodowało u niego ciężką cho-
robę nerwową. Biedne dziecko… Od tego czasu 
przez rok budziło się co noc i w panice wybiegało 
z domu. Po roku moje dzieciątko zmarło…”

Władze Karasubazaru podjęły decyzję: za naru-
szenie przepisów rodzina Kaszków miała zostać wysiedlo-
na do Azerbejdżanu. Ale w tym miejscu Wedżije przyznaje: „Są 
na tym świecie i dobrzy ludzie.” Jeden z milicjantów, który eskortował 
rodzinę, widząc jak wielkim pragnieniem życia na ojczystej ziemi pała 
ta energiczna kobieta, powiedział, że im pomoże. „Jestem pewien, że 
wy i tak będziecie próbowali z powrotem przyjechać na Krym. Wobec 
tego postarajcie się osiedlić w rejonie Krasnodaru. Stamtąd będziecie 
mieli bliżej. Jak tylko nadarzy się okazja powrotu, będzie wam łatwiej tu 
przyjechać.” – tak powiedział. W rezultacie, rodzina nawet nie dojecha-
ła do Azerbejdżanu, tylko osiedliła się ponownie w Kraju Krasnodar-
skim, w stanicy Siennaja. 

I jeszcze raz zsyŁka

Ta uparta, kochająca ojczyznę niepozorna kobieta już pierwsze-
go dnia po przyjeździe do Krasnodaru zaczęła planować powrót na 
Krym. Co prawda, Bekir Aga zaczął się poddawać, ale nawet nie mógł 
o tym powiedzieć żonie, bo wiedział, że jeśli tylko spróbuje narzekać, 
ona zaraz wyrośnie przed nim jak wilczyca. 

Rodzina Kaszków wytrzymała w Kraju Krasnodarskim tylko rok. 
I znów – wiedzieni przez Wedżije – przybyli w to samo miejsce, do tej 
samej wsi. Dom, który wcześniej nabyli, był bowiem ich własnością. 
Po przybyciu do wsi zobaczyli, że ich dom jest w bardzo złym stanie. 
Pozbawieni ludzkich uczuć sąsiedzi zabrali część sprzętów, a resztę 
przywłaszczył sobie kołchoz. 

Zaczęli wszystko od początku… Próbowali zapisać dzieci do szko-
ły i przedszkola, ale im odmawiano. Wedżije i Bekir nie mogli dostać żad-
nego zatrudnienia, a ci, którzy im odmawiali przyjęcia do pracy, nawet się 
nie wysilali, żeby podać jakąś przyczynę odmowy. Do tego wszystkiego 
doszedł nacisk psychologiczny. Wedżije wspomina: „W każdej minucie, 
w każdej sekundzie mogliśmy się spodziewać, że po nas przyjdą.” I doda-
je: „Oni przywykli do tego, żeby nas zsyłać, a my przywykliśmy do bycia 
zsyłanymi. Ale nie zauważyli, że z każdym kolejnym zesłaniem nabierali-
śmy coraz większej wprawy w powracaniu do ojczyzny.” 

I znów się gromadzili, tak jakby się wybierali na wielką wojnę: cała ar-
mia lokalnych urzędników, milicjanci z bronią w ręku, za nimi karetka po-
gotowia, z tyłu samochód straży pożarnej ze strażacką ekipą. I mieszkańcy 
wsi, obserwujący zdarzenie, jakby to było przedstawienie. A naprzeciwko 
nich wróg - rodzina Kaszków z czwórką dzieci: trzech chłopców i dziew-
czynka. I znowu następuje to, czego się spodziewali: miejsce zsyłki – Baku. 
Wedżije macha na pożegnanie ludziom ze wsi, kiedy wsiada do samocho-
du. Tak jakby chciała powiedzieć, że niedługo znowu tu wróci… 

sPotkanIe z sacHaroweM

Nie dało się wyrzucić z Krymu Wedżije i jej rodziny. Nie 
dojechali do Baku i znowu pojawili się we wsi Üç-Köz. 

Ale widok, który tym razem zastali, był straszny. Ich 
dom wypełniony był pod sufi t środkami ochrony 

roślin, a w ogrodzie rozsypano arszenik. Ich dom 
zamieniono w magazyn trujących środków che-
micznych stosowanych w rolnictwie…

Po pokonaniu wielu trudności rodzina 
zdołała z powrotem zamieszkać w swoim 
domu, po czym Wedżije postanowiła pojechać 
do Moskwy. Pewien znajomy Tatar, który tak 
jak ona zdołał osiedlić się na Krymie, poradził 

jej, aby w Moskwie odnalazła wielkiego przyjacie-
la narodu krymsko-tatarskiego, Piotra Grigorienkę. 

Dzielna kobieta wyruszyła w drogę, a w sercu miała 
nadzieję, że za pośrednictwem Grigorienki uda się jej spot-

kać ze znanym obrońcą praw człowieka Andriejem Sacharowem 
i że on pomoże jej rozwiązać problem zameldowania na Krymie. 

Najpierw Wedżije spotkała się z żoną Grigorienki, Zinaidą Mi-
chajłowną, a ta zorganizowała spotkanie z Sacharowem. Andriej 
Sacharow, wykorzystując swoją sławę i autorytet, zdołał załatwić dla 
rodziny Wedżije pozwolenie na zameldowanie. Dzięki temu dzieci 
mogły wreszcie pójść do szkoły, a rodzice dostali pracę. Po otrzyma-
niu poparcia od Sacharowa rodzina poczuła się trochę pewniej, zmalał 
strach przed nagłym wysiedleniem i innymi bezprawnymi działaniami. 
Jednak obawy całkiem nie zniknęły…

środkI ocHrony roślIn, arszenIk I bbc
Sprawa z rozsypanym w ogrodzie arszenikiem miała swój ciąg 

dalszy. Wedżije opowiedziała o tym Sacharowowi, a on przekazał tę 
informację dziennikarzom BBC. Radio nagłośniło ten fakt, co oczy-
wiście było nie do zniesienia dla radzieckiej władzy. Do Karasubazaru 
natychmiast przyszły z Moskwy nowe polecenia. Wedżije Kaszka zo-
stała wezwana na przesłuchanie, znowu zaczęły się pogróżki i upoko-
rzenia. Tym razem za całą sprawą stała Moskwa, a miejscowa władza 
już nawet nie wiedziała, co z tym problemem robić. Niezłomna kobie-
ta najbardziej obawiała się o swoje dzieci. Co wieczór zabierali z Beki-
rem dzieci i udawali się w góry, aby tam, w małej jaskini, gdzie nikt nie 
mógł ich znaleźć, przeczekać do rana. Potem wracali do domu. 
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Incydent na statku

Wydarzenie, jakie przeżyła Wedżije na statku pokazuje, jak lud-
ność – ogłupiona radziecką propagandą – odnosiła się do krymskich 
Tatarów. Pewnego dnia Wedżije wracała z Krasnodaru, dokąd poje-
chała w odwiedziny do krewnych. Wsiadła na statek towarowy, który 
miał płynąć przez cieśninę Kerczeńską. Posłuchajmy jej opowieści:

„Usłyszałam rozmowę kilku kobiet. Jedna z nich mówiła:
- Zebrali wszystkich Tatarów w jedno miejsce, wykopali potężny 

dół, wszystkich ich tam wrzucili i wyrównali buldożerami. Żywcem ich 
pochowali, żeby nawet dusze z nich nie wyszły!

Kiedy usłyszałam słowo ‘Tatar’, to nawet nie musiałam zbierać 
w sobie odwagi. Od razu ich zapytałam, o jakich to Tatarach mówią.

- O krymskich Tatarach! – powiedziały.
- No i co? Jesteście pewne, że nikt z nich nie został przy życiu?
Wyciągnęłam paszport i pokazałam im:
- Patrzcie! Jestem krymską Tatarką!
Kobiety zerwały się z miejsc i zaczęły wrzeszczeć:
- Jak to? Krymska Tatarka? Tutaj? 
A kiedy trochę doszły do siebie, postanowiły wyrzucić mnie za 

burtę. Przyłączyli się do nich zatrudnieni na statku mężczyźni. Zna-
lazł się jednak wśród nich jeden, który ulitował się nade mną i stanął 
w mojej obronie.”

Podróże do Moskwy I taszkIentu

Wedżije z wielką wdzięcznością opowiada o Andrieju Sacha-
rowie, który pomógł jej rodzinie w czasach totalitaryzmu. Kiedy ta 
drobna ciałem, a wielka duchem kobieta dowiedziała się, że Sacha-
row został zesłany do miasta Gorki, chciała go odwiedzić, by spłacić 
dług wdzięczności. Ale Gorki było miastem zamkniętym – nie została 
do niego wpuszczona… Udało jej się spotkać z Sacharowem i jego 
żoną Heleną Bonner dopiero siedem lat później, w 19�6 roku, kiedy 
zwrócono im wolność. Dopiero wtedy mogła osobiście wyrazić swoją 
wdzięczność. Na wiadomość o uwolnieniu Sacharowa zaraz udała się 
do Moskwy, a wizytę opisuje tymi słowami:

„Na drzwiach wisiała kartka: ‘Zachować ciszę, Andriej odpoczy-
wa’. Zobaczywszy tę kartkę, bardzo cichutko weszłam i udałam się do 
kuchni, a tam żona Sacharowa właśnie przyrządzała kawę i aż podsko-
czyła na mój widok. I powiedziała:

- No to napijmy się kawy, skoro jesteś!
Potem usłyszałyśmy, że Andriej się obudził. Jego żona zawołała:
- Andriej, zgadnij, kto przyjechał z Krymu!
Na to Andriej odpowiedział:
- Jeśli z Krymu, to pewnie Kaszka. 
I wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem.”
Podróż Wedżije Kaszki do Moskwy była możliwa dzięki wspar-

ciu finansowemu lekarza wojskowego Enwera Ablajewa. Innym ra-
zem Ablajew dał Wedżije pieniądze na podróż, aby mogła pojechać 
do Taszkientu odwiedzić Mustafę Dżemilewa, który właśnie został 
wypuszczony z więzienia. Enwer Ablajew powiedział wtedy: „Ten 
człowiek będzie kiedyś naszym przywódcą…”

ojczyzna albo śMIerć!
Począwszy od roku 19�9 krymscy Tatarzy zaczęli masowo 

osiedlać się na Krymie. Wedżije nie posiadała się ze szczęścia i całe 
dnie spędzała na lotnisku i dworcu kolejowym, aby powitać i uścis-
nąć każdego rodaka wracającego na Krym i powiedzieć mu: „Wi-
taj w domu!”. W tych latach była jedną z najbardziej aktywnych 

i nieustraszonych działaczek Organizacji Krymskotatarskiego Ruchu 
Narodowego. 

Powracający z wygnania mieszkali w namiotach i naprędce skle-
conych barakach. Związek Radziecki wciąż jeszcze się trzymał. Na 
ziemie zajmowane przez Tatarów posyłano buldożery, wobec wielu 
osób wszczęto dochodzenie, oskarżając je o naruszenie obowiązują-
cych przepisów. W tym okresie nie było jeszcze Zgromadzenia Na-
rodowego Tatarów Krymskich, a Organizacja Krymskotatarskiego 
Ruchu Narodowego pod kierownictwem Mustafy Dżemilewa zbierała 
się potajemnie na Krymie i obradowała na temat przyszłości narodu. 
Dom Wedżije Kaszki był właśnie tym miejscem, gdzie organizowa-
no te zebrania. Omawiano tam nawet kwestię zorganizowania Zjazdu 
Narodowego (Qurultay). Kiedy Mustafa Dżemilew i jego przyjaciele 
wiedli w domu Wedżije gorące dyskusje, ona po tysiąckroć dziękowała 
Bogu za to, że mogła dożyć tych dni. 

Gdy rozpoczął się masowy powrót Tatarów na Krym, Wedżije 
nie opuściła żadnej okazji, aby uczestniczyć w ważnych dla swojego 
narodu wydarzeniach, manifestacjach, mityngach. Była jedną z najważ-
niejszych osób biorących udział w obchodach dnia żałoby 1� maja, 
ustanowionego dla uczczenia ofiar wypędzenia narodu z Krymu. 

Podczas pamiętnych wydarzeń, jakie rozegrały się w Kijowie 
w 1992 roku, Wedżije zgubiła w tłumie swojego wnuka. Bojąc się, że 
chłopiec może zostać wzięty przez milicję jako zakładnik i widząc nad-
jeżdżające w stronę manifestujących Tatarów pojazdy opancerzone, 
Wedżije położyła się na środku ulicy zatrzymując cały ruch. Później 
odnalazła swego wnuka, a dzięki jej czynowi wielu Tatarów uniknęło 
aresztowania czy zranienia.

Wszystko, co zostało tu opisane, to tylko niewielka cząstka tego, 
co stało się udziałem tej kobiety podczas długich lat jej walki, którą to-
czyła o prawo powrotu na ojczystą ziemię. Wedżije i jej mąż Bekir wciąż 
mieszkają we wsi Üç-Köz koło Karasubazaru, w tym samym domu, 
który kupili po przybyciu na Krym i którego za żadną cenę nigdy nie 
chcieli opuścić. Wszystkie ich dzieci założyły rodziny i zamieszkały we 
własnych domach, a Wedżije opiekuje się niepełnosprawną wnuczką, 
której rodzice zginęli w wypadku. 

Wedżije mówi, że największy wpływ na jej życie miały słowa wy-
powiedziane przez Mamedi Czabanowa w rozmowie z Sacharowem: 
„Ojczyzna albo śmierć!”. I uważa, że każdy człowiek powinien mieć 
taki stosunek do ojczystej ziemi i do losów swojego narodu. 

Podczas naszej rozmowy Wedżije wypowiedziała takie słowa: 
„Dobro narodu powinno się stawiać wyżej od własnego dobra. To, 
że mogliśmy wrócić do ojczyzny, to jeszcze nie wszystko. Trzeba teraz 
walczyć, aby nas uznano. Trzeba, abyśmy zawsze trzymali się razem.” 

Kiedy słuchałam tej drobnej kobiety o wielkim sercu, zastanawia-
łam się, ile trzeba mieć w sobie siły i hartu ducha, aby z takim uporem 
dążyć do celu. Ta kobieta nie umie pisać ani czytać… Ta kobieta była 
trzykrotnie wypędzana z Krymu, a życie jej i bliskich wielokrotnie było 
zagrożone… Ale na przekór wszystkiemu nigdy się nie poddała… 

Może kiedyś będziecie przejeżdżać przez Karasubazar i zo-
baczycie, jak wita was słowami „Hoş keldin balam” i jak dba o ten 
kawałek ziemi, który tak ukochała, że gotowa była dla niego nawet 
zginąć. Oczywiście, jeśli tego dnia nie będzie na jakimś mityngu albo 
na zebraniu… 

Wspomnienia Wedżije Kaszki spisała Nadire Umerowa,  
Bahçesaray nr �7-�8 (2007), z tureckiego przetłumaczyła Grażyna Zając

■
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Jeszcze żyją Ujgurzy
armię zdolną znowu podbić Wschodni Turkiestan. W ciągu kilku mie-
sięcy królestwo Ujgurów zostało pokonane, a jego ziemie nazwano 
„Sinkiang”, czyli po chińsku „nowym dominium”. 

Chiny trawione były wojną z Japończykami oraz konfliktem na-
cjonalistów z komunistami. W tych warunkach Sinkiang pozostawał 
udzielnym księstwem Szenga. Przeciw jego władzy Ujgurzy powstali 
w 1933 r., a potem jeszcze raz – tym razem skutecznie – w 1944 r.  
Na ziemiach Wschodniego Turkiestanu stworzyli dwa niepodległe 
ujgurskie państwa: socjalistyczną, wspieraną przez ZSRR Repub-
likę Wschodniego Turkiestanu oraz Republikę Ujgurską, nazywa-
ną także Islamską Republiką Wschodniego Turkiestanu. W 1949 r. 
chińscy komuniści zaproponowali ujgurskim państwom połączenie 
na zasadzie konfederacji. Jednak, gdy w zagadkowym wypadku lot-
niczym w drodze na rozmowy o konfederacji zginęli najwybitniejsi 
liderzy Ujgurów, Chińczycy zerwali rozmowy i natychmiast zaję-
li Ujgurystan (nazwa stworzona przez ujgurskich patriotów) siłą. 
Wschodni Turkiestan stał się Ujgurskim Regionem Autonomicznym.  
 W większości wyznający islam, odrębni etnicznie i kulturowo Ujgurzy 
– nawet gdy w domu mówią już po chińsku pod wpływem szkół i me-
diów – nie utracili swojej tożsamości. Nigdy też nie porzucili marzeń 
o własnym państwie. Od chwili podboju przez Chińską Republikę Lu-
dową organizują na terenie Ujgurystanu partyzantkę. Najważniejszymi 
są Islamski Ruch Wschodniego Turkiestanu i Organizacja Wyzwolenia 
Wschodniego Turkiestanu. Atakują posterunki wojskowe, milicjantów 
oraz po prostu ludność pochodzenia chińskiego. Nierzadko sięgają po 
metody terrorystyczne, w tym ataki bombowe. Chińczycy stosują prze-
ciw nim wszelkie środki, z okrucieństwem traktując ludność Regionu. 
Utrudniają muzułmanom codzienną modlitwę, wstęp do meczetów. 

Chociaż obecnie represje wobec Ujgurów, zepchniętych 
do roli ludności drugiej kategorii, nie są już równie bezwzględ-
ne, jak jeszcze w latach 60. i 70. XX w., to i tak nierzadko pokojo-
we demonstracje Ujgurów kończą się atakiem wojska i zabity-
mi demonstrantami. Sinkiang jest obszarem chińskiej kolonizacji 
– obecnie jego populację tworzą w 45 proc. Ujgurzy i w 41 proc. 
Chińczycy. Liczbę Ujgurów w Sinkiangu szacuje się na � mln. Ciągle 
mają oni nadzieję na utworzenie własnego, niezawisłego państwa.  
 W odróżnieniu od Tybetańczyków, którzy dbają o rozgłos dla swojej 
walki o niepodległość, Ujgurzy nie mają zapewnionych nagłówków 
gazet i newsów w telewizyjnych programach informacyjnych. To świa-
towe ignorowanie i zapomnienie oznacza wyrok śmierci dla ich języka, 
kultury i tożsamości narodowej. 

Opracował Józef  Jusuf  Konopacki 
■

5 lipca 2009 r. w chińskiej prowincji Sinkiang wybuchły 
zamieszki, dzięki którym wiele osób na całym świecie dowie-
działo się, że w Państwie Środka żyją Ujgurzy, których religią 
jest islam.

Ujgurzy to lud tureckojęzyczny, którego nazwa oznacza po ture-
cku „Dziewięć Plemion”: „tokuz” znaczy dziewięć, a „gur” – plemię. 
Ich liczba waha się według różnych szacunków od 11 do 35 milio-
nów ludzi. Są narodem o korzeniach sięgających co najmniej 1600 lat 
wstecz. Przypuszcza się, że są spokrewnieni z Hunami, których hordy 
zatrzęsły światem antycznym. Obecni Ujgurzy pochodzą od pierwot-
nego ludu turkijskiego oraz dużej domieszki starożytnego narodu To-
charów, Chińczyków (Han), Uzbeków, Kazachów, Kirgizów. Stano-
wią jedną z 56. grup etnicznych, oficjalnie uznawanych w Chinach za 
mniejszość narodową. Żyją w północno-zachodnich regionach kraju, 
głównie w Sinkiang, gdzie są największą mniejszość etniczną. 

W połowie VI w. lud ten wszedł w skład Kaganatu Staroture-
ckiego, który w następnym stuleciu osłabł i został rozbity przez cesa-
rza Taizonga z dynastii Tang. Jego plemiona, w tym Ujgurzy, zostały 
podporządkowane Chinom. W roku 744 Ujgurzy wyzwolili się i za-
łożyli własne imperium - Kaganat Ujgurski. Dzięki militarnym suk-
cesom udało się im rozciągnąć swoją władzę od Morza Kaspijskiego 
aż po Mandżurię, zaś ich armie splądrowały Chiny (ale nie zdołały ich 
podbić). Był to złoty wiek potęgi Ujgurów, o którym pamięć – choć 
szczątkowa – zachowała się do dziś. 

W �40 r. ich państwo w wyniku wojny domowej uległo innemu 
tureckiemu plemieniu, Kirgizom. Pokonani, migrowali dalej na wschód 
– do oaz i obszarów otaczających pustynię Taklamakan oraz położo-
nych na północ od pustyni, na tereny określane dziś mianem Wschod-
niego Turkiestanu. Założyli tam trzy oddzielne i zwalczające się pań-
stwa. W połowie X w. zostali podbici przez Karakitanów, a w roku 
1209 wcieleni do imperium Dżyngis-chana. Położenie geograficzne 
ujgurskich ziem spowodowało, że byli ważnym ogniwem łączącym 
Chiny z resztą świata, wzdłuż jedwabnego szlaku, co pozwoliło im 
zostać pośrednikami w handlu między Orientem a Europą. Później 
Ujgurów kontrolowały kolejne mongolskie imperia. Stopniowo po-
rzucali oni wiarę przodków, czyli tengrizm, szamańsko-animistyczną 
wiarę w bóstwo nieba oraz duchy przodków, charakterystyczną tak-
że dla ludów mongolskich. Część Ujgurów przeszła na manicheizm, 
chrześcijaństwo nestoriańskie, buddyzm, ale do XV w. większość, 
choć nie wszyscy, przyjęli islam. Język ujgurski zapisany jest alfabetem 
arabskim w redakcji perskiej.

W XVIII w. Chiny odbudowały swoją potęgę pod rządami man-
dżurskiej dynastii Qing, dokonując m.in. zabezpieczenia zachodnich 
granic cesarstwa i podboju Ujgurów (podobnie jak i Tybetu). Na sku-
tek silnych sentymentów narodowych i poczucia odrębności własnej 
kultury, religii i języka, pogardzani przez Chińczyków Ujgurzy wznie-
cali powstania – łącznie w latach 1759-1�64 buntowali się 42 razy.  
 Kolejna rewolta w roku 1�64 powiodła się i tak powstało niepodle-
głe, ujgurskie królestwo Kaszgarii, nazywane też Jetiszarem, co można 
przetłumaczyć na „siedem miast”, gdyż głównymi ośrodkami króle-
stwa były duże ośrodki miejskie: Kaszgar (stolica), Jarkand, Hotan, 
Aksu, Kucha, Korla i Turfan. Niepodległość tego państwa uznawały 
takie potęgi, jak Imperium Ottomańskie, Rosja i Wielka Brytania. An-
glicy jednak niepokoili się, że młode państwo zostanie podbite przez 
Rosję, podobnie jak wiele sąsiednich terytoriów. Dlatego już � lat póź-
niej wsparli pożyczkami Chiny, które dzięki temu wystawiło potężną 
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