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Kondolencje dla Narodu 
Polskiego

Dowiedzieliśmy się właśnie o straszliwej tragedii, jaka spadła na 
Naród Polski. W katastrofie samolotowej zginął Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej oraz wiele zasłużonych dla kraju osób. To 
ogromna strata nie tylko dla ich Najbliższych, ale również dla nas 
– polskiego społeczeństwa. 
W jednej chwili utraciliśmy tak wielu. Jako Państwo staliśmy się 
nagle ubożsi, pozbawieni całego grona ludzi, którzy przecież mogli 
zrobić dla Polski jeszcze wiele dobrego. Pozostawili zrozpaczone 
Rodziny w bólu i cierpieniu. Nas, obywateli, w głębokiej żałobie.
Nie ze wszystkim jednakże odchodzimy: zachowajmy w sobie 
dobrą pamięć o Rodakach, którzy zginęli, wypełniając swój obo-
wiązek.
Od Boga pochodzimy i do Niego wszyscy wracamy…
Z wyrazami współczucia

Tomasz Miśkiewicz, Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Polska społeczność muzułmańska

 Wyrazy współczucia 
Rodzinom tragicznie 

zmarłych
Wiadomość o katastrofie prezydenckiego samolotu spadła na nas 
tak niespodziewanie, aż wydawało się, że jest tylko nieprawdopo-
dobieństwem. Niestety… Naraz świat wokół nas tak przerażająco 
się zmienił…
W imieniu własnym oraz polskiej społeczności muzułmańskiej 
składam na ręce osieroconych tragicznie Rodzin serdeczne wyra-
zy szacunku oraz współczucia. Nie jest łatwo pocieszyć w chwi-
lach rozpaczy i cierpienia, jednak łączymy się z Nimi dobrą myślą 
oraz modlitwą. Niech Najwyższy obdarzy Ich swoim miłosier-
dziem.
Będziemy pamiętać o naszych Rodakach, którzy zginęli podczas 
wypełniania swoich obowiązków.
W imieniu społeczności muzułmańskiej

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Kondolencje
Wstrząśnięci katastrofą samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, 
w obliczu największej tragedii w pokojowej historii Państwa i Narodu 
Polskiego składamy wyrazy głębokiego i szczerego współczucia:
- Rodzinie Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
- Wszystkim Rodzinom ofiar katastrofy,
- Panu Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
- Panu Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- Panu Prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.
Łączymy się w bólu, smutku i modlitwie z całym Narodem Polskim. 

Prezes Rady Centralnej 
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Stefan Korycki

Łączymy się w smutku…
Wiadomość o tragicznej katastrofie prezydenckiego samolotu 
wstrząsnęła głęboko polskim społeczeństwem. Podczas wypeł-
niania obywatelskich i państwowych obowiązków zginęli przedsta-
wiciele naszego rządu i instytucji państwowych. Bolesna to strata. 
W imieniu Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospo-
litej Polskiej w Gdańsku oraz tatarskiej wspólnoty Pomorza pragnę 
przekazać osieroconym Rodzinom wyrazy szacunku i współczu-
cia. Łączymy się z Nimi w tych tragicznych chwilach.

Prezes Zarządu 
Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP

Jerzy Dżirdżis Szahuniewicz

Serdeczne kondolencje dla Narodu Polskiego  
od Tatarów z Tatarstanu i Krymu

(Kazań, 10 kwietnia, Tatar-inform) Wszechświatowy Kongres 
Tatarów wyraża słowa współczucia dla Narodu Polskiego w związ-
ku z katastrofą prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. W pi-
śmie, które przewodniczący Komitetu Wykonawczego Międzyna-
rodowego Związku Zjednoczonych Stowarzyszeń Wszechświatowy 
Kongres Tatarów Rinat Zakirow przekazał na ręce Jerzego Dżirdżisa 
Szahuniewicza, prezesa Narodowego Centrum Kultury Tatarów 
RP w Gdańsku, czytamy między innymi: 
Prosimy przekazać rządowi oraz Narodowi Polskiemu szczere wyrazy współ-
czucia od Komitetu Wykonawczego Wszechświatowego Kongresu Tatarów i ca-
łego tatarskiego narodu z powodu tragicznej śmierci delegacji Rzeczypospolitej 
Polskiej na czele z Prezydentem Lechem Kaczyńskim oraz z towarzyszącymi 
osobami pod Smoleńskiem. Cierpimy wraz z Wami.

Nie ma siły pocieszać - serce płacze z bólu… - napisał Ali 
Chamzin, przewodniczący Oddziału Kontaktów Zewnętrznych 
Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego. W jego przesłaniu czytamy:

Ogromny wstrząs, spowodowany katastrofą samolotową pod Smoleńskiem, 
która pozbawiła życia blisko sto osób, wybitnych przedstawicieli elity politycz-
nej na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim, nie 
pozwala zebrać myśli, by znaleźć odpowiedź na dręczące pytanie: “Jak się to 
mogło wydarzyć?” Lista poległych członków oficjalnej delegacji, najwyższych 
władz Polski i działaczy społecznych, udających się na uroczystości żałob-
ne w Katyniu, uwidacznia ogromną stratę Polskiego Narodu, niczym drugi  
Katyń… (…)
Okrutna tragedia jednym podstępnym ciosem wydarła z szeregów naszej 
wspólnej drużyny (tj. polskiej Solidarności i krymskotatarskich działa-
czy narodowo-demokratycznych - przyp. MCz) najlepszych polskich 
bojowników. I my, Krymscy Tatarzy i Polacy, nieprędko teraz otrząśniemy się 
po tej strasznej stracie.
Nie ma siły pocieszać - serce płacze z bólu… To dzień wielkiej straty dla 
Narodu Polskiego. Krymscy Tatarzy boleją wraz z nim…

Krym, Bachczysaraj, 10.04.2010 r.
(Tłum. Musa Czachorowski)
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X Dzień Islamu w Kościele katolickim  
– w Katowicach…

Hasłem tegorocznego, X Dnia Islamu w Kościele katolickim 
w Polsce było Chrześcijanie i muzułmanie wspólnie w walce z ubóstwem. 
Wprawdzie jego oficjalny termin to 26 stycznia, ale już w przed-
dzień, 25.01. br. odbyło się w Katowicach uroczyste spotkanie 
z tej okazji. Inicjatywę wspólnych działań w imię wiary podjęli 
tam bracia franciszkanie z Wyższego Seminarium Duchownego. 
Organizatorzy w osobach księdza Tadeusza Czekańskiego i ojca 
Witosława J. Sztyka OFM zaprosili do wspólnej rozmowy du-
chownych katolickich, przedsta-
wicieli społeczności muzułmań-
skiej oraz mieszkańców miasta.

W auli Domu Parafialnego 
w Katowicach Panewnikach ze-
brało się około stu osób. Po po-
witaniu i prezentacji uczestników 
debaty, głos zabrał ksiądz Rober-
to Saltini. W swoim wystąpieniu 
mówił m.in. o potrzebie jedności 
wierzących w walce z ubóstwem, 
bowiem Bóg stworzył nas jako 
dar jednych dla drugich. Znacze-

nie dobroczynności w doktrynie religijnej islamu wobec specyfiki 
życia codziennego w kraju niemuzułmańskim na przykładzie pol-
skich Tatarów przybliżył mgr Michał Łyszczarz z Uniwersytetu 
Śląskiego. Następnie Musa Czachorowski, członek Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, odmówił modlitwę w intencji wszystkich cier-
piących. Walkę z zacofaniem musimy zacząć od własnych serc i umysłów. 
Od odzyskania i umocnienia wiary – stwierdził w chutbie.

Obecni żywo reagowali na 
przedstawione wykłady. W dys-
kusji okazało się, że niektóre 
osoby nie były dotąd świadome 
obecności w Polsce rdzennych 
muzułmanów, jakimi przecież 
są Tatarzy. Wiele pytań doty-
czyło podstawowych zasad 
islamu oraz ich realizowania 
w codziennym życiu. Podczas 
wspólnej wieczerzy uzgodnio-
no, że w przyszłym roku warto 
rozszerzyć program spotkania. 

… i w Warszawie
26 stycznia br. w dawnej Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej, 

obecnie Domu Parafialnym przy parafii Św. Floriana na Pradze, 
odbyła się centralna uroczystość X Dnia Islamu w Kościele kato-
lickim. Wśród blisko dwustu osób reprezentujących społeczność 
katolicką oraz muzułmańską byli m.in. nuncjusz apostolski arcybi-
skup Józef  Kowalczyk, przewodniczący Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego Związku Religijnego mufti Rzeczypospolitej 
Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący warszawskiej Mu-
zułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR Grzegorz Dżemil Boh-
danowicz, przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
MZR w Białymstoku Halina Szahidewicz, Bogusław R. Zagórski 
z Instytutu Ibn Chalduna, a także przewodniczący Ligi Muzuł-
mańskiej Samir Ismail. Przybył ambasador Arabii Saudyjskiej dr 
Nasser Albraik, charge d’affaires ambasady Iranu oraz przedstawi-
ciel ambasady palestyńskiej. Imprezę prowadzili współprzewodni-
czący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów: ksiądz dr Adam 
Wąs i dr Artur Konopacki.

Po powitaniu zebranych, se-
kretarz RWKM dr Agata Skow-
ron-Nalborczyk przypomniała hi-
storię tego unikatowego gremium, 
skupiającego polskich katolików 
i muzułmanów w zgodnym dzia-
łaniu dla dobra obu społeczno-
ści. Następnie arcybiskup Hen-
ryk Hoser, ordynariusz Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, otworzył 
symboliczne drzwi do spotkania 
w duchu współpracy i odpowie-
dzialności wierzących, a arcybi-

skup Józef  Kowalczyk odczytał przesłanie nuncjusza papieskiego. 
Przesłanie w imieniu muzułmanów wygłosił mufti RP Tomasz 
Miśkiewicz, po którym głos zabrał ambasador Arabii Saudyjskiej 
dr Nasser Albraik, a następnie Samir Ismail z LM podziękował za 
zaproszenie na uroczystość, będącą krokiem na drodze zacieśnia-
nia kontaktów międzyreligijnych. Przesłanie ambasadora Palesty-
ny zakończyło pierwszą część spotkania.

W części modlitewnej zaprezentowano fragmenty Pisma 
Świętego oraz Koranu. Ajaty po arabsku recytował imam gminy 
warszawskiej Nizar Charif, zaś po polsku Dagmara Sulkiewicz. 
W dwugłosie chrześcijańsko-muzułmańskim o problemie ubó-
stwa, odpowiedzialności i czynieniu dobra wypowiedzieli się: 
ksiądz dr Zbigniew Sobolewski i dr Artur Konopacki. Ważnym 
punktem X Dni Islamu była informacja o sierocińcach w Jerozo-
limie i Betlejem, nazwanymi Domami Pokoju, a którymi opieku-

ją się siostry elżbietanki. Polscy 
katolicy oraz muzułmanie chcą 
wspierać tę piękną inicjatywę. 
Zwieńczyła obchody X Dnia 
Islamu w Kościele katolickim 
muzułmańska modlitwa sponta-
niczna du’a i chrześcijańskie „Oj-
cze nasz”. Potem była jeszcze 
wspólna wieczerza, a przy okazji 
zacieśniano kontakty i gorąco 
dyskutowano. 

 Musa Czachorowski
Fot. Michał Łyszczarz

■

Musa Czachorowski
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Mieszka we mnie Polak i Tatar
Pod takim tytułem 25 lutego br. odbyło się w warszawskiej 

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego spotkania z cyklu Bli-
scy znani i… nieznani. Jego inicjatorką była prof. Teresa Zaniewska, 
od wielu lat serdecznie związana z tatarską społecznością. Jest ona 
autorką wielu znaczących publikacji, w tym książek Dżennet znaczy 
raj – o Dżennet Dżabagi Skibniewskiej oraz Dziki wiatr – zapis roz-
mów ze Stefanem Mustafą Mucharskim. Gośćmi prof. Zaniew-
skiej byli: Halina Szahidewicz – przewodnicząca Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku, organizatorka i opie-
kunka młodzieżowego zespołu tatarskiego Buńczuk, prof. Selim 
Chazbijewicz – historyk, poeta, autor wielu książek poświęconych 
tatarskiej historii i teraźniejszości, 
działacz na rzecz dialogu międzyreli-
gijnego, a także Musa Czachorowski, 
dziennikarz i poeta. 

Prawdę jednak mówiąc, to gości 
było znacznie więcej, bowiem w Auli 
Kryształowej zebrało się z pewno-
ścią ponad dwieście osób. Przybył 
mufti RP Tomasz Miśkiewicz z mał-
żonką Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, 
z Gdańska przyjechała była wielolet-
nia przewodnicząca tamtejszej gminy 
wyznaniowej Dżemila Smajkiewicz-
Murman, z Olsztyna Farida Ryzwanowicz, z Wałcza Melika Cze-
chowska, z Białegostoku m.in. Mieriema Chalecka-Giembicka, 
Zofia Assanowicz, Halina Półtorzycka, Rozalia Bogdanowicz, 
z Sokółki Artur Konopacki, z Warszawy m.in. Danuta Kuczyń-
ska, Emina Ragipovic i Ajsza Shah, która przyprowadziła Helenę 
Nabli - gościa z Tunezji. Była dyrektor ds. kultury Ambasady In-
donezji Any Muryani z małżonkiem, prof. Jan Tyszkiewicz oraz dr 
Agata Skowron-Nalborczyk. 

Tatarzy Polscy współtworzyli polską rzeczywistość: walczyli 
o jej niepodległość i rozwój, wnosząc wielki wkład do polskiej 
kultury i nauki, w przyjazne kontakty z krajami Wschodu. Wiel-
kie nazwiska Sulkiewiczów, Achmatowiczów, Chazbijewiczów, 
Kryczyńskich napawają nas wszystkich dumą i budzą szacunek: 
powiedział na powitanie rektor SGGW prof. Alojzy Szymań-
ski. Następnie głos zabrał mufti Miśkiewicz, który podziękował 
gospodarzom za gościnę i poprowadził krótką modlitwę. Prof. 
Zaniewska - w zdobnej tiubitejce i wyszywanej koszuli - przypo-

mniała świetne postaci tatarskiej i polskiej zarazem społeczności. 
Prof. Chazbijewicz omówił odwieczne, wciąż żywe więzi łączące 
Tatarów i Polaków, zaś Halina Szahidewicz sięgnęła do historii 
swojej rodziny, której przedstawiciele walczyli w wielu narodo-
wych zrywach, w tym również w II wojnie światowej. A po tym, dr 
Marta Cywińska wyrecytowała swój wiersz dedykowany Tatarom. 
 Kolejny mówca, Musa Czachorowski, zaprezentował pierwszą 
w dziejach polskich Tatarów antologię poezji Oto moje dziedzictwo: 
ponad sto wierszy dwudziestu autorów naszej wspólnoty. Po tej 
strawie duchowej było coś dla ciała: Dżenneta Bogdanowicz z Ta-
tarskiej Jurty w Kruszynianach opowiadała o tatarskim tradycyjnym 

gotowaniu wedle przepisów po 
matkach i babkach, albo jeszcze 
i starszych. Żeby wszelako i bar-
dziej bojowych, mocnych tatar-
skich akcentów nie zabrakło, 
pojawili się tatarscy wojownicy 
z łukami. Jan Połczyński z grupy 
łucznictwa tradycyjnego Czambu-
lik opisał zalety tatarskiego łuku 
refleksyjnego, broni, która wybit-
nie zaznaczyła swą obecność na 
bitewnych polach. Był też, oczy-
wiście, pokaz strzelania. 

 Wreszcie nadszedł czas na muzykę, taniec i śpiew: na scenie 
pojawił się tatarski zespół Buńczuk w składzie niejako podwójnym, 
bowiem wraz z najmłodszymi wystąpili również starsi członkowie. 
Warto więc wymienić wszystkich, a byli to: Felicja Aleksandrowicz, 
Kamila Iljasiewicz, Michał Michajłow, Monika Milkamanowicz, 
Dżaneta Miśkiewicz, Elwira Miśkiewicz, Emil Miśkiewicz, Emi-
lia Ewa Mucharska, Aleksandra Półtorzycka, Elwira Szehidewicz 
i Stefan Szehidewicz. Po tych gorąco oklaskiwanych występach 
przeniesiono się do kuluarów, gdzie na stołach czekały tatarskie 
potrawy, dzieło Marii Radeckiej oraz Dżennety Bogdanowicz. To-
czyły się tam jeszcze rozmowy, witano się ze znajomymi, autorzy 
tatarskiej antologii wpisywali dedykacje miłośnikom wierszowa-
nia. I tak zakończyło się pamiętne lutowe spotkanie w Auli Krysz-
tałowej SGGW. 

Musa Czachorowski
Fot. Krzysztof  Mucharski

■

Musa Czachorowski

Urodziny naszego imama
W białostockim Domu Modlitwy MZR piątkowy namaz 26 

lutego 2010 r. toczył się swoim spokojnym rytmem. Wszystko 
było tak, jak zawsze. Jednak po jego zakończeniu, po przepianiu 
sadogi i rozprowadzeniu jej wśród zebranych, 
nastąpiła miła uroczystość: złożenie życzeń 
urodzinowych naszemu imamowi, Mustafie 
Stefanowi Jasińskiemu. W imieniu całej tatar-
skiej i muzułmańskiej społeczności przekazał 
je Solenizantowi mufti Tomasz Miśkiewicz. 
Sto lat winszować było mało, jako że była 
to 99 rocznica! Niechaj zatem i 200 lat żyje 
nam imam Jasiński w zdrowiu i spokoju. Zo-

sia Assanowicz, sekretarz Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
w Białymstoku, wręczyła imamowi piękny bukiet, przewodnicząca 
Halina Szahidewicz i piszący te słowa przekazali wydaną właśnie 

antologię poezji tatarskiej, a Lilla Świerblew-
ska zaczęła dzielić zrobione przez siebie 
wspaniałe urodzinowe torty. Życzenia wszel-
kiej pomyślności złożono także białostockie-
mu muezinowi, 92-letniemu Józefowi Jasiń-
skiemu. Długowieczny zaprawdę to ród!

Musa Czachorowski 
Fot. Krzysztof  Mucharski

■
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Halina Szahidewicz

 99 lat życia i tatarskiej historii
Każdy z nas istnieje w określonej społeczności sta-

nowiąc cząstkę jej współczesności, a następnie historii. 
Rzadko jednak czyjeś życie osobiste tak bardzo przeplata 
się z dziejami całej wspólnoty, że zaczyna być z nią utoż-
samiane. Bez najmniejszej przesady można powiedzieć, 
że właśnie życie imama Mustafy Stefana Jasińskiego, to 
nie tylko 99 lat ziemskiego bytowania, ale i prawie wiek 
tatarskich oraz muzułmańskich losów. 

Urodził się 18 lutego 1911 roku na Podlasiu, w Malawi-
czach Górnych powiat Sokółka. Jego rodzicami byli Jan i Cha-
lima z domu Boguszewicz. W roku 1916 rodzina Jasińskich 
wyjechała do dalekiego Symferopola, a w 1917 r. do Kazania 
w Tatarstanie, gdzie mały Mustafa uczęszczał do rosyjskiej 
szkoły powszechnej oraz tatarskiej medresy muzułmańskiej. 
Uczył się arabskiego alfabetu i czytania Koranu. W Kazaniu, 
w r. 1922, zmarł jego ojciec i rodzina powróciła do Malawicz 
Górnych, gdzie zastała swoje duże gospodarstwo zdewasto-
wane, przechodząc trudny okres. Mustafa wstąpił do II klasy 
i kończył 4-klasową Szkołę Powszechną, następnie 7 oddzia-
łową w Nierośnie koło Dąbrowy Białostockiej. 

W 1928 r. wyjechał do Wilna, gdzie ze względów finan-
sowych zrezygnował z nauki w Szkole Technicznej i podjął 
pracę w prywatnej komunikacji miejskiej jako konduktor. Po 
zrzeszeniu się firm prywatnych w spółdzielnie został kontro-
lerem. Jednocześnie rozpoczął naukę w Szkole Wieczorowej 
im. Piotra Skargi na ul. Wielkiej przy Zakonie Braciszków Ka-
pucynów, uzyskując tam małą maturę. W 1933 r. powołany 
został do czynnej służby wojskowej w I Dyonie Pomiarów 
Artylerii w Toruniu. W roku 1935 ukończył szkołę podoficer-
ską ze stopniem kaprala. 

Po odbyciu służby wojskowej powrócił do Wilna do pra-
cy w komunikacji miejskiej i jednocześnie do szkoły wieczo-
rowej zdobywając dużą maturę. W 1937 r. przeniesiony był 
do rezerwy w stopniu plutonowego. Kiedy wybuchła wojna 
1939 roku trafił na front, zaś po kapitulacji dostał się w Ar-
changielsku do niewoli bolszewickiej, w której przebywał od 
07.09. do 31.11.1939 r. Po zwolnieniu udało mu się dotrzeć 
do Malawicz Górnych. Ukończył kurs administracji kolejowej 
i zatrudnił się jako kierownik ekspedycji towarowej tranzy-
towej na kolei na odcinku Grodno-Łosośna. W roku 1941, 

po napaści Niemiec na ZSRR, wrócił do Malawicz Górnych, 
gdzie 27.04.1944 r. ożenił się. W roku 1949 r. objął stanowi-
sko kierownika sklepu Motozbyt-u w Białymstoku. Dwa lata 
później został kierownikiem punktu nr 2 Warszawskiego Biu-
ra Sprzedaży - Centrali Technicznej w Białymstoku. Praco-
wał na tym stanowisku 25 lat, aż do emerytury. 16.03.1996 r. 
otrzymał odznakę weterana walk o niepodległość. 30.10.2000 
r. został mianowany podporucznikiem WP.

Religijna edukacja przyszłego imama rozpoczęła się 
w jego dziecięcych latach w dalekim Tatarstanie. Później 
zgłębiał naukę o islamie pod opieką Luta Muchli, który 
w latach 1915-1921 zdobywał wiedzę w tatarskiej medre-
sie w Kazaniu. Mustafa Stefan Jasiński związał się począt-
kowo z meczetem w Kruszynianach. Od roku 1975 do 
1980 sprawował tam funkcję muezina przy imamie Józefie  
Popławskim, natomiast w latach osiemdziesiątych był ima-
mem kruszyniańskim. W okresie 1988-1991 prowadził naukę 
religii muzułmańskiej dla dzieci w Sokółce. W latach dzie-
więćdziesiątych pełnił obowiązki imama meczetu w Bohoni-
kach, by po roku 2000 ponownie wypełniać powinności ima-
ma meczetu w Kruszynianach. Od roku 2006 jest imamem 
w Domu Modlitwy w Białymstoku. Jest także doradcą w spra-
wach szariatu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. 
 Tak, w wielkim skrócie, przedstawić można koleje losu ima-
ma Mustafy Stefana Jasińskiego. Są to wszelako jedynie daty, 
nazwy, funkcje. Życie natomiast nabiera znaczenia dopiero 
poprzez czyny i słowa, gdy odkłada się w sercach oraz pamięci 
innych ludzi. Imam Jasiński to człowiek bezustannie ciekawy 
świata, otwarty na wszystko, co go otacza. Bezustannie goto-
wy nieść duchową posługę, nie bacząc na swój wiek, na trudy 
drogi. Zawsze życzliwy, znający i rozumiejący rozmaite roz-
terki ludzkiej duszy. Kontynuator tatarskiej tradycji, jak nikt 
inny prowadzący modlitwy, emanujący łagodnością wynikają-
cą z doświadczeń nieomal stuletniego, niełatwego życia. 

Oto człowiek, którego życie wpisało się pięknie w histo-
rię tatarskiej społeczności. Powszechnie ceniony i szanowany, 
wzór dla nas wszystkich. Niech łaska Boża będzie z nim przez 
kolejne stulecie. 

Halina Szahidewicz
■

O Indonezji w Białymstoku
Anna Mucharska

Indonezja – to przepiękny 
kraj tysięcy wysp. „W różno-
rodności siła” – brzmi jego de-
wiza i wiele w tym prawdy. 13 
marca br. mieliśmy właśnie oka-
zję zapoznać się z kulturą wie-
loetnicznej Indonezji podczas 
odbywających się w Białymsto-
ku III Podlaskich Dni Kultury 
Muzułmańskiej, tym razem pod 
hasłem „Dzień Indonezji”. 

We wczesnych godzinach 
popołudniowych, w Domu 
Kultury Muzułmańskiej Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego 
w RP w Białymstoku odbyły się 
warsztaty kulinarne i pokaz tra-
dycyjnej kuchni indonezyjskiej. 
Spotkanie poprowadziły rodo-
wite Indonezyjki mieszkające 
w Warszawie. Mogliśmy obser-
wować przygotowanie takich 
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potraw, jak nasi goreng (smażony ryż) oraz sate ayam (szaszłyk 
z kurczaka). Następnie odbyła się ich degustacja. Kuchnia in-
donezyjska stanowi połączenie wpływów arabskich, indyjskich, 
europejskich i chińskich. Każda z wysp archipelagu ma swoją, 
odrębną sztukę kulinarną. Kuchnia niektórych wysp, jak np. 
Bali, jest ostra i obfituje w przyprawy, natomiast np. na Jawie 
jada się dania łagodne i słodkie. Czyli dla każdego coś smaczne-
go. Była to niezła uczta dla podniebienia. 

Później, w białostockim 
Wojewódzkim Ośrodku Ani-
macji Kultury, spotkaliśmy się 
na wieczorze indonezyjskim. 
Tutaj mieliśmy okazję poznania 
kultury, sztuki oraz prawdzi-
wego życia Indonezji. Wiedzą 
i doświadczeniami z kręgu wła-
snej kultury dzielili się z nami 
rodowici Indonezyjczycy, 
mieszkający aktualnie w Pol-
sce. Honorowym gościem był 
ambasador Republiki Indonezji 
w Polsce p. Hazairin Pohan wraz z małżonką. Gośćmi spo-
tkania byli również Prezydent M. Białegostoku Tadeusz Tru-
skolaski z małżonką, Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz 
Miśkiewicz z małżonką Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, przewod-
nicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku P. 

Halina Szahidewicz, zaproszeni goście z Indonezji oraz miesz-
kańcy Białegostoku. 

P. Ambasador wystąpił z prezentacją multimedialną na te-
mat tradycji i kultury Indonezji. Całe spotkanie poprowadziła P. 
Rozalia Bogdanowicz - sekretarz Najwyższego Kolegium MZR 
w RP. Podczas wieczoru wystąpił zespół Warsaw Gamelan Gro-
up. To grupa muzyków grających na tradycyjnych instrumentach 

indonezyjskich. Usłyszeliśmy 
rytmy z Bali i Jawy, a ich dopeł-
nieniem były tradycyjne tańce. 
Ponadto prezentowana była 
wystawę fotografii pt. Indone-
zja – znana i nieznana P. Marty 
Sienkiewicz. Był to naprawdę 
wieczór niesamowitych wrażeń 
i niecodziennych doznań. 

III Podlaskie Dni Kultury 
Muzułmańskiej zrealizowane 
zostały przy pomocy finanso-
wej Prezydenta M. Białegosto-
ku. 

Patronatem honorowym objęli je: Ambasada Republiki In-
donezji w RP, Wojewoda Podlaski i Prezydent M. Białegostoku.

Anna Mucharska 
Fot. Krzysztof  Mucharski 

 ■

Tatarskie warsztaty kulinarne
Zofia Assanowicz

Z inicjatywy Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP, a przy okazji Dnia Kobiet, odbyły się 
Tatarskie Warsztaty Kulinarne Pieczenia Pierekaczewnika, któ-
re prowadziła Dżenneta Bogdanowicz w Tatarskiej Jurcie w Kru-
szynianach. Aby w tej ciekawej niewątpliwie imprezie mogło 
wziąć udział jak najwięcej pań, przeprowadzono ją w dwóch 
terminach: 6-7 oraz 20-21 
marca br. Koordynatorką 
projektu była Żanna Mucha, 
zaś wsparcia finansowego 
udzielił Urząd Marszałkow-
ski Województwa Podlaskie-
go w Białymstoku.

W warsztatach uczest-
niczyło wiele pań, taj-
niki zmagań z piereka-
czewnikiem poznawały 
i doskonaliły m.in. Lilla 
Świerblewska, Basia Paw-

lic-Miśkiewicz, Ania Mucharska z mamą i teściową, Iwonka 
Iljasiewicz, Jola Miśkiewicz, Iza Szehidewicz, Żanna Mu-
cha z mama i teściową oraz pisząca te słowa. Dżenneta 
Bogdanowicz z wielkim zaangażowaniem objaśniała, po-
kazywała i z uwagą przyglądała się naszym poczynaniom. 
Każda z nas miała co robić; trzeba było przecież zrobić 

ciasto makaronowe, roz-
wałkowywać płaty, przy-
gotowywać farsz z mięsa 
i sera. Ale pod troskliwym 
okiem gospodyni Tatarskiej 
Jurty wszystko poszło do-
brze. Warsztaty były bar-
dzo sympatyczne i miejmy 
nadzieję, że spotkamy się 
jeszcze wielokrotnie na 
podobnych imprezach.

Tekst i zdjęcie:  
Zofia Assanowicz

■

Jeszcze o spotkaniu z dżygitami z Uzbekistanu
Nie wiadomo, niestety, jak, ale chochlik drukarski na-

mieszał nieco w tekście Aleksandra Miśkiewicza, opubli-
kowanym w poprzednim numerze „Przeglądu Tatarskie-
go”. Otóż, artyści z Uzbekistanu nie poszli do Opery nie 
z powodu swego pochodzenia, ale dlatego, że każdego dnia 
wieczorem musieli występować na arenie cyrkowej. Zaś 

Pana Aleksandra częstowali nie mrożoną kawą, lecz gorą-
cą i mocną. Ponoć wypił aż 8 filiżanek. Przepraszamy ser-
decznie Autora tekstu i Czytelników. Chochlik natomiast 
dostaje naganę.

Redaktor 
■



Selim Chazbijewicz

 Chan Dżelaleddin i Tatarzy w bitwie pod Grunwaldem
Na temat udziału Tatarów w bitwie pod Grunwaldem naro-

sło sporo mitów, podań i legend. Część z nich powstała niebawem 
po bitwie, część bardzo późno, nawet w dziewiętnastym stuleciu. 
Jedne to wynik aktywności Krzyżaków, inne samych Tatarów. Dla 
tych ostatnich bitwa na polach grunwaldzkich była rodzajem mitu 
założycielskiego, początkiem ich egzystencji na Litwie, pierwszym 
etapem historycznej i etnicznej samowiedzy. W potocznych opo-
wieściach tatarskich często można spotkać wątki, mówiące o spro-
wadzeniu Tatarów na Litwę przez wielkiego księcia Witolda ze 
względu na ich waleczność, zaś po bitwie grunwaldzkiej wszyscy 
oni mieli zostać uszlachceni i obdzieleni majątkami o wielkości, 
według ludowych podań, takiej, ile dany wojownik był w stanie 
w ciągu dnia objechać konno. W rzeczywistości, zarówno migracja 
Tatarów w granice ówczesnego Wielkiego Księstwa Litewskiego 
wyglądała inaczej, jak też inne były realia szlachectwa Tatarów. 
Współcześnie trwają na ten temat spory badaczy problemu.

Najlepszą interpretację historyczną i prawną dał Jacek Sob-
czak w swojej pracy pt. Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim 
Księstwie Litewskim.� W niej to wyraźnie rozróżnia sytuację prawną li-
tewskich bojarów i polskiej szlachty, po wtóre jasno ukazuje zróżni-
cowanie prawnego położenia Tatarów w Wielkim Księstwie w za-
leżności od statusu społecznego w chanatach, a także od sytuacji 
majątkowej w samej Litwie. Odróżnia niewielką warstwę arysto-
kracji tatarskiej, odpowiadającej statusem bojarom Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, Tatarów–kozaków, tj. wolnych osadników otrzy-
mujących ziemię w zamian za obowiązek służby wojskowej, oraz 
Tatarów wolnych rzemieślników i rolnikó - pomimo przywilejów 
społecznych i ekonomicznych zbliżających ich do statusu szlachty 
– nie byli nią, nie mając podstawowego przywileju przynależnego 
stanowi szlacheckiemu: jako innowiercy nie mogli uczestniczyć ani 
w elekcji króla, ani w sejmach i sejmikach. Dopiero w wieku XIX (r. 
1815) Jakub Murza Buczacki herbu Tarak z Podlasia został posłem 
na sejm Królestwa Polskiego. 

W wieku XVII wieku dochodził do tego czynnik religijny; 
kontrreformacja w Polsce w swoim ataku na protestantów przy-
czyniła się również do prób ograniczenia praw innowierców, 
w tym muzułmańskich Tatarów, którym kolejne sejmy odbiera-
ły poszczególne przywileje, próbując zepchnąć ich faktycznie do 
stanu chłopskiego, ograniczając przy tym, czy właściwie znosząc 
zupełnie prawa wyznawania religii. Doprowadziło to do buntu czę-
ści tatarskich chorągwi lekkiej jazdy w roku 1672, zwanego „bun-
tem Lipków”. Zaznaczyć należy, że w tym buncie, polegającym na 
przejściu części Tatarów na stronę turecką, brały udział wyłącznie 
chorągwie koronne, w praktyce Tatarzy wołyńscy. Tatarzy litewscy 
pozostali wierni Rzeczypospolitej. Systematyczna poprawa statusu 
społecznego i majątkowego Tatarów zaczęła się od czasów pa-
nowania króla Jana III Sobieskiego i trwała w okresie panowania 
Wettynów.

Wracając do udziału tatarskich oddziałów w bitwie grun-
waldzkiej, to nie ulega wątpliwości, że tam byli. Problematycznym 
natomiast jest, ilu tatarskich wojowników walczyło u boku polsko-
litewskiej armii. Możemy snuć tu różne dywagacje w zależności 
od uznania prawdziwości tego czy innego źródła lub też takiej czy 
� Jacek Sobczak, Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa-

Poznań 1984.

innej interpretacji. Olgierd Górka, autor znanej pracy pt. Liczebność 
Tatarów krymskich i ich wojsk (1936), ustalił liczebność krymskich Ta-
tarów w wieku XVII na około 250 tysięcy, z czego wielkość armii 
Chanatu Krymskiego na maksymalnie 25 tysięcy. Górka polemi-
zował zarówno z literacką wizją Sienkiewicza, jak i z dawniejszymi 
historykami, którzy bezkrytycznie powoływali się na źródła, tj. kro-
niki, zapiski i dokumenty, mówiące o „nieprzebranej liczbie” wojsk 
tatarskich. Jednakże ówczesne warunki demograficzne i gospodar-
cze nie pozwalały ani na wystawienie, ani na wyżywienie takiej armii. 
Między legendy należy też włożyć opowieści o dwóch czy trzech 
koniach, które prowadził z sobą każdy Tatar, a także o wyjątko-
wym okrucieństwie tych wojowników. Warunki życia codziennego, 
poziom higieny i medycyny, bardzo duża śmiertelność dorosłych 
i dzieci oraz krótki okres przeciętnej długości życia powodowały, 
że ówczesne tatarskie ordy były niezbyt liczne i faktycznie mogły 
wystawić niewielką liczbę wojowników. Decydowała jednak jakość 
tego wojownika, jego motywacja, wyćwiczenie i wytrzymałość oraz 
taktyka i strategia, nie zaś liczba. 

 Liczby podawane przez kroniki i dokumenty były zawyżone 
i symboliczne, jak np. „sto tysięcy”, które w praktyce oznaczały bar-
dzo wielką ilość, niepoliczalność. Sto tysięcy dla ówczesnych kroni-
karzy stanowiło bowiem liczbą abstrakcyjną, symbol właśnie wiel-
kiej ilości. Oczywiście, Chanat Krymski to nie Wielka Orda, z której 
pochodzili wojownicy tatarscy pod Grunwaldem, niemniej państwo 
tatarskie z XIII i pierwszej połowy XIV stulecia było w początkach 
XV wieku praktycznie podzielone na części, dzielnice, dążące do 
pełnej niezależności i nawet suwerenności. Targane wewnętrznymi 
walkami, z częścią wschodnią, której już nie wliczano w skład Wiel-
kiego Ułusu, czyli Złotej Ordy. Liczba wojowników, którą posiadał 
wielki chan Złotej Ordy, Tochtamysz, nie mogła przekraczać stu 
tysięcy, zaś jego synowie dysponowali oddziałami maksymalnie po 
dziesięć tysięcy wojowników każdy, jeśli nie mniej. Dżelaleddin, syn 
Tochtamysza, biorący udział w bitwie grunwaldzkiej, nie mógł mieć 
więcej niż około trzech tysięcy. Z tego najpewniej nie wszyscy brali 
udział w wojnie polsko-litewsko-krzyżackiej w latach 1409- 1411. 

 Jak stwierdza Jan Tyszkiewicz�, w wojnie tej i w bitwie grun-
waldzkiej, oprócz oddziału Dżelaleddina, uczestniczyli również 
Tatarzy już osiadli w Wielkim Księstwie Litewskim. Krzyżackie 
źródła oceniały ich ogólną liczbę na około 30 tysięcy. Zawarte jest 
to w krzyżackiej Kronice Anonima (1330- 1426), będącej częścią Scrip-
tores Rerum Prussicarum, t. III, s. 724 �. Kroniki krzyżackie jednakże 
niewątpliwie przesadzały, by usprawiedliwić tym własną klęskę, 
dając przy tym nieprawdopodobne opisy zwyczajów tatarskich, 
jak np. jedzenie przez nich ludzkiego mięsa, co miało zwłaszcza 
w oczach zachodniej opinii publicznej stworzyć obraz diabelskich 
barbarzyńców, z którymi sprzymierzyli się Litwini i Polacy, aby po-
konać bogobojnych chrześcijańskich rycerzy.

Początków osadnictwa Tatarów w Wielkim Księstwie Li-
tewskim należy szukać w XIV stuleciu, z pierwszej połowy 
którego pochodzą najwcześniejsze wiadomości o obecności 
tatarskiej na tych ziemiach�. Jak podaje Stanisław Kryczyński, 
� Jan Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce, Warszawa 1989, s. 125.
� Jw., s. 125, przypis 32.
4 Stanisław Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, wyd. 2, 

Gdańsk 2000, s. 3.
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autor najlepszej dotąd monografii o Tatarach litewskich i pol-
skich5, Tatarzy stykali się z państwem litewskim od czasu pod-
boju księstw ruskich. Książę Gedymin, panujący w latach 1315-
1341, a później Olgierd, sprzymierzali się często z władcami 
tatarskimi, prowadząc wojny z Zakonem Krzyżackim, Polską 
i Księstwem Moskiewskim. Według Kryczyńskiego, prawdo-
podobnym było, że już w wieku XIV oddziały tatarskie stale 
posiłkowały armię książąt litewskich na zasadzie służby zacięż-
nej, osadzały także często, jako załogi, grody, gródki i zamki. 
Najstarsza znana relacja dotycząca kolonizacji tatarskiej na 
ziemiach litewskich, pochodzi z roczników zakonu franciszka-
nów pod nazwiskiem Lucae Wadingi, Annales ordinis Minorum ab 
a 1208- ad an. 1540, Lugduni 1672, t. I, 459. Tekst tejże zapiski 
tłumaczył pracujący w Petersburgu wileński orientalista Antoni 
Muchliński w swojej pracy pt. Izsliedowanije o proischożdienii i so-
stojanii Litowskich tatar, St Petersburg 1857, s. 54. Ten fragment 
z roku 13246, zapisany przez Łukasza Wadinga, brzmi: Bracia 
nasi wyprawili się celem głoszenia nauki Chrystusa w krainy litewskie, 
gdzie znaleźli cały naród pogrążony w błędach barbarzyńskich i oddany 
kultowi ognia, a między nimi Scytów, przybyszów z kraju jakiegoś chana, 
którzy w modlitwach swoich używają języka azjatyckiego. 

Wielki książę Olgierd otrzymywał pomoc od Dżanibega, 
chana Złotej Ordy, ostatniego władcy silnego i w miarę zjedno-
czonego państwa tatarskiego. Według cytowanej przez Kryczyń-
skiego tradycji litewskich Tatarów, najstarsze osadnictwo tatarskie 
w Wielkim Księstwie powstało w okolicach lat 1350 i 1352, kiedy 
to wojska chana Dżanibega wspierały litewskie wyprawy na Pol-
skę. Również Jagiełło kontynuował politykę przymierza ze stepo-
wymi władcami, co także przyczyniało się do rozwoju tatarskiej 
kolonizacji. Przywoływany już Kryczyński twierdzi, że przyczyną 
kolejnej fali osadniczej była klęska emira Mamaja na Kulikowym 
Polu w roku 1380, zadana przez armię księcia moskiewskie-
go Dymitra Iwanowicza. Wtedy to syn Mamaja, Mansur Kijat, 
schronił się na Litwie i szukał opieki wielkiego księcia Jagiełły. Je-
den z dwóch synów Mansura Kijata, przyjąwszy chrzest obdzie-
lony został dobrami ziemskimi na Zadnieprzu, dając początek 
znanemu rodowi książąt Glińskich. 

Za właściwego twórcę tatarskiego osadnictwa w Wielkim 
Księstwie Litewskim uważa się wielkiego księcia Witolda. Przez 
długie wieki w pamięci wdzięcznych pokoleń, Witold jawił się 
jako niestrudzony organizator i budowniczy litewskiego pań-
stwa oraz jego obronnego systemu. Tatarzy nazywali go „białym 
chanem”, kolor biały oznaczał bowiem w symbolice turkijskich7 
koczowników kierunek zachodni. W tradycji litewskich Tatarów 
pozostała modlitwa za Witolda, którą czytali podczas piątkowych 
nabożeństw w meczetach aż do wieku XX. Nazywali go Wattad, 
a jego imię wymawiali na równi z imionami kalifów – zwierzchni-
ków islamu8. Jednym z elementów tego systemu była akcja kolo-
5 Jw.
6 Stanisław Kryczyński, op. cit., s. 6.
7 O ile przymiotnik „turecki” powszechnie uważa się za zarezerwowany na oznaczanie 

Turków anatolijskich w współczesnej Turcji lub też historycznie Turków Seldżuków  
i Turków Osmańskich, to na oznaczenie narodów i grup etnicznych tureckojęzycznych, 
ale nietożsamych z wspomnianymi wyżej grupami nie było w języku polskim dobrego 
określenia. W okresie międzywojennym używano kalki z języka rosyjskiego: tiurkskich, 
czasami turko-tatarskich, jednakże współcześnie turkolog prof. Henryk Jankowski  
z Poznania zaproponował pojęcie turkijski na oznaczenie wszystkich etnicznych grup, 
plemion i narodów używających języków należących do szeroko pojętej tureckiej ro-
dziny językowej. Określenie „turkijski” coraz bardziej przyjmowane jest w naukowym 
piśmiennictwie i stanowi nazwą najwłaściwszą.

8 Pamięci Wielkiego Księcia Witolda [w:] Rocznik Tatarski, t. I, Wilno 1932, s. 1-2.

nizacyjna - obsadzanie Tatarami zarówno rubieży, jak i centrum 
państwa, w osadach pod zamkami i grodami w celu stałej służby 
wojskowej i możliwie szybkiej reakcji zbrojnej. Byli na ówcze-
sne czasy Tatarzy czymś w rodzaju sił szybkiego reagowania do 
użycia w nagłej potrzebie, na każdy rozkaz władcy, bez potrzeby 
zbierania pieniędzy, uchwał rady przybocznej, zbierania pospo-
litego ruszenia itd. Pełnili również funkcje policyjne na potrze-
by panującego, a także tworzyli jakby służby specjalne używane 
do zadań wywiadowczych, dokonywania dyskretnych egzekucji 
z rozkazu władcy, fizycznej likwidacji opozycji itd. Byli szybcy, 
sprawni, dyspozycyjni oraz całkowicie wierni i lojalni swemu su-
werenowi, za którego uważali księcia Witolda. Walki wewnętrzne 
i praktyczny rozpad Złotej Ordy sprawił, że możliwa była inge-
rencja Witolda w sprawy tatarskie oraz jego intensywna polityka 
wschodnia. 

Naświetlmy jednakże ówczesną sytuację polityczną w pań-
stwach tatarskich. Zacząć należy od początku. Otóż, Czyngis Chan 
utworzył dzielnicę, którą oddał we władanie swemu najstarszemu 
synowi Dżocziemu. Niektórzy badacze śmierć Dżocziego, która 
miała miejsce jeszcze za życia Czyngis Chana, przypisują temu 
ostatniemu.9 Miał on wydać wyrok na syna za złamanie posłuszeń-
stwa i próby prowadzenia własnej polityki. Dzielnica Dżocziego, 
po tatarsku Ułus Dżocziego, obejmowała terytoria od Dunaju do 
Jeziora Aralskiego, od Kaukazu po zachodnią Syberię, od Krymu 
po Morze Białe, stepy dzisiejszego Kazachstanu, północny Azer-
bejdżan i Dagestan. Było to olbrzymie, słabo zaludnione teryto-
rium, rządzone przez władców noszących tytuł chana. Nominalnie 
jego władcy zależni byli od wielkiego chana, rezydującego w Mon-
golii. Szybko jednak, na skutek feudalnych procesów podziału po 
śmierci Czyngis Chana, państwo zaczęło ulegać rozkładowi. 

Oprócz dzielnicy Dżocziego, wydzielone zostały inne ułusy 
dla poszczególnych synów Czyngisa. Tych, którzy przejęli spadek 
po ojcu było czterech. Po Dżoczim, kolejnym był Czagataj, współ-
autor jasy, mongolskiego prawa plemiennego. Jego ułus obejmo-
wał mniej więcej terytoria Azji Centralnej. Państwo to dotrwało do 
XV wieku, do czasów podbojów Tamerlana, który był zarządcą 
i naczelnym wodzem, ale nie nominalnym władcą, ponieważ nie 
pochodził od Czyngis Chana. Następny był Ugedej, który w roku 
1229 na zjeździe książąt został wybrany następcą Czyngis Chana 
jako wielki chan. Jego z kolei synem i następcą był Gujuk, po czym 
linia Ugedeja przestała odgrywać jakąkolwiek rolę. Najmłodszy 
syn, Tołuj, zgodnie z zasadą spadkobierstwa wśród koczowników 
odziedziczył Mongolię, czyli dziedzinę ojca, bowiem w tym syste-
mie to najmłodszy był głównym dziedzicem spadku. Jego syno-
wie, Mangu i Kubilaj, zostali wielkimi chanami. Kubilaj dodatkowo 
ogłosił się cesarzem Chin i założył dynastię Juan, rządzącą tam 
przez następne stulecie. To właśnie w tym okresie Chiny podpo-
rządkowały sobie Tybet, który uznał zwierzchnictwo wielkich cha-
nów i cesarzy Chin. 

Kolejny syn Tołuja, Hulagu, podbił Iran i Chorezm, tworząc 
państwo mongolsko-irańskie. Przetrwało ono do XV wieku, to-
cząc krwawe bratobójcze wojny ze Złotą Ordą. Sama natomiast 
Złota Orda już w wieku XIV podzieliła się faktycznie na dwie 
części. Jedną, wschodnią, obejmującą terytoria zachodniej Sybe-
rii, lewobrzeżne stepy nadkaspijskie dolnego biegu Wołgi, tereny 
pomiędzy Morzem Kaspijskim a jeziorem Aralskim, północny 
Azerbejdżan i Dagestan oraz stepy Kazachstanu - nazywano Białą 

9 Józef  Włodarski, Historia Dżoczi, syna Czyngis-chana, Gdańsk 1997.
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Ordą (tatarskie Ak Ordu). Reszta terytorium zwana była Siną Ordą 
(Gok Ordu). Już w wieku XIV za państwo Złotej Ordy uważano 
tereny Sinej Ordy, zaś Biała Orda praktycznie odpadła i ziemie te 
przestały być wliczane w skład zmniejszonej Złotej Ordy. Państwo 
to przechodziło przeobrażenia społeczne, religijne, gospodarcze 
i etniczne, tak, że w wieku XV dawny Ułus Dżocziego był li tylko 
symbolicznym punktem odniesienia. 

Następcą Dżocziego i faktycznym twórcą państwa Złotej 
Ordy był jego syn, a wnuk Czyngis Chana, Batu Chan, panujący 
w latach 1227-1255. W ciągu następnych dwóch lat po śmierci 
Batu, w latach 1255-1256 władzę sprawowali Sartak i Ułagczi, obaj 
zmarli nagłą śmiercią. Władzę objął Berke Chan, za którego pano-
wania rozpoczęła się islamizacja Złotej Ordy. Nie była ona jednak 
całkowita, bowiem islam przyjął w zasadzie chan oraz jego dwór. 
Następcy Berkego, Mongke Temur (1267-1280), Tuda Mongke 
(1280-1287) oraz Teleboga (1287-1290) i Tochta (1290-1312) byli 
szamanistami, tak jak ich przodkowie i sam Czyngis Chan. Kolejny 
etap islamizacja nastąpił za panowania Uzbek Chana (1312-1341) 
i osiągnął nieznane przedtem natężenie. Panowanie tego władcy 
można uznać za apogeum potęgi państwa i zarazem za początek 
jego końca. Dwaj jego następcy, panujący niecały rok Tini Beg 
(1341) i Dżanibeg (1341-1357) - to ostatni w zasadzie chanowie 
Złotej Ordy. Po śmierci Dżanibega państwo znalazło się w okresie 
kompletnego chaosu walk wewnętrznych o władzę, co doprowa-
dziło do całkowitej anarchii i praktycznego rozpadu. 

Władzę na tym terytorium przejął władca Białej Ordy, Tochta-
mysz, ostatni w dawnym stylu chan niepełnego już Ułusu Dżoczie-
go. Rozpoczął panowanie w roku 1380 dzięki pomocy Tamerlana, 
emira Ułusu Czagatajskiego, twórcy imperium w Azji Środkowej, 
które rozpadło się rychło po jego śmierci, tuż na początku XV 
wieku. Tochtamysz, zostawszy chanem Złotej Ordy, niebacznie 
rozpoczął wojnę o Azerbejdżan ze swoim niedawnym protekto-
rem. Walki toczyły się w latach 1389-1395 i skończyły całkowitą 
klęską Tochtamysza oraz zniszczeniem Złotej Ordy. Nie podniosła 
się więcej po tej klęsce i coraz bardziej ulegała politycznej erozji, 
by przestać istnieć w roku 1502. Tochtamysz, o czym już wspo-
minałem, udał się po pomoc do Witolda, który mu jej udzielił. Jak 
pisze Jan Tyszkiewicz10, najwięcej zwolenników miał Tochtamysz 
w Białej Ordzie i Bułgarii Nadwołżańskiej, w środkowym biegu 
Wołgi i z tych to terenów mogli pochodzić przybyli z nim na Litwę 
Tatarzy. Witold ofiarował na potrzeby Tochtamysza i jego drużyny 
zamek w Lidzie, gdzie ten przebywał w latach 1396-1399. Tamer-
lan zaś na tronie Złotej Ordy osadził Timur Kutługa. 

Z kolei Witold dwa razy w tym czasie organizował wojenne 
wyprawy na ziemie tatarskie. Pierwsza miała miejsce w roku 1397 
i dotarła aż na południowo-wschodni Krym w okolice Kaffy. Wią-
że się z nią podanie o przesiedleniu na Litwę w okolice Trok ludno-
ści karaimskiej, którą Witold miał jakoby wówczas zagarnąć��. To 
kolejny mit założycielski mniejszości karaimskiej w Polsce i na Li-
twie. Druga wyprawa odbyła się w roku 1398 i armia litewska oraz 
posiłkujący ją wojownicy Tochtamysza dotarli znowu na Krym, 
złupiwszy miasta Kyrkjer i Mangup. Według relacji Jana Długosza, 
doszło wtedy do zajęcia głównego koczowiska nad Donem, zwa-
nego „Orda” i w wyniku tego uprowadzono dużą liczbę koczow-
niczej ludności wraz ze stadami na Litwę. Warto parę słów poświę-
cić wspomnianej „Ordzie”. Otóż w owych czasach nazwą „Orda” 

10 J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 123.
�� W.S. Korotopow, Wojennyje tradicii krymskich karaimow, Symferopol 2004, s. 31.

oznaczano główny namiot wielkiego chana, który był symbolem 
władzy. Przejęcie namiotu było równoznaczne z przejęciem insy-
gniów władzy, tak istotnych w średniowieczu. „Ordą” nazywano 
też miejsce, gdzie stał ów „tronowy namiot”, czyli miejsce pobytu 
władcy. Z czasem określenie „Orda” zaczęło obejmować również 
plemienno-rodowy organizm stepowych koczowników. „Orda” 
oznaczała nie tyle terytorium, co ludzi, wojowników, ich rodziny 
i dobytek, poddanych władzy chana. W tym to najpewniej znacze-
niu o „Ordzie” pisał Długosz. 

Witold podjął kolejną wyprawę w stepy tatarskie, dążąc do po-
nownego osadzenia na tronie Tochtamysza i w ten sposób zapew-
nienia sobie olbrzymiego wpływu politycznego w Złotej Ordzie. 
W wyprawie tej towarzyszyło mu również rycerstwo polskie, a tak-
że Krzyżacy. 12 sierpnia 1399 r. poniósł litewski książę straszliwą 
klęskę nad rzeką Worsklą. Chan Timur Kutług zwlekał z wyda-
niem bitwy, udając prowadzenie rokowań pokojowych i czekając 
na swego pomocnika, a właściwie protektora, emira Edygeja, który 
faktycznie rządził Złotą Ordą. Przybywszy z resztą wojska, zadał 
Witoldowi klęskę, która na dłuższy czas wniwecz obróciła jego po-
lityczne plany na wschodzie. Tochtamysz zbiegł na tereny nadwoł-
żańskie, gdzie spodziewał się znowu wznieść buńczuki wojenne 
i zdobyć tron. Został jednakże w roku 1407 pokonany i zabity. Jego 
synowie, a zwłaszcza Dżelaledddin, zawarli porozumienie politycz-
ne z Witoldem, podobne jak ich ojciec, na mocy którego wielki 
książę litewski miał wspomóc ich w odzyskaniu władzy w Złotej 
Ordzie. W konsekwencji tego układu oddział Dżelaldeddina zna-
lazł się w armii polsko-litewskiej pod Grunwaldem. W roku zakoń-
czenia wojny polsko-krzyżackiej, tj. w 1411, Dżelaleddin wrócił do 
Złotej Ordy, gdzie po walkach wewnętrznych zdołał w roku 1412 
na krótko zostać chanem. W tym samym roku został obalony przez 
rodzonego brata wespół z emirem Edygejem. Trzeci syn Tochta-
mysza, Betsabuła, pozostał na Litwie i na przełomie lat 1412/13 
jego stronnicy obwołali go chanem. Wraz ze swymi wojownikami 
uczestniczył w roku 1414 w kolejnej polsko-krzyżackiej wojnie, pa-
ląc zameczek w Plemiętach obok Radzynia Chełmińskiego, o czym 
zaświadczają archeologiczne znaleziska m.in. grotów strzał��.

Jak podaje Stanisław Kryczyński��, powołując się na niemiec-
kiego historyka Augusta Kotzebue, który fakt ten opisał w pracy 
wydanej w Rydze w 1808 roku pt. Preussens altere Geschichte, z rąk 
wojowników tatarskich zginął wielki mistrz Ulryk von Jungingen. 
Według tejże relacji, w chwili gdy wielki mistrz zgrzany bojem wjechał na 
wzgórze i podniósł przyłbicę hełmu, aby zaczerpnąć tchu, przebił mu spi-
są odsłoniętą szyję „Tatar-Hauptmann” imieniem Bagradin (Bahadur-ed 
Din). Należy zaznaczyć, że jest to jedna z wersji, którą poddawał 
w wątpliwość wybitny polski historyk Tadeusz Korzon. Również 
Stanisław Kryczyński cytuje dotyczące bitwy grunwaldzkiej trady-
cje własne litewskich Tatarów, traktując je jako wtórne i związane 
z reminiscencjami z lektur. Według jednej z takich legend, Niemcy-
Krzyżacy w bojach z Litwinami używali czarów i dlatego byli przez 
dłuższy czas niezwyciężeni. Dopiero Tatarzy, wezwani na pomoc 
przez książąt litewskich, swoją siłą magiczną wzbudzili trwogę 
w niemieckich rycerzach, wśród których miało powstać powiedze-
nie „Turka i kula się nie ima”. Tu Kryczyński przywołuje znaną 
w dawnej Polsce wiarę w tzw. „charakterników”, którym nie szko-
dzą kule. Inna wersja legendy przypisuje grunwaldzkie zwycięstwo 
tatarskiej taktyce zarzucania arkanów na okutych w zbroję rycerzy 
�� J. Tyszkiewicz, op. cit. , s. 126.
�� Stanisław Kryczyński, Kronika wojenna Tatarów litewskich, opracował, wstępem i przypisa-

mi opatrzył Jan Tyszkiewicz, Gdańsk 1997/1998, s. 20.
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zakonnych i ściągania ich z koni. Po takim upadku nie mogli się już 
podnieść. Po klęsce zakonu pod Grunwaldem, Tatarzy w składzie 
litewskiej armii pustoszyli Prusy zakonne, podchodzili pod Mal-
bork, krążyli w okolicach Nogatu i Wisły i robili wypady aż pod 
Gdańsk��.

W roku 1558 w traktacie pt. Risale-i-Tatar-i-Lech (Sprawozdanie, 
relacja o Tatarach polskich) anonimowy Tatar litewski, prawdopo-
dobnie Czelebi Murzicz, tatarski kadi (sędzia) w Wielkim Księstwie 
Litewskim i imam (duchowny) meczetu w Dowbuciszkach, pi-
sanym na żądanie tureckiego sułtana Selima II, który chciał znać 
sytuację swoich współwyznawców w Rzeczypospolitej, relacjono-
wał: Ale najwięcej (Tatarów) osiedliło się tutaj (na Litwie) za czasów emira 
Timura. Król lachski prosił u niego posiłków przeciw swym wrogom i wskutek 
czego przysłał emir kilka tysięcy swego walecznego wojska, a kiedy otrzymali 
zwycięstwo, na prośbę króla pozostali oni w jego posiadłościach, osypani wielki-
mi oznakami łask monarszych, jako to: posiadłościami ziemskimi, pysznymi 
kaftanami i bogactwami. Imię zaś tego krola, który był jakoby kolumną utrzy-
mującą islam w krajach giaurów jest Wattad (Witold) i pamięć jego dochowała 
się do naszych czasów”15

Krzyżacy wykorzystali obecność wojsk tatarskich pod Grun-
waldem, prowadząc antypolską propagandę. Już w roku 1409 re-
lacje urzędników zakonnych donosiły wielkiemu mistrzowi Ulry-
kowi von Jungingen o obecności w wojsku litewskim oddziałów 
tatarskich. Zaś obecność Tatarów pod Grunwaldem Krzyżacy, 

�� Stanisław Kryczyński, Kronika wojenna (…) op. cit., s. 22.
15 Jw., s. 23.

o czym wspominałem, tendencyjnie wyolbrzymiali, podając liczbę 
trzydziestu tysięcy wojowników. Po klęsce grunwaldzkiej wysyłali 
listy do władców i biskupów zachodniej Europy, oskarżając Jagieł-
łę i Witolda o antychrześcijańskie nastawienie i o fałszywe nawró-
cenie, czego dowodem miałby być właśnie udział „pogańskich” 
Tatarów w walce z chrześcijańskim zakonem.

Tatarskie osadnictwo na ziemiach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego rozwijało się od XIV do XVI wieku, do końca panowania 
dynastii Jagiellonów. Stulecia XVII i XVIII niewiele wniosły do 
głównego stanu tatarskiej kolonizacji w Wielkim Księstwie Litew-
skim i Koronie Polskiej. Jedynie siedemnastowieczne osadnictwo 
na Wołyniu i Podolu nieco zmieniło ten obraz. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że nie można dokładnie 
ustalić ilu tatarskich wojowników walczyło pod Grunwaldem. Były 
tam zarówno oddziały Dżelaleddina, jak i osiadłych już wcześniej 
na Litwie Tatarów. Liczyły one mniej więcej od tysiąca do trzech 
tysięcy wojowników. Biorąc pod uwagę ówczesne rzeczywiste pro-
porcje wielkości armii polskiej, litewskiej i krzyżackiej, nie sądzę, 
by liczba trzech tysięcy uchodziła za małą. Byłoby to trochę więcej 
niż jedna dziesiąta całego wojska polsko-litewskiego. Tak czy ina-
czej w obchodach 600-lecia bitwy nie może zabraknąć akcentów 
tatarskich, bo przecież według relacji Długosza, właśnie Tatarzy 
uderzyli pierwsi w tej bitwie i pierwsi wzięli na siebie impet prze-
ciwuderzenia Krzyżaków. Niech więc pamięć o nich trwa przy oka-
zji grunwaldzkiej wiktorii.

Selim Chazbijewicz
■

Sławomir Hordejuk 

Sytuacja społeczno-zawodowa Tatarów
na południowym Podlasiu w XVII-XX wieku

Początki osadnictwa tatarskiego na południowym Podlasiu 
sięgają II połowy XVII w. 

12 marca 1679 r. król Jan III Sobieski nadał Tatarom 
pierwsze wsie w ekonomii brzeskiej: Studziankę�, Lebiedziew 
oraz Małaszewicze (od II poł. XVIII w. Małe i Wielkie – dziś 
Duże). Od kolejnych monarchów otrzymali oni ziemię w in-
nych wsiach ekonomii m.in. w Koszołach (w 1711 r.), Ortelu 
(obecnie Królewskim) i Ossowie k. Radzynia Podl. (1727 r.), 
Wyczółkach (1751 r.), Połoskach i Dąbrowicy (1759 r.), Wo-
rońcu (gm. Komarówka Podl., 1769 r.), Zalutyniu (1773 r.), 
Kościeniewiczach i Wólce Kościeniewickiej (1783 r.). W II poł. 
XVIII wieku Tatarzy nabyli również dobra w Trojanowie (gm. 
Piszczac), zaś w I poł. XIX w. weszli w posiadanie ziemi w Bo-
kince (1839 r.), zwanej niegdyś Tatarską (dziś Królewską), Mi-
chałkowie k. Terespola oraz Janówce i Kupanach. Jeszcze w II 
poł. XIX w. Tatarzy mieszkali w Studziance, Małaszewiczach 
Małych, Białej (Podlaskiej), Ortelu, Kościeniewiczach, Wólce 
Kościeniewickiej, Lebiedziewie, Bokince oraz Połoskach. Na 

� Niektórzy autorzy podają, iż wieś ta zamieszkana była przez Tatarów już w czasach 
wielkiego księcia Witolda. Zob. np. Encyklopedyja Powszechna, t. XXIV, Warszawa 1867, 
s. 259; B. Górny, Monografia powiatu bialskiego, Biała Podlaska 1939, s. 84; M. Konopacki, 
O muzułmanach polskich, Przegląd Orientalistyczny 1962, nr 3, s. 226. Lustracja z 1570 r. 
oraz rewizja Kierdeja z 1631 r. nie wykazują w tej wsi Tatarów. Dokumenty Moskiew-
skiego Archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości z 1897 r., które wymieniają wszystkich 
mieszkańców tej wsi w 1570 r., nie podają ani jednego nazwiska Tatara. Tak więc przed 
1679 r. była to typowa wieś chłopska, zamieszkana przez Rusinów. 

początku XX w. spotykało się ich już tylko w Studziance, Białej, 
Malowej Górze oraz Małaszewiczach Małych�.

Pobyt mniejszości tatarskiej na tych terenach był swego 
rodzaju fenomenem. Pomimo tak znikomej liczebności oraz 
obcowania z miejscową ludnością (katolicką, prawosławną i ży-
dowską), zdołała ona przez blisko 250 lat zachować własną reli-
gię (islam), tradycję oraz kulturę. Swoje losy Tatarzy związali na 
zawsze z przybraną ojczyzną – Rzeczpospolitą. Będąc najbar-
dziej lojalnymi i wiernymi obywatelami swego państwa, bronili 
jego granic w każdej wojnie i zrywie niepodległościowym, pła-
cąc za to często cenę najwyższą, życie. Dziś jedynymi po nich 
w tym regionie śladami są mizary w Studziance i Zastawku�, 
znikome materiały archiwalne oraz nieliczni już potomkowie. 

Tradycyjnym i zarazem najstarszym zajęciem Tatarów była 
służba wojskowa, za którą otrzymywali żołd. Jak pisał Stanisław 
Kryczyński (1911-1941), jeden z najwybitniejszych badaczy 
problematyki tatarskiej: „Tatar był i jest żołnierzem z krwi i ko-
ści. Wojna była niegdyś najważniejszym elementem jego życia. 
(…) Wojowali Tatarzy z zamiłowania i z stałej konieczności”4. 
Obowiązek wojskowy spoczywał na Tatarach hospodarskich 
którzy otrzymali nadania ziemskie od króla. Zawód żołnierski 
� Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego, Warszawa 1915, s. 32; Skorowidz miejscowości Rzeczy-

pospolitej  Polskiej, t. IV (woj. lubelskie), Wyd. GUS, Warszawa 1924, s. 1.
� S. Hordejuk, Dzieje mizaru w Zastawku  koło Terespola, Goniec Terespolski 1/2006, s. 29-33.
� S. Kryczyński, Kronika wojenna Tatarów litewskich, Przegląd Humanistyczny 2/1984, s. 125.
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przekazywany był z ojca na syna. Aż do II wojny światowej 
istniały w wojsku polskim oddzielne jednostki tatarskie. Tata-
rzy służyli głównie w pułkach jazdy lekkiej. Początkowo pod-
stawowym ich uzbrojeniem był łuk i szabla, a następnie broń 
palna oraz lanca z proporczykiem. Doskonale nadawali się do 
zwiadów oraz szarży. Ponadto, używano ich w pościgu, akcjach 
represyjnych i nękających kraj wroga, wszelkich służbach po-
mocniczych, kurierskich i dyplomatycznych, gdy chodziło 
o sprawną i bezpieczną eskortę poselstwa. Wprowadzili przy 
tym do polskiej wojskowości nowe rodzaje taktyki oraz uzbro-
jenia. Tatarzy bialscy służyli głównie w I, III, IV oraz VI Pułku 
Przedniej Straży Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Obok służby wojskowej, podstawowym źródłem utrzyma-
nia tej społeczności było rolnictwo (w tym ogrodnictwo i sadow-
nictwo). Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z końca XIX w., 
opisując Studziankę – główne skupisko Tatarów na południo-
wym Podlasiu, podaje: „Zamieszkana przez ludność rusińską i ta-
tarską. Gleba żytnia, urodzajna, ogrody warzywne i drzewa owo-
cowe piękne. (…) Zamożniejsi mają tu dosyć znaczne folwarki 
(…). Ludność trudni się uprawą roli, niektórzy rzemiosłami. Lud 
to pracowity i gościnny”5. Ponad trzydzieści lat później (w 1922 
r.), przejeżdżający przez Studziankę Wacław Świątkowski zapisał: 
„Wiele się już zmieniło w Studziance. Z licznych zaścianków ta-
tarskich pozostał jeden, skazany, jak inne, na wymarcie. Dworki 
obszerne, niebrzydkie, zabudowania okazałe. Z każdego szcze-
gółu widać, że ma się przed oczyma jednostkę gospodarczą więk-
szą, bogatszą, z której wyziewa splendor drobnoszlachecki”6.

Drobnoziemiańska i drobnoszlachecka grupa Tatarów (np. 
Bielakowie, Azulewicze, Buczaccy, Koryccy, Lisowscy, Józefo-
wicze) posiadała rozległe dobra ziemskie. W swoich majątkach 
zatrudniali wyrobników oraz rzemieślników (niekoniecznie ta-
tarskiego pochodzenia7). Wiadomości o tym znajdujemy m.in. 
w testamencie por. Abrahama Koryckiego (ok. 1743-1811)8 
z 1811 r., w którym zapisuje część Małaszewicz Małych: „z 
Gospodarzami siedmio[ma], jednym ogrodnikiem, resztą grun-
tu, z zaroślami, lasami, łąkami i całym zabudowaniem dwor-
nym, w którym teraz mieszkam (…) JP. Osmanowi Koryckie-
mu Chorą[żemu] Wojska Pols[kiego] i Sukcessorom onego”9.  
 W majątku w Małaszewiczach jednak Małych trzymał: „Konie 
(…), bydło, owce, kozy, ptaswo”10. Z tego samego dokumentu 
dowiadujemy się, iż wspomniany A. Korycki posiadał również 
folwark w Lebiedziewie: „z gospodarzami (…) zabudowaniem, 
Gruntami, Łąkami, Zaroślami, Lasami”. Natomiast w testa-
mencie jego teścia, mjr. Samuela Józefowicza (1726-1812?)�� 
5 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, Warszawa 1890, s. 496.
6 W. Świątkowski, Podlasie. Piąta wycieczka po kraju, Warszawa 1929, s. 71.
7 Nazwisk, np. Gabrowskich, Czejewskich, Szefalkiewiczów, czy Ebiełłów, które wystę-

pują na mizarze w Studziance, nie wymienia Herbarz rodzin tatarskich w Polsce Stanisława 
Dziadulewicza. Mogli oni zatem pracować u zamożniejszych Tatarów, z czasem prze-
chodząc na islam. Możliwe także, że były to rodziny polskie, które po zawarciu związku 
małżeńskiego, zmieniły wyznanie.

8 Szerzej zob.: S. Baranowski Tuhan Mirza, Z aktów wojskowych o Tatarach litewskich (1782-
1792), Ateneum Wileńskie, 1929, R. VI, z. 1-2, s. 209, 211; S. Dziadulewicz, s. 158; A. 
Kołodziejczyk, Dwa XIX-wieczne testamenty tatarskie z Podlasia, Rocznik Bialskopodlaski 
1997, t. V, s. 187-195. 

9 A. Kołodziejczyk, Dwa XIX-wieczne …, s. 192. 
10 Ibidem, s. 193.
�� Ibidem, s. 187-188, 196-199; eadem: Major Samuel Józefowicz (1726-1812?) – oficer jazdy 

tatarskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rocznik Bialskopodlaski 2004, t. XII, s. 307-319; S. 
Józefowicz, Nota przeciągu służby mojej, [w:] S. Tuhan-Mirza Baranowski,  Z aktów wojsko-
wych …, s. 216-219.

z 1812 r. jest zapis części majątku Małaszewicze Wielkie oraz: 
„gruntów ornych, ogrodów, lasu i zabudowań, tak Dworskich 
jako i wiejskich (…), Koni, Bydła”�� na jego syna Dawida Jó-
zefowicza. 

Już zaledwie z tych kilku przytoczonych przykładów, moż-
na stwierdzić, że niektóre rody tatarskie posiadały dość rozległe 
majątki ziemskie, w których rozwinięta była hodowla różnych 
zwierząt. Niemal każde gospodarstwo tatarskie dysponowało 
od jednego do kilkunastu koni. Używano ich nie tylko do pra-
cy w rolnictwie. Oficerowie tatarscy musieli wystawiać własne 
poczty, często nawet do 10 wierzchowców. Niestety, większość 
bialskich Tatarów nie była najlepszymi gospodarzami. Tatarskie 
zaścianki były zazwyczaj biedne i zaniedbane, a ich majątki za-
dłużone, toteż wystawiano je często na licytacje. Rozdrobnienie 
i ciągła rotacja ziemi powodowała, że przechodziły one z cza-
sem w nietatarskie ręce. Uwłaszczenie chłopów po powstaniu 
styczniowym, zrujnowało tatarskich ziemian. Dodatkowo, za 
udział w powstaniach, spadały na Tatarów dotkliwe represje 
w postaci konfiskaty majątków, pozbawiano ich prawa nabywa-
nia ziemi, nakładano kontrybucję. Wielu z nich zostało uwię-
zionych, zesłanych na Syberię lub poniosło śmierć. 

Niewielka liczba Tatarów z okolic Studzianki, zajmowała się 
zapewne garbarstwem oraz handlem i furmaństwem��. Garbo-
wano głównie skóry zwierząt hodowanych w gospodarstwach 
rolnych (owcze, końskie i bydlęce). Jak pisze dr Aleksander 
Miśkiewicz: „Rzemiosło to, znane Tatarom jeszcze z czasów 
wędrówek stepowych, przylgnęło do nich na stałe i gdy przeszli 
na osiadły tryb życia, stało się jednym z ich głównych zajęć”��. 
Jeszcze w okresie międzywojennym zawód ten uprawiało ok. 
20 % polskich Tatarów15. Uboższe warstwy prawdopodobnie 
podejmowały się różnych prac dorywczych.

Warto wspomnieć, iż Tatarzy wysyłani byli przez władców 
do Turcji i na Krym, m. in. jako posłowie, gońcy i tłumacze. Np. 
w 1768 roku płk Jakub Azulewicz (ok. 1731-1794)16, pochodzą-
cy ze Studzianki, dowódca VI Pułku Przedniej Straży Wojsk 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, wysłany był przez wojewodę 
witebskiego Ogińskiego do chana krymskiego Kerim-Gireja. 
Henryk Rzewuski w interesujący sposób przedstawia w Pamiąt-
kach Soplicy postać: „(…) Azulewicza, Tatara, ale obywatela za-
cnie urodzonego, co był później pułkownikiem lekkiego pułku 
w wojskach Rzeczypospolitej. (…) Pan Azulewicz (…) będąc 
biegłym w językach bisurmańskich, posiadał szczególną ufność 
wodzów Konfederacji i tej ufności nie zawiódł”17. Prawdopo-
dobnie również płk Samuel Murza Korycki18 (zm. 1704), które-
mu Jan III Sobieski nadał ziemię w Lebiedziewie i Małaszewi-

�� A. Kołodziejczyk, Dwa XIX-wieczne …, s. 196.
�� A. Kołodziejczyk, Tatarzy regionu …, s. 210; J. Sroka, Opowieści z Podlasia, Słowo Podlasia 

1987, nr 4, s. 7 oraz nr 22, s. 7.
�� A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918-1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne, Warszawa 

1990, s. 69.
15 J. J. Tochterman, Ilość, rozmieszczenie i struktura zawodowa Tatarów w Polsce, Wiadomości 

Geograficzne, Kraków X-XII 1935, nr 8-10, s. 58. 
16 S. Kryczyński, Azulewicz Jakub, [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej PSB), t. I, Kraków 

1935, s. 191; eadem: Życiorysy zasłużonych muślimów. Jakub Azulewicz, Rocznik Tatarski, t. 
II, Zamość 1935, s. 407-414; A. Kołodziejczyk, Pułkownik Jakub Azulewicz, [w:] Rocznik 
Tatarów Polskich, t. X, Gdańsk 2005, s. 57-68.

17 Za  S. Kryczyńskim, Życiorysy…,s. 407.
18 Akty…, t. V, s. 354-358; S. Dziadulewicz, s. 157; A. Kołodziejczyk, Dwa XIX-wieczne…, 

s. 190.
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czach, posłował w II poł. XVII w. do chana krymskiego19. Jego 
kamień nagrobny znajduje się na mizarze w Zastawku k. Lebie-
dziewa. Jest to najstarszy nagrobek muzułmański w Polsce. 

Od początku XIX wieku, Tatarzy południowopodlascy za-
czynają brać coraz większy udział w życiu publicznym, piastu-
jąc stanowiska urzędnicze. Zakres wykonywanych przez nich 
zawodów był bardzo zróżnicowany. Niewątpliwie największą 
grupę reprezentowali pracownicy wymiaru sprawiedliwości. 
Nie było to zupełnie przypadkowe, albowiem Tatarzy zawsze 
wyróżniali się uczciwością, sumiennością i oddaniem. Benedykt 
Dybowski (1855-1928), prof. zoologii, podróżnik, agronom, 
lekarz, w swoich Pamiętnikach… od r. 1862 począwszy do r. 1878, 
wydanych we Lwowie w 1930 r., tak oto ich scharakteryzował: 
„Ludzie wysokiej uczciwości, brzydzący się kłamstwem i obłu-
dą, szczerzy, otwarci, stali w przyjaźni, uczynni i ofiarni”.

Najbardziej znanym Tatarem z tej grupy zawodowej był 
Jakub Tarak-Murza Buczacki (ok. 1745-1838) 20, dziedzic Mała-
szewicz Małych, Lebiedziewa i Michałkowa. Jako jedyny Tatar 
z południowego Podlasia odbył pod koniec XVIII w. hadżdż 
(pielgrzymkę) do Mekki: „Gdy Potocki przystąpił do Targowi-
cy w r. 1792, B. opuścił kraj i udał się przez Bałkan do Turcji 
i Arabii. W ten sposób odbył przypisaną muzułmaninowi piel-
grzymkę i poznał języki wschodnie. Powróciwszy z podróży po 
roku 1795, gospodarzył w swej ojcowiźnie.”�� Buczacki cieszył 
się powszechnym szacunkiem miejscowej ludności, zarówno 
muzułmanów, jak i chrześcijan. To zaufanie przełożyło się 
na wybór jego na posła na Sejm Królestwa Polskiego, który 
to mandat sprawował w latach 1818-1822. Ponadto, od roku 
ok. 1800 do 1831 był marszałkiem i sędzią pokoju (głównie do 
spraw rozwodowych) powiatu bialskiego. Zmarł 20 maja 1838 r.  
w swoim majątku w Małaszewiczach Małych. Jego nagrobek 
znajduje się na mizarze w Zastawku.

Sędzią pokoju powiatu bialskiego w 1824 r. był również 
Mustafa Tupalski, porucznik–adiutant w pułku gen. Józe-
fa Bielaka. W wymiarze sprawiedliwości pracował Maciej 
Okmiński, w latach 1827-1830 obrońca spraw rozwodowych 
w Trybunale Podlaskim��, jednocześnie pełniacy funkcję ima-
ma Parafii Muzułmańskiej w Studziance (1826-1836). Zmarł 
10 lutego 1836 r. i pochowany został na mizarze w Studziance. 
Ze wspomnianego testamentu Samuela Józefowicza dowiadu-
jemy się, iż radcą powiatu bialskiego w 1812 r. był Abraham 
Azulewicz (zm. 18 czerwca 1852 r.)��. Ponadto, po powsta-
niu listopadowym piastował on także stanowisko wójta gmi-
ny Studzianka��. Dzięki zachowanym nagrobkom na mizarze 
w Studziance, możemy ustalić, że radcami byli: Jan Lisowski 
(ur. 1 lutego 1815 r.), dziedzic majątku w Ortelu Królewskim 
oraz Stefan Rudziewicz25. 
19 L. Kryczyński, Tatarzy polscy a Wschód muzułmański, Rocznik Tatarski, t. II, s. 43.
20 Zob. m. in. S. Kryczyński, Buczacki Jakub Murza, [w:] PSB, t. III, Kraków 1937, s. 83-84; 

eadem: Jakub Tarak Murza Buczacki, [w:] Przegląd Islamski 1935, z. 3-4, s. 14-16; S. Dzia-
dulewicz., s. 74.

�� S. Kryczyński, Buczacki Jakub Murza,  s. 83. 
�� J. Bartoszewicz, s. 127 (autor błędnie podaje nazwisko jako Okniński); A. Kołodziejczyk, 

Tatarskie cmentarze w Lebiedziewie i Studziance, „Prace archiwalno-konserwatorskie na tere-
nie woj. siedleckiego”, z. 3, Siedlce 1982, s. 30; S. Dziadulewicz, s. 242.  

�� Porucznik A. Azulewicz, oficer Wojsk Polskich oraz dziedzic majątku w Studziance, 
był synem płka Jakuba Azulewicza. Zob.: A. Kołodziejczyk, Dwa XIX-wieczne…, s. 199; 
eadem: S. Dziadulewicz, s. 39.

�� S. Jadczak, Śladami Tatarów na Podlasiu, Lublin 1986, s. 12.  
25 A. Kołodziejczyk, Tatarskie cmentarze …, s. 29-30.

Znanym Tatarem - prawnikiem, wywodzącym się z połu-
dniowego Podlasia był Stefan Bielak (1868-1907)26, urodzony 
w Kościeniewiczach (gm. Piszczac), prawnuk gen. Józefa Bie-
laka (1741-1794)27, dowódcy IV Pułku Przedniej Straży Wojsk 
Wlk. Ks. Lit., odznaczonego w 1762 r. Złotym Krzyżem Vir-
tuti Militari. S. Bielak ukończył w 1892 r. Wydział Prawniczy 
na Uniwersytecie w Moskwie. Od 1892 r. pracował jako płatny 
aplikant przy Sądzie Okręgowym w Wilnie. W 1897 r. został 
przeniesiony do miejscowości Głębokie (obecnie Białoruś), na 
stanowisko sędziego śledczego. Trzy lata później rząd rosyjski 
skierował S. Bielaka do miasta Tichwin, położonego na wschód 
od Petersburga. Początkowo pracował tam jako sędzia śledczy, 
a następnie sędzia pokoju. Od 1904 r. pełnił funkcję członka 
Sądu Okręgowego w Nowogrodzie. Ciągłe zmiany miejsca 
pracy S. Bielaka, spowodowane były jego zaangażowaniem 
w działalność konspiracyjną w PPS. Zajmował się kolportażem 
przez granicę nielegalnej prasy m.in. „Robotnika” i „Przedświ-
tu”. Należał do ścisłego grona działaczy PPS, wśród których 
znajdowali się Józef  Piłsudski, Stanisław Wojciechowski oraz 
jego krewny – Aleksander Sulkiewicz. S. Kryczyński napisał, że 
był on: „(…) człowiekiem nadzwyczajnej prawości charakteru, 
żywej inteligencji i wielkiej odwagi cywilnej”28.

Po I wojnie światowej w Prokuraturze Sądu Okręgowego 
w Białej Podlaskiej pracował Aleksander Lisowski (1902-1979), 
pochodzący z Malowej Góry k. Terespola. Jego ojciec – płk 
Maciej Lisowski (1856-1927), w latach 1887-1899 posiadał ma-
jątek w Ortelu Królewskim (pow. bialski), a następnie do 1927 r.  
w Malowej Górze, gdzie prowadził niewielką stadninę koni. A. 
Lisowski był wnukiem wspomnianego radcy Jana Lisowskiego 
oraz prawnukiem po kądzieli posła Jakuba Buczackiego i płka 
Jakuba Azulewicza. Od 1 września 1911 r. do 22 czerwca 1915 r.  
uczęszczał do I Gimnazjum Humanistycznego im. J. I. Kra-
szewskiego w Białej Podlaskiej. Wybuch I wojny światowej 
zmusił rodzinę Lisowskich do emigracji na wschód. W 1918 r.  
A. Lisowski ukończył prywatne gimnazjum w mieście Orzeł 
(Rosja). 8 września tegoż roku Lisowscy powrócili do Malowej 
Góry. Od 15 kwietnia 1919 r. do 31 marca 1920 r. Aleksander 
Lisowski pracował w charakterze urzędnika praktykanta w kan-
celarii sędziego śledczego II Rewiru w Międzyrzecu Podlaskim. 
Podobnie jak jego starszy brat, wcielony został do 5 Pułku Uła-
nów Wojsk Polskich. Jan (ur. 1897 r.) zginął w 1919 r., natomiast 
on sam był dwukrotnie rany. Od 1 maja 1921 r. pracował w pro-
kuraturze przy Sądzie Okręgowym w Białej Podlaskiej. Do 1 
stycznia 1926 r. pełnił funkcję kancelisty, następnie do końca 
1929 r. starszego kancelisty. Od początku 1930 r. do końca 1935 r.  
zajmował stanowisko rejestratora, a od 1 stycznia 1936 r. do 
września 1939 r. starszego rejestratora. 

W czasie II wojny światowej (od 1 czerwca 1940 r. do 15 
lipca 1944 r.) pracował jako sekretarz w powyższym sądzie. Jed-
nocześnie włączył się w działalność konspiracyjną w ZWZ–AK. 
Od 1 lipca 1941 r. do 21 lipca 1944 r. zajmował się m.in. kolpor-
tażem nielegalnej prasy. Bliskim jego współpracownikiem z tego 

26 N. Czarnocki, Przyczynek do historii PPS, Księga pamiątkowa PPS, Warszawa 1923, s. 58; 
S. Kryczyński, Życiorysy zasłużonych muślimów. Stefan Bielak [w:] „Rocznik Tatarski”, t. II, 
Zamość 1935, s. 414-416; eadem: S. Dziadulewicz, op. cit., s. 64 

27 Szerzej zob.: S. Kryczyński, Generał…, s. 49-95; eadem: Józef  Bielak, [w:] PSB, t. II, s. 32-33;   
eadem: Generał Józef  Bielak (1741-1794), [w:] Rocznik Tatarski, t. I, Wilno 1932, s. 49-95; 
eadem: J. Tyszkiewicz, Z historii Tatarów polskich 1794-1944, Pułtusk 2002, s. 33-47.   

28 S. Kryczyński, Stefan Bielak, s. 34.
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okresu był prokurator dr Bogusław Selim Bojarski (1902-1943), 
rozstrzelany na Placu Wolności w Białej Podlaskiej. 

4 sierpnia 1944 r. A. Lisowski powrócił do pracy w proku-
raturze, na stanowisko sekretarza Prokuratury Sądu Okręgowe-
go w Lublinie, Oddział w Białej Podlaskiej. 1 stycznia 1945 r. 
awansował na starszego sekretarza rachunkowego Prokuratury 
Powiatowej w Białej Podlaskiej. W lipcu 1950 r. został kierow-
nikiem sekretariatu Prokuratury i na tym stanowisku pracował 
do 31 marca 1968 r. Z początkiem roku 1969 przeszedł na eme-
ryturę. Zmarł 24 października 1979 roku w Białej Podlaskiej, 
gdzie też pochowano go na Cmentarzu Miejskim. Odznaczony 
był m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 10-lecia 
Odzyskania Niepodległości.

Niewiele wiadomo o „urzędniku sądowym” Janie Bielaku, 
jak również drugim Janie Bielaku, synu mjra Sulejmana i pra-
wnuku gen. J. Bielaka. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, podaje go 
jako „urzędnika akcyzy, bezżennego”29. Zaś Bronisław Bielak, 
wnuk gen. J. Bielaka i syn Bekiera Bielaka (właściciela majątków 
w Połoskach i Trojanowie), w czasie powstania styczniowego 
1863 r. był oficerem straży granicznej i „dyrektorem komory 
celnej” w Wierzbołowie na Suwalszczyźnie30.

W XIX i na początku XX w. Tatarzy bialscy reprezentowali 
już niemalże wszystkie zawody. W 1812 r. kancelistą Sądów Policji 
Poprawczej w Białej Podlaskiej był Jan Baranowski��, natomiast 
Eliasz Baranowski pełnił urząd zastępcy wójta gminy Koszoły��. 
Znanym lekarzem w Wilnie w II poł. XIX w. był Józef  Lisow-
ski (1855-1895), urodzony w Ortelu Królewskim. Był on synem 
radcy Jana Lisowskiego oraz stryjem Aleksandra Lisowskiego. 
Jego nagrobek znajduje się na mizarze w Studziance. Członkiem 
Bialskiej Rady Powiatowej w latach 1861-1863 był Jan Bielak��. 
W I poł. XIX w. stanowisko leśniczego w dobrach Bielaków peł-
nił Mustafa Muchla��. W tym samym okresie w Radzyniu Pod-
laskim, pracował na stanowisku podleśnego rządowego Zacha-
riasz Buczacki35, wnuk Jakuba Buczackiego. Również w Radzyniu 
Podlaskim mieszkał Mustafa Lisowski, pracujący jako strażnik ta-
baczny. W latach 1870-1898 sprawował on funkcję imama Parafii 
Muzułmańskiej w Studziance36. Przed 1939 r. jedną z sekretarek 
prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego, była Stefania Bu-
czacka z Małaszewicz Małych (prawnuczka Jakuba Buczackiego). 
Po II wojnie światowej pracowała jako sekretarka ministra Józe-
fa Winiewicza. Była osobą o wyjątkowej inteligencji oraz dobrej 
znajomości języków obcych. Stefania oraz jej siostra stryjeczna 
Helena Achmatowicz pochowane są na Cmentarzu Muzułmań-
skim w Warszawie, przy ul. Tatarskiej37. 

Kobiety tatarskie z regionu bialskiego, wchodziły często 
w związki małżeńskie z Tatarami z innych guberni. Mężem He-
leny Buczackiej z Małaszewicz Małych był Bohdan Achmato-

29 S. Dziadulewicz, s. 64.
30 L. Kryczyński, Przyczynek w sprawie stosunku Tatarów litewskich do powstania 1863 roku, [w:] 

Rocznik Tatarski 1932, t. I, s. 276; S. Dziadulewicz, s. 63.
�� A. Kołodziejczyk, Dwa XIX-wieczne …, s. 199. 
�� S. Jadczak, Śladami …, s. 12.
�� T. Demidowicz, Rada Powiatowa Bialska 1861-1863, Rocznik Bialskopodlaski 1997, t. V, s. 61.
�� R. Soszyński, Piszczac – miasto ongiś królewskie, Biała Podlaska 1993, s. 39. Jego potomko-

wie mieszkają dziś w Piszczacu.
35 S. Dziadulewicz, s. 74-75.
36 Ibidem, s. 195; A. Kołodziejczyk, Tatarskie cmentarze…, s. 26.
37 Relacji pisemna M. Konopackiego z 10 maja 2005 r. (w zbiorach autora); S. Dziadulewicz, s. 74;  

S. Jadczak, Gmina Terespol. Monografia, Lublin-Terespol 1999, s. 53.

wicz, w okresie dwudziestolecia międzywojennego sędzia Sądu 
Apelacyjnego w Wilnie38. Zaś Zofia Bielak (siostra Stefana) 
wyszła za mąż za Michała Lisowskiego, „doktora medycyny” 
w Kowlu. Trudno ustalić, czy był on w jakiś sposób spokrew-
niony z Lisowskimi z południowego Podlasia. Natomiast mę-
żem Heleny Iljasewicz (1888-1987) z Małaszewicz Małych był 
kpt. Hassan Konopacki (1878-1953) z I Syberyjskiej Dywizji 
Rezerwowej (późniejszy pułkownik artylerii). 

Kilku Tatarów z płd. Podlasia zajmowało się znachor-
stwem. Znanym znachorem tatarskim („cudotwórcą”) i leka-
rzem ludowym był Romuald Bajrulewicz (1872-1912) ze Stu-
dzianki. Na podstawie Koranu potrafił leczyć m.in. paraliż, 
choroby nerwowe i psychiczne. Z Kroniki Ortela Królewskiego, 
autorstwa Franciszka Kryńskiego (zm. 1961 r.), dowiadujemy 
się, iż ze znachorstwa utrzymywał się również jego brat – Ma-
ciej Bajrulewicz (pułkownik wojsk carskich, a w latach 1898-
1915 imam Parafii Muzułmańskiej w Studziance): „Bajrulewicz 
zajmuje się dziedzicznie znachorstwem. Leczenie przeważnie 
w połykaniu i kadzeniu dymem kartek, na których wypisane 
są modlitwy w niezrozumiałym jak dla znachora tak również 
dla pacjenta języku arabskim”. Adam Jarosiński, w okresie mię-
dzywojennym lekarz ze Sterdyni, wspominał również o jakimś 
„zawodowym znachorze” Tatarze z Hołubli (gm. Paprotnia), 
„cieszącym się uznaniem ludu tutejszego”. Jak podaje dr A. Ja-
rosiński, leczył on „gałkami z papieru, na których wypisane po 
arabsku ustępy z Koranu. Pigułki te były bardzo »pomocne« 
w wielu cierpieniach, a stanowiły nieomylny zapobiegliwy śro-
dek przeciw wściekliźnie. O Tatarze tym mało się już słyszy, 
bodaj, że już umarł” 39. 

Tatarzy bialscy poświęcali się również pracy pedagogicz-
nej. Nauczycielką była m.in. Maria Pirogowicz z Bajrulewiczów 
(1902-1982), córka wspomnianego Romualda Bajrulewicza. Po 
ukończeniu gimnazjum w Białej Podlaskiej uczyła języka pol-
skiego w Dokudowie, a następnie w Studziance (przez blisko 
50 lat), pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Szkoły Po-
wszechnej. Nauczycielką była również jej siostra, Anna Remesz 
z Bajrulewiczów (1906-1981). Przed II wojną światową uczyła 
w Szkołach Powszechnych w Lubence i Łomazach, a w latach 
50. prowadziła przedszkole w Łomazach40.

Znanym pedagogiem był również ich bratanek, Piotr 
Bajrulewicz (1933-1983) ze Studzianki. Po ukończeniu Pań-
stwowego Liceum Pedagogicznego w Leśnej Podlaskiej oraz 
Studium Nauczycielskiego w Łodzi (kierunek muzyka), pra-
cował w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym im. St. 
Staszica w Leśnej Podlaskiej, później zaś uczył przysposobie-
nia wojskowego w Szkole Podstawowej w Terespolu. Po od-
byciu służby wojskowej, powrócił do pracy w Szkole Ćwiczeń, 
ucząc muzyki i fizyki. W 1969 r. otrzymał stanowisko dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej. Od 1976 r. 
pracował w tamtejszym Kuratorium Oświaty, podejmując stu-
dia pedagogiczne w Rzeszowie. Pełnił wiele funkcji społecz-
nych. Był m.in. radnym Miejskiej Rady Narodowej, członkiem 
Komisji Kwalifikacyjnej Pedagogów przy Kuratorium w Bia-
łej Podl., sekretarzem miejscowego Klubu Oficerów Rezer-
wy. Za swą pracę zawodową odznaczony był m.in. Złotym 
38 S. Dziadulewicz, op. cit., s. 13, 74; Wileński Kalendarz Narodowy, Wilno 1936, s. 193.
39 A. Jarosiński, Szkice z nadbużańskiego Podlasia, Warszawa 1925, s. 58.
40 Relacja ustna Stefana Remesza. Studzianka, 22 maja 2005 r.; J. Świąder, op. cit.; J. Sroka, 

Opowieści z Podlasia (17), Słowo Podlasia 1987, nr 5, s. 7.

�� hisToria



Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Medalem Miejskiej 
Rady Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski V klasy.

Na początku XX w. w urzędzie pocztowo-telegraficznym 
w Białej Podlaskiej pracował jako listonosz Aleksander Korycki 
ze Studzianki��. Konduktorem kolei petersburskiej był pocho-
dzący ze Studzianki Jan Bogdanowicz (1890-1922). Natomiast 
ojciec wymienionego powyżej Piotra Bajrulewicza, Romuald 
Bajrulewicz (1912-1957), po II wojnie światowej pełnił funkcję 
naczelnika poczty w Łomazach, a następnie w Leśnej Podla-
skiej��.

Wielu Tatarów południowopodlaskich, było bez wątpie-
nia ludźmi o szerszych horyzontach umysłowych. Z pewno-
ścią należeli do nich duchowni muzułmańscy, którzy poza 
językiem polskim posługiwali się także arabskim, głównie 
w celach religijnych. Warto w tym miejscu przytoczyć nazwi-
ska imamów Parafii Muzułmańskiej w Studziance. Niestety, do 
dziś nie są znane nazwiska duchownych z II poł. XVII oraz 
z XVIII wieku. Pierwszym znanym z nazwiska imamem był 
Bielak��. Do 1805 r. obowiązki imama pełnił Eliasz Olejkie-
wicz (1740-1810)��. Niektóre źródła podają, że w 1824 r. ima-
mem był prawdopodobnie Mustafa Bielak (ok. 1764-1834), 
syn gen. Józefa Bielaka, a w r. 1794 rotmistrz. Po nim stano-
wisko to objął na krótko Aleksander Okmiński (zm. 22 lutego 
1826 r.), a po jego śmierci synowie: Maciej Okmiński (zm. 10 
lutego 1836 r.) oraz Eliasz Okmiński (zm. 2 lutego 1870 r.). 
Następnie funkcję tę pełnił Mustafa Lisowski, po nim (zm. 23 
czerwca 1898 r.) ostatnim już imamem był Maciej Bajrulewicz 
(zm. 1923 r.)45. 

Niektórzy ze wspomnianych, jak np. Jakub Buczacki, mjr 
S. Józefowicz, gen. J. Bielak, płk J. Azulewicz, czy por. A. Ko-
rycki, pisali piękną polszczyzną i należeli do elity społeczności 
tatarskiej. Należy tu wspomnieć o Selimie Buczackim (syn Ja-
kuba Buczackiego) oraz jego synu, Janie Tarak-Murzy Buczac-
kim (1831-1857), którzy w znaczący sposób przyczynili się do 
wydania w 1858 r. Koranu. Na początku XX w. studentem In-
stytutu Dróg i Komunikacji Uniwersytetu Petersburskiego był 
Jan Kryczyński z Siemiatycz. Należał on do nielegalnego Koła 
Akademików Tatarów Polskich.

Odchodzenie Tatarów południowopodlaskich od tra-
dycyjnych zawodów (służba wojskowa, rolnictwo) do pra-
cy w administracji publicznej, było momentem przełomo-
wym dla tej niewielkiej społeczności. Jednocześnie, sytuacja 
taka doprowadzała do jej powolnej asymilacji. Już od I poł. 
XIX w. Tatarzy (szczególnie młodzi) w poszukiwaniu pra-
cy rozpoczęli migrację do okolicznych miast m. in. Białej 
Podlaskiej46. Na co dzień obcowali oni z ludnością polską 
(chrześcijańską), wchodząc z nią często w związki małżeń-
skie. Takie sytuacje doprowadzały niejednokrotnie do zmiany  

�� Księga urodzeń…, zob. p. 48.
�� Relacja ustna K. Bajrulewicz. Biała Podlaska, 17 lutego 2004 r.
�� Niestety nie udało się ustalić jego imienia.
�� S. Dziadulewicz, s. 243. Imamem był od co najmniej 1778 r.
45 A. Kołodziejczyk, Przyczynek…, s. 229. 
46 W 1878 r. w Białej (Podlaskiej) mieszkało 108 „mahometan” (w tym również Tatarów). 

Byli to głównie żołnierze rosyjscy z miejscowego garnizonu. Zob. Słownik geograficzny…, 
t. I, Warszawa 1880, s. 169. Spis z 1890 r. wykazał w tym mieście 7 Tatarów. Zob. Trudy 
Varšavskogo Statistišeskogo Komiteta, Warszawa 1890, s. 154.

wyznania47. Wiara była zasadniczo tym czynnikiem, który ze-
spalał tę społeczność oraz określał jej przynależność etnicz-
no-religijną. Halina Chamerska napisała: „(…) małżeństwa 
w swoim kręgu sprawiły, iż wówczas była to jeszcze grupa wy-
odrębniająca się. Proces asymilacji na tym terenie nastąpił póź-
niej”48. Należy zaznaczyć, iż proces zaniku osadnictwa na tych 
terenach jest o wiele bardziej skomplikowany49. Najważniejszą 
było jednak spalenie meczetu w Studziance w sierpniu 1915 r. 
przez wycofujące się wojska rosyjskie. Doprowadziło to osta-
tecznie do rozbicia, i tak już nielicznej wówczas społeczności. 

Wiele światła na zagadnienie asymilacji bialskich Tatarów 
rzucają wspomnienia Apolinarego Hartglasa (1883-1953) pt. Na 
pograniczu dwóch światów. Ich autor, na przełomie XIX i XX w. jeden 
z żydowskich mieszkańców Białej Podlaskiej, tak oto wspominał 
Tatarów południowo-podlaskich: „(…) Tatarzy–muzułmanie. 
W Białej i w okolicy była ich spora ilość i niepodobna pominąć 
milczeniem tej części ludności, na której widziałem żywy przy-
kład, jak się asymiluje drobna, innoplemienna grupa ludności 
(…). Otóż w odległości 10 wiorst od Białej była wieś tatarska 
Studzianka. We wsi był jeszcze meczet, był i mułła, ale Tatarzy się 
zupełnie zasymilowali z ludnością polską. (…) Pracowali na roli 
jako drobna szlachta zaściankowa (bo chłopami pańszczyźniany-
mi nigdy nie byli), ubierali się tak jak ta szlachta w okolicy, w szare 
świtki i niepodobna było ich odróżnić od Polaków. Zachowywali 
jednak świadomość plemienną i starali się unikać – przychodziło 
im to z wielkim trudem – mieszanych małżeństw z nie-Tatarami. 
Niektórzy ze szlachty tatarskiej pobogacili się, pokupowali majątki 
ziemskie i obracali się w kołach ziemiaństwa polskiego. Inni poszli 
do miasta na urzędy i pozostali w Białej. (…) Niektórzy Tatarzy 
już się pochrzcili i zupełnie wsiąkli w polskie społeczeństwo; ledwo 
po pewnych rysach twarzy można było ich poznać”50. A. Hartglas 
pisze również, iż: „Władze rosyjskie wyraźnie forytowały Tatarów, 
acz mówiących po polsku, chcąc ich użyć jako narzędzia do roz-
bijania społeczeństwa polskiego”. Warto przy tym dodać, że po 
powstaniu listopadowym, nowe rosyjskie ustawodawstwo pozwa-
lało pełnić Tatarom różne funkcje publiczne. Była to świadoma 
polityka rusyfikacyjna zaborcy. Władze rosyjskie, szczególnie po 
1864 r., dążyły do przeciągnięcia ludności tatarskiej na swoją stro-
nę. Dlatego też proponowano Tatarom różne wysokie stanowiska 
w sądownictwie, administracji, wojsku. Nie zawsze jednak wiązało 
się to z odejściem od polskości oraz wiary (islamu).

Autor zdaje sobie sprawę, że powyższy tekst nie wyczer-
puje w pełni zagadnienia sytuacji zawodowej i społecznej Tata-
rów bialskich. Jak dotychczas, podjęty w niniejszej pracy wątek 
nie doczekał się szerszego i bardziej wnikliwego opracowania. 
Wynika to z niedostatecznej ilości materiałów, zarówno źródło-
wych, jak i publikacji książkowych i wymaga badań, głównie 
archiwalnych, na większą skalę. 

Sławomir Hordejuk
■

47 Np. Stefan Bielak, przed zawarciem w 1899 r. związku małżeńskiego z Marią Rudnicką 
(katoliczką), przeszedł z islamu na wyznanie ewangelicko-reformowane. Zob. S. Kry-
czyński, Bielak Stefan, PSB, t. II, s. 34. Na początku XX w. jest to już zjawisko niemal 
powszechne. Małżeństwa mieszane występowały wśród takich rodów tatarskich jak np. 
Bajrulewicze, Bogdanowicze, Lisowscy. 

48 H. Chamerska, Struktura własności …, s. 21.
49 Szerzej zob. A. Kołodziejczyk, Tatarzy regionu…, s. 218-219.
50 A. Hartglas, Na pograniczu dwóch światów, oprac. Jolanta Żyndul, Warszawa 1996, s. 41.
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Sławomir Hordejuk

Wierny towarzysz Piłsudskiego
Trzy lata temu minęła setna rocznica śmierci Stefana Bie-

laka1 jednego z wybitnych działaczy polskiego ruchu niepodle-
głościowego przełomu XIX i XX wieku. Warto niewątpliwie 
przypomnieć sylwetkę tego nieco dzisiaj zapomnianego połu-
dniowopodlaskiego Tatara. Stefan Bielak urodził się 4 czerwca 
1868 r. w majątku Kościeniewicze (obecnie gm. Piszczac, pow. 
bialski). Był synem Macieja i Heleny ze Skirmontów. Jego matka 
pochodziła z Drahel w guberni grodzieńskiej�, ojciec natomiast 
był właścicielem części wsi Kościeniewicze i Bokinka (ówczesna 
gub. siedlecka). Stefan miał dwie siostry, Zofię i Eugenię. 

W rodzinie Bielaków bardzo silne były tradycje niepodległo-
ściowe. Z rodu tego pochodziło wielu wybitnych żołnie-
rzy i powstańców, wielce zasłużonych dla Rzeczypo-
spolitej. Pradziad Stefana Bielaka, gen. Józef  Bielak 
(1741-1794) był dowódcą IV Pułku Przedniej 
Straży Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego�. 
Jego nagrobek znajduje się na mizarze w Stu-
dziance (gm. Łomazy, pow. bialski). Syn Józefa 
– ppłk Mustafa Bielak, (1764-1834) podobnie 
jak ojciec, uczestniczył w powstaniu 1794 r. 
Natomiast stryj Stefana - kpt. Bohdan Bie-
lak, w czasie powstania listopadowego był 
dowódcą plutonu jazdy Tatarów z ziemi au-
gustowskiej. Poległ 21.09.1831 r. w potyczce 
pod Wierzbicą k. Radomia�. W powstaniu 
styczniowym brał udział drugi jego stryj - 
Bronisław Bielak, oficer straży granicznej na 
Suwalszczyźnie. Pomagał przemycać przez 
granicę broń i amunicję dla powstańców�. Stefan 
Bielak od najmłodszych lat dorastał w kręgu tra-
dycji patriotycznych swoich przodków, co zaważyło 
później na jego postawie życiowej.

Stefan Bielak azaniony został w meczecie w Stu-
dziance, gdzie do 1915 r. istniała gmina muzułmańska. Około 
1886 r. ukończył gimnazjum w Grodnie, a następnie rozpoczął 
studia prawnicze na Uniwersytecie w Moskwie (Wydział Prawni-
czy). Już w okresie studiów należał do Związku Młodzieży Pol-
skiej („Zet”). Wchodził wówczas w skład pięcioosobowej grupy 
inteligentów wileńskich, którym bliskie były idee niepodległo-
ściowe. Po ukończeniu studiów prawniczych w 1892 r., rozpo-
czął pracę aplikanta przy Sądzie Okręgowym w Wilnie5. 

 W połowie 1892 r. Bielak poznał Józefa Piłsudskiego, z któ-
rym łączyły go później bliskie kontakty w pracy konspiracyjnej6. 

� S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 64.
� Szerzej zob.: S. Kryczyński, Generał Józef  Bielak (1741-1794), Wilno 1932; eadem: Józef  

Bielak, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. II, s. 32-33; eadem: Generał Józef  Bielak (1741-
1794), [w:] RocznikTatarski, t. I, Wilno 1932, s. 49-95; eadem: Nieznane szczegóły o rodzinie 
generała Józefa Bielaka, [w:]Ateneum Wileńskie 1936,R. 11, s. 298-302; J. Tyszkiewicz, Z hi-
storii Tatarów polskich 1794-1944, Pułtusk 2002, s. 22-44.   

� L. Kryczyński, Tatarzy litewscy w wojsku polskiem w powstaniu 1831 roku, Rocznik Tatarski,  
t. I, Wilno 1932, s. 142-143.

� L. Kryczyński, Przyczynek w sprawie stosunku Tatarów litewskich do powstania 1863 roku,  
Rocznik Tatarski, t. I, s. 276.

5 S. Kryczyński, Stefan Bielak, Polski Słownik Biograficzny, t. II, Kraków 1936, s. 33-34.
6 A. Kołodziejczyk, Józef  Piłsudski, a polscy Tatarzy, Życie Muzułmańskie 1989, nr 1-2,  

s. 39-42.

Jeszcze pod koniec tego samego roku wstąpił do Polskiej Partii 
Socjalistycznej. W czerwcu 1893 r. uczestniczył w I Zjeździe PPS, 
który odbył się w Lasach Ponarskich pod Wilnem. W zjeździe tym 
brali udział m.in.: Józef  Piłsudski, Aleksander Sulkiewicz, Ludwik 
Zajkowski i Stefan Bielak7. Zapadła wówczas decyzja o rozpoczę-
ciu wydawania organu PPS, którym miał być „Robotnik”. 

Jako członek PPS, Stefan Bielak zajmował się kolportażem 
przez granicę nielegalnej prasy z zagranicy, m. in. „Robotnika”, 
„Przedświtu” i innej bibuły: Na te niebezpieczne wyprawy nad granicę 
ubierał się Bielak w uniform urzędniczy, wkładał czapkę z »kokardą«, 
wracał obładowany paczkami „Przedświtu” i innej podobnej literatury8. 

Pomagał mu w tym także jego szwagier (polski Tatar) 
Aleksander Sulkiewicz (1867-1916)9, ps. Czarny Mi-

chał, Tatar, który za pośrednictwem Bielaka poznał 
J. Piłsudskiego. Sulkiewicz był wtedy urzędnikiem 
komory celnej w Wierzbołowie, Władysławo-
wie i Kirbatach. Stefan Bielak współpracował 
również ze Stanisławem Wojciechowskim 
(późniejszym prezydentem, ministrem spraw 
wewnętrznych, prof. SGGW). Ponadto, wraz 
z kierownictwem PPS prowadził akcje agi-
tacyjne wśród robotników m.in. Wilna, Ło-
dzi, Warszawy, Białegostoku. W tym samym 
okresie zaprzyjaźnił się z dr. Napoleonem 
Czarnockim (1866-1937), adwokatem Wi-
toldem Abramowiczem (1874-1940?), Woj-

ciechem Joczem, Kazimierzem Stefanowskim 
i Marianem Abramowiczem. W mieszkaniu 

Bielaka, w Zaułku Mahometańskim na Łukisz-
kach w Wilnie, a później przy ulicy Garbarskiej, 

wielokrotnie ukrywali się czołowi działacze PPS 
oraz przechowywano stosy nielegalnej literatury10. 

Ponad 30 lat po tych wydarzeniach, Kazimierz 
Stefanowski napisał: Mając możność zrobienia kariery urzędniczej, po-
został samym sobą do końca życia: był Polakiem, gorącym patriotą, czło-
wiekiem wielkiej odwagi cywilnej, przy nadzwyczajnej prawości charakteru, 
przytem zdolny, żywego towarzyskiego usposobienia, jeśli do tego dodamy, 
że pomimo tatarskich rysów twarzy, miał bardzo miłą powierzchowność, 
to wszyscy co Jego znali, lubili Go i szanowali. Znałem Bielaka bliżej, pod 
względem politycznym należał do P. P. S., można byłoby go zaliczyć, według 
późniejszej nomenklatury, do frakcji »rewolucyjnej«, tylko socjalizm u Bie-
laka… nie był celem, a tylko środkiem do walki z caratem, którego Bielak 
szczerze nienawidził��.

Za odwagę oraz siłę przekonań podziwiał Bielaka sam Józef  
Piłsudski: W ogóle w Wilnie, oprócz Stefana, ludziska są wystraszeni, aż 
głupio – napisał w październiku 1894 r., po wielkiej fali areszto-

7 S. Wojciechowski, Moje wspomnienia, t. I, Lwów 1938, s. 66.
8 S. Kryczyński, Życiorysy…, op. cit., s. 415.
9 Szerzej. L. Kryczyński, Aleksander Sulkiewicz (Czarny Michał) 1867-1916, Rocznik Tatar-

ski, t. I,  s. 228-240.
10 N. Czarnocki Przyczynek do historii PPS. Księga pamiątkowa PPS, Warszawa 1923, s. 35, 40, 

58-59;  G. Olechowski, Wódz. Powieść o Józefie Piłsudskim, Warszawa 1929; M. M. Kono-
packi Józef  Piłsudski w tradycji Tatarów polskich [w:] Pamięć i Trwanie, red. Ali Miśkiewicz, 
Białystok-Supraśl 1998, s. 29.

�� K. Stefanowski, Kartka ze wspomnień. Stefan Bielak, Kurier Wileński, nr 93 z 23.04.1929 r., s. 2.
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wań, w liście do Związku Zagranicznych Socjalistów Polskich, 
dodając, że wokół Bielaka zaczynają kręcić się szpicle��. 

Działalność Stefana Bielaka przerwało jego przeniesienie 
w 1897 r. na stanowisko sędziego śledczego w miejscowości Głę-
bokie w obwodzie witebskim (obecnie Białoruś). Pomimo tego, 
jeszcze bardziej manifestował tam swoją polskość. O sile polskich 
uczuć i odwadze cywilne Stefana Bielaka świadczy dobitnie fakt, że gdy (ok. 
roku 1898) przesłano mu do Głebokiego listę składkową na pomnik Mu-
rawjewa w Wilnie, sędzia Bielak nie tylko sam nic nie dał, lecz jeszcze listę 
z bardzo ostrą odpowiedzią – odesłał, chociaż najwyższym jego zwierzchni-
kiem był wówczas minister sprawiedliwości Murawjew, potomek w prostej li-
nii »Wieszatiela«��. 31 sierpnia 1899 r. ożenił się z Marią Rudnicką, 
córką ziemianina z powiatu dzieśnińskiego. W 1900 r. rząd rosyj-
ski ponownie przeniósł S. Bielaka, tym razem do miasta Tichwin, 
położonego na wschód od Petersburga. Początkowo pracował 
tam jako sędzia śledczy, a następnie sędzia pokoju. W 1901 r.  
mianowany został sędzią grodzkim w Tichwinie, zaś od 1904 r.  

�� Niepodległość 1935, z. 32, s. 458.
�� S. Kryczyński, Życiorysy…, op. cit., s. 416.

pełnił funkcję członka Sądu Okręgowego w Nowogrodzie (na 
płd. od Petersburga). Ciągłe zmiany miejsca pracy Stefana Biela-
ka spowodowane były jego zaangażowaniem w działalność kon-
spiracyjną. 

Latem 1907 r. przyjechał do Wilna, a wkrótce potem ciężko 
zachorował. Zmarł 29 grudnia 1907 r. na zapalenie płuc w szpi-
talu w Nowej Wilejce k. Wilna. 2 stycznia 1908 r. został pochowa-
ny na wileńskim mizarze. Pozostawił troje dzieci: Helenę, Leona 
i Stefana.

Dziś postać Stefana Bielaka, Tatara z południowego Podlasia, 
jednego z najwybitniejszych działaczy wczesnego okresu PPS jest 
niemal całkowicie zapomniana. Jego biogramu nie ma np. w „Słow-
niku Biograficznym Działaczy Polskiego Ruch Robotniczego”, 
pomimo, iż znajduje się tam wielu działaczy, którzy nie dorównu-
ją w żaden sposób zasługom tego wielkiego Polaka. Należąc do 
ścisłego grona współpracowników Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w wielkim dziele narodowym, Stefan Bielak zapisał piękną kartę 
w historii polskiego ruchu niepodległościowego. Do końca swoich 
dni wierzył, że Polska ponownie odzyska niepodległość.

Sławomir Hordejuk
■

Selim Chazbijewicz

Azerbejdżański książę, polski patriota
Wśród wielu emigrantów z byłego carskiego imperium, zna-

lazł się również w Polsce Veli Bek Jedigar. Był to Azerbejdżanin, 
urodzony 31 października 1897 roku w miejscowości Tekeli w po-
wiecie (ujeździe) Borczalińskim guberni Tyfliskiej, na terytorium 
Gruzji. Rodzina jego pochodziła z azerbejdżańskich beków (ksią-
żąt), którzy służyli jako żołnierze w armii cesarsko-rosyjskiej. Oj-
cem był Sadi Bek, zaś matką księżna Olga Russiwa-Kroczibaczew. 

Veli Bek swoją życiową karierę roz-
począł wstępując na Politechnikę Ki-
jowską, którą opuścił jednak po paru 
miesiącach, aby za przykładem swoich 
przodków wstąpić w progi uczelni woj-
skowej. W roku 1916 ukończył Tyfliski 
Korpus Kadetów i od razu w ramach 
ochotniczego Dagestańskiego Pułku 
Kawalerii wyruszył na front rosyjsko–
niemiecki, gdzie zdążył jeszcze walczyć 
w ramach ofensywy generała Brusiłowa. 
Kiedy zaczęła się rewolucja 1917 roku 
studiował już w Kijowskiej Michajłow-
skiej Szkole Artylerii, której jednakże nie 
ukończył. Po rewolucji Veli Bek powrócił 
do Azerbejdżanu, gdzie wstąpił do or-
ganizującej się narodowej armii Demo-
kratycznej Republiki Azerbejdżanu. Tam 
walczył w szeregach Kaukaskiego Kor-
pusu Muzułmańskiego, zwanego Armią 
Zakaukaską. Jej szefem sztabu oraz fak-
tycznym organizatorem sił zbrojnych Azerbejdżanu był generał 
Maciej Sulejman Sulkiewicz, polski Tatar. Od czerwca do paździer-
nika 1918 roku był on na Krymie premierem, ministrem spraw 
wojskowych i ministrem spraw wewnętrznych. Po zajęciu Krymu 
przez Armię Ochotniczą generała Antona Denikina wycofał się 

wraz z najbliższym otoczeniem do Azerbejdżanu. Wspomagał or-
ganizowanie się na tym terenie polskiej dywizji pod dowództwem 
generała Lucjana Żeligowskiego, późniejszej Dywizji Litewsko-
białoruskiej w wojnie polsko-sowieckiej. 

Po przyjeździe Veli Bek Jedigara do ojczyzny dowództwo 
armii azerbejdżańskiej powierzyło mu dowodzenie oddziałem 
kawaleryjskim w Karabachu, gdzie dał się poznać od najlepszej 

strony. Na przełomie 1919/ 1920 był 
dowódcą jednostki karabinów maszyno-
wych w składzie Tekińskiego Pułku Jazdy. 
W kwietniu 1920 roku, podczas ataku 11 
armii Armii Czerwonej na terytorium wol-
nej i niepodległej republiki azerbejdżań-
skiej, Veli Bek Jedigar wraz z jednostkami 
swojego pułku przeszedł na terytorium 
sąsiedniej Gruzji i do marca 1921 roku 
prowadził walkę podjazdową z bolszewi-
kami. W marcu 1921 roku emigrował do 
Turcji, potem poprzez Rumunię dotarł do 
Polski. W Polsce przyjęto go do armii jako 
oficera kontraktowego kawalerii w stop-
niu rotmistrza. Został jednakże zwolnio-
ny ze służby z powodu choroby. Po po-
nownym przyjęciu, w styczniu 1924 roku 
dostał skierowanie na kurs dowódców 
szwadronów, który odbył w latach 1924- 
1925 w Centralnej Szkole Kawalerii WP 
w Grudziądzu. Został dowódcą 4 szwa-

dronu 10 Pułku Strzelców Konnych, potem szwadronu szkolne-
go, następnie 3 szwadronu tego pułku stacjonującego w Łańcucie. 
W tymże roku napisał i wydał w ramach prac Wojskowego Biura 
Historycznego Sztabu Głównego WP Zarys historii wojennej Tatar-
skiego Pułku Ułanów imienia pułkownika Mustafy Achmatowicza. 
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W roku 1930 dowództwo oddelegowało go na następne szko-
lenie – kurs dowódców batalionów w Doświadczalnym Centrum 
Wyszkolenia w Rembertowie. Następnie został skierowany w roku 
1932 na kurs w Wyższej Szkole Wojennej, który skończył z od-
znaczeniem. Został oficerem dyplomowanym i otrzymał przydział 
do Baranowicz, do sztabu Baranowickiej Brygady Kawalerii pod 
dowództwem gen. Skotnickiego. A był to garnizon pograniczny 
na sowiecko-polskiej granicy, co świadczyło o zaufaniu jakie po-
kładało w nim ówczesne polskie dowództwo. W maju roku 1934 
awansował na majora dyplomowanego WP. Od roku 1936 pełnił 
obowiązki zastępcy dowódcy 7 Pułku Ułanów Lubelskich stacjo-
nującego w Lublinie. Rok 1939 zastał go oficerem w Mazowiec-
kiej Brygadzie Kawalerii i wykładowcą w uczelni wojskowej. Był 
dyrektorem Szkoły Doskonalenia Oficerów i Podoficerów Zawo-
dowych w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Brał 
udział w wojnie w 1939 roku, 10 września przejął obowiązki szefa 
sztabu Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Dostał się do niemieckiej 
niewoli. Udając Persa został jako cudzoziemiec zwolniony z oflagu 
w 1940 roku. W sierpniu tego roku przybył do Warszawy i wstąpił 
do konspiracji. 

Pod pseudonimem Damazy był dowódcą od-
twarzanego w konspiracji ZWZ 7 Pułku Uła-
nów Lubelskich. Oddział ten nosił konspi-
racyjny kryptonim Jeleń. W roku 1942 Veli 
Bek został szefem wydziału w Wydziale 
Broni Szybkich Oddziałów Oddziału 
III Komendy Głównej Armii Krajowej 
i awansował na podpułkownika dyplo-
mowanego. 17 lipca 1944 roku otrzymał 
rozkaz wyjazdu do Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie. Dojechał do Wiednia, gdy 
dowiedział się o wybuchu powstania warszaw-
skiego. Na tę wieść wrócił do kraju, by walczyć. 
Dotarł w okolice Łodzi, gdzie zastała go wiadomość 
o upadku powstania. Polskę opuścił wiosną 1945 roku, 
po wydaniu 12.01.1945 r. formalnego rozkazu o rozformowaniu 
konspiracyjnego 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Przedostał się do 
Włoch do II Korpusu Wojska Polskiego pod dowództwem gen. 
Władysława Andersa. Tam przydzielono go do sekcji oficerów 
łącznikowych i znowu skierowano na kurs informacyjny oficerów 
sztabowych w miejscowości Benevento. Organizował odtworzony 
we Włoszech 7 Pułk Ułanów Lubelskich. Pisał kronikę pułku. 

Po wyjeździe do Wielkiej Brytanii działał aktywnie w Polskim 
Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Do Polski już nie 
wrócił. Po rozwiązaniu Korpusu, w roku 1949 wyjeżdża do Argen-
tyny i osiedlił się w Buenos Aires. W roku 1956 wydał w Londynie 
swoją pracę pt. Kawaleria w składzie armii narodowej. W Buenos Aires 
był aktywnym działaczem emigracyjnego Koła Armii Krajowej 
w Argentynie, którego był prezesem, oraz w sekcji Koła Żołnierzy 
7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego. 
Zmarł w Buenos Aires w 1971 roku. W roku 1991 jego zwłoki 
zostały przewiezione do Warszawy, gdzie został pochowany z woj-
skowymi i państwowymi honorami na warszawskim tatarskim mu-
zułmańskim cmentarzu na ulicy Tatarskiej obok Powązek. Uhono-
rowany licznymi odznaczeniami i orderami wojskowymi: Orderem 
Azerbejdżańskiej Republiki Demokratycznej Za Męstwo, polskim 
Złotym Krzyżem Zasługi z mieczami, Krzyżem Walecznych oraz 
Krzyżem Armii Krajowej. 

Veli Bek Jedigar brał czynny udział także w emigracyjnym ży-
ciu polskich Tatarów po drugiej wojnie światowej. W roku 1947, 
27 i 28 września odbył się w Londynie Pierwszy Walny Zjazd 
Muzułmanów Polskich w Wielkiej Brytanii. Zjazd powołał Na-
czelny Imamat Muzułmanów Polskich w Wielkiej Brytanii przy 
Generalnym Inspektoracie Polskiego Korpusu Przysposobienia 
i Rozmieszczenia. Zadaniem imamatu była opieka duszpasterska 
na nad żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych i członkami PKPR, 
ich rodzinami i wszystkimi polskimi obywatelami wyznania mu-
zułmańskiego. Naczelnym Imamem wybrano wówczas Emira El-
Muemminina Bajraszewskiego, zaś muezzinem i sekretarzem Ima-
matu został Salich Bogdanowicz. W organizacji zjazdu i w pracy 
Imamatu wydatnie pomagał Veli Bek Jedigar, co opisuje Kalendarz 
Muzułmański na rok 1949, wydany w Londynie przez Naczelny 
Imamat Muzułmanów Polskich w Wielkiej Brytanii na stronie 24.

Próbował również swoich sił w pisarstwie typu wojskowo-kro-
nikarskiego, opisującego działania wojenne oraz organizację armii. 
Taki charakter ma wspomniany już Zarys historii wojennej Pułków Pol-
skich 1918-1920. Tatarski Pułk Ułanów, wydany w Warszawie w 1933 

roku. W roku 1990 redakcja kwartalnika Życie Muzułmań-
skie opublikowała 2 wydanie. Nieco innego rodzaju 

są artykuły historyczne o Krymie w 1860 roku. 
Współdziałając bowiem z Naczelnym Ima-

mem Muzułmanów Polskich w Wielkiej 
Brytanii, a później – na Obczyźnie, Emi-
rem Bajraszewskim, współpracował też 
Veli Bek z pismem, które formalnie wy-
dawał Naczelny Imamat pt. Głos z Mina-
retu, ukazującym się od roku 1948 do 1950. 
Przekształciło się ono z biuletynu pt. Komu-

nikat Naczelnego Imamatu Muzułmanów Polskich 
w Wielkiej Brytanii, wydawanego w roku 1947. 

W Głosie z Minaretu, w numerach 10/11 oraz 
12/13 z 1949 roku, już jako korespondencję z Ar-

gentyny, zamieścił Veli Bek artykuł pt. Krym w 1860 roku, 
opisujący emigrację Tatarów krymskich do Turcji na skutek rosyj-
skich prześladowań i szykan administracyjnych. Artykuł nie jest 
długi; w jednym numerze czasopisma (10/11) zajmuje strony 32-
33, zaś w następnym (12/13) strony 54-57. Łącznie 6 stron. Autor 
podaje okoliczności rosyjskich represji wobec Tatarów, przytacza 
dane statystyczne mówiące o zorganizowanej akcji władz, ukazuje 
perfidne i bezprawne metody niszczenia tatarskiej kultury, kulturo-
wego krajobrazu oraz osadnictwa i gospodarki. Nawiązuje również 
do tragedii, jaka spotkała krymskich Tatarów w 1944 roku: do wy-
wozu i zesłania na Syberię i do Azji Środkowej całego narodu. 

W roku 1938 Veli Bek Jedigar ożenił się z Wandą Eminowicz, 
z którą miał córkę Zulejchę urodzoną w roku 1942. Jawi się nam 
jako muzułmański arystokrata przywiązany do swojej tradycji naro-
dowej, religijnej i rodzinnej, zarazem zdecydowany antykomunista, 
który walczył zbrojnie w imię swoich ideałów. Był równocześnie 
dobrym i wiernym złożonej przysiędze żołnierzem, niewątpliwie 
polskim patriotą mimo obcego pochodzenia i nieposiadania nawet 
przez długi czas polskiego obywatelstwa. Jednakże Rzeczypospo-
litej pozostał wierny do końca i na pewno nie z przymusu. Jego 
postać, podobnie jak generała Macieja Sulejmana Sulkiewicza, jest 
niewątpliwym symbolem łączącym Polskę i Azerbejdżan w dąże-
niu do wolności i niepodległości.

Selim Chazbijewicz
■
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Adas Jakubauskas

 Tatarska pamięć
10 czerwca 2009 roku na rogu budynku Instytutu Fizyki Pół-

przewodników w Wilnie, na miejscu łukiskiego meczetu i mizia-
ru, umieszczona została pamiątkowa tablica. W imieniu Związku 
Wspólnot Tatarów Litwy wyrażam serdeczne podziękowanie 
Maciejowi i Simasowi Jakubauskasom za tę szlachetna inicjatywę 
uwiecznienia własnymi środkami pamięci przodków. 

Na uroczystości odsłonięcia tablicy zebrali się przedstawi-
ciele wspólnoty tatarskiej, pracownicy instytutu, goście honorowi. 
Rozpoczęło się spotkanie, podczas którego głos zabrali: przewod-
niczący Związku Wspólnot Tatarów Litwy dr Adas Jakubauskas, 
przewodniczący zarządu Centrum Religijnego – muftiatu litewskich 
muzułmanów-sunnitów mufti Romas Jakubauskas, dyrektor Insty-
tutu Fizyki Półprzewodników prof. Stjaponas Ašmontas, członek 
Sejmu Republiki Litewskiej Kazimieras Uoka, doradca posła Euro-
parlamentu prof. Vytautasa Landsbergisa Andrius Tučkus, przewod-
niczący Fundacji Kultury Polskiej na Litwie im. J. Montwiłła Henryk 
Sosnowski, przewodniczący Rady 
Wspólnot Narodowych Imantas 
Melianas, przedstawicielka Depar-
tamentu Mniejszości Narodowych 
i Emigracji Anastazja Ismaiłowa, 
przedstawiciel Związku Strzeleckie-
go, przedstawiciel wspólnoty azer-
bejdżańskiej Mair Gamzajew oraz 
imam Mustafa Gembicki. 

Niestety, w czasach radziec-
kich władzy przeszkadzał skromny 
drewniany meczet i miziar, zlikwi-
dowane je więc podczas rozbudowy Wilna. Świadkowie pamiętają, 
jak mieszkająca w pobliżu żona muezina Chaleckiego próbowała ra-
tować nagrobne kamienie, wykupując je u robotników. Wielu ludzi 
poświadcza też, że lepsze pomniki wywożono do zakładów w celu 
obróbki kamieni, z których część trafiła na cmentarz na Rossie.

Łukiszki są jednym z najstarszych miejsc osiedlenia się Tata-
rów. Z niektórych dokumentów historycznych wynika, że Tatarzy 
zamieszkali tu już w XIV-XV wieku. W latach 1559-1567 należały 
do Ismaiła i Tahatara Kurmaszwiczów, zaś swą nazwę wzięły od 
ich dziadka Łuki, żyjącego około 1500 roku. Później wytyczono 
tędy ulicę Meczetową i Mahometański Zaułek. Wedle prowadzonej 
przez Jana Kierdeja w roku 1631 rewizji majątków tatarskich, w Łu-
kiszkach były 32 domy zamieszkane przez 192 osoby. W 1715 r.  
żyło tu 39 tatarskich rodzin, a w 1777 roku 97 Tatarów. W efekcie 
wojny z Moskwą w 1792 r. liczba łukiskich mieszkańców-Tatarów 
gwałtownie zmalała.

O tatarskim osadnictwie na Łukiszkach oraz tamtejszym me-
czecie, poinformował Sulejmana Wspaniałego, sułtana osmańskie-
go imperium, pielgrzymujący w r. 1558 do Mekki i Medyny nieznany 
autor utworu Risale-i Tatar-i Leh. W r. 1781 wnętrze meczetu opisał 
artysta Franciszek Smuglewicz, zaś jego zewnętrzny widok znalazł 
się na pochodzącej z roku 1840 litografii J. Oziembłowskiego. 

W r. 1859 do muzułmańskiej gminy na Łukiszkach należało 
725 sążni kwadratowych ziemi, z wcześniej władała ona jeszcze jed-
ną działką, która w r. 1842 została wywłaszczona przez władze przy 
budowie łukiskiego więzienia. Z litografii Oziembłowskiego wiado-
mo, że meczet był stożkowatego kształtu, z frontem upiększonym 

8 kolumnami, zaś jego dach, pokryty tarcicą, wieńczyła ośmiokątna 
wieża minaretu z półksiężycem i gwiazdą. W przedniej części me-
czetu były osobne drzwi do połowy męskiej oraz żeńskiej.

W latach 1866-1867 meczet remontowano, w efekcie stał się 
podobny do domu mieszkalnego z wyróżniającym się wieżyczką 
sześciokątnym minaretem. Po przebudowie dach pokryto metalo-
wą blachą. Kolejne remonty przeprowadzano w latach 1897, 1927 
i 1936. W meczecie podczas swoich modlitw Tatarzy wspominali 
wielkiego księcia litewskiego Witolda, modlili się za króla Jana III So-
bieskiego, za Tatarów – uczestników powstania kościuszkowskiego, 
poległych w walkach z carskimi wojskami. W tym meczecie w 1812 r.  
odczytano odezwę do Tatarów z wezwaniem do uczestnictwa 
w formowaniu samodzielnego pułku w armii Napoleona, w 1916 r. 
w meczecie modlono się za bohatera tatarskiej społeczności Alek-
sandra Sulkiewicza, poległego na Wołyniu, za premiera pierwszej 
Krymskiej Republiki Ludowej generała Macieja Sulkiewicza, roz-

strzelanego przez bolszewików 
w Baku 15.07.1920 r. W początkach 
XX wieku meczet odwiedził krze-
wiciel oświaty Krymskich Tatarów, 
redaktor gazety Terciman (Tłumacz) 
Ismaił Gasprinski.

W XVII-XVIII w. na Łukisz-
kach mieszkali Bajrulewiczowie, 
Bielakowie, Abramowiczowie, Alek-
sandrowiczowie, Jakubowscy, Mako-
wieccy, Safarewiczowie, Niedźwiec-
cy, Snarscy, Siuniekiewiczowie i inni.

Imamami łukiskiego meczetu byli:
• W latach 1663-1683 – Chasień Aleksandrowicz
• W r. 1695 – Chasień Rasmus (Rasmust)
• W r. 1723 – Chasień Safarewicz
• W r. 1784 – Mustafa Abramowicz
• W r. 1820 lub 1830 – Dawid Daniel Szabłowski
• W r. 1829 – Mustafa Bajrulewicz
• W latach 1838-1841 – Aleksander (Bekir?) Jakubowski
• W latach 1854-1893 – Mustafa Bogdanowicz
• W latach 1893-1922 – Józef  Chalecki
• W r. 1920 – Maciej Bajrulewicz (tymczasowo)
• W latach 1922-1946 – Ibragim Smajkiewicz

Na łukiskim maziarze pochowani byli Achmatowiczowie, 
Asanowiczowie, Baranowscy, Czaińscy, Kryczyńscy, Sobolewscy, 
a także przedstawiciele wielu innych rodów. Tutaj znalazł miejsce 
wiecznego spoczynku generał Aleksander Maluszycki-Ułan.

Odsłonięcie tej pamiątkowej tablicy to pierwszy krok do 
ochrony dziedzictwa wileńskich Łukiszek. Mamy nadzieję, że wi-
leński samorząd zechce postawić pomnik ma miejscu meczetu 
i miziaru. Chcę tu zwrócić uwagę wspólnoty Tatarów litewskich 
i społeczności naszego kraju, że w czasach radzieckich podobny 
los spotkał wiele innych tatarskich cmentarzy w okręgu wileńskim: 
Kozaklary, Ludwinowo, Melechowce (Melekonis) i Mereszlany, 
o których pamięć warto uwiecznić.

Adas Jakubauskas
Tłum. Musa Czachorowski

■
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Barbara Podolak

Logika, precyzja i ład,  
czyli wyznaczniki języka tureckiego

0 Prezentując w niniejszych rozważaniach podstawowe cechy 
języka tureckiego, zwracam uwagę na różnice między języ-

kami tureckim i polskim, a przy okazji spróbuję zachęcić czytel-
nika do zastanowienia się, czy w języku tureckim można znaleźć 
potwierdzenie dla tezy, że postrzeganie świata i tryb życia użyt-
kownika języka znajdują odbicie w strukturze tegoż języka. 

1 Zacząć należy od uporządkowania nazewnictwa. Termin ję-
zyk turecki oznacza:

1) język używany w Republice Tureckiej – i o nim będzie tu 
mowa;

2) w polszczyźnie zwykło się tak określać także każdy język z gru-
py języków tureckich, która stanowi część ałtajskiej rodziny 
językowej. Z tego punktu widzenia język kazachski jest języ-
kiem tureckim, język tatarski jest językiem tureckim i język Re-
publiki Tureckiej jest językiem tureckim. Ostatnio w turkologii 
polskiej słusznie promuje się uregulowanie tej terminologii, 
więc przymiotnik turecki proponuje się zostawić dla określe-
nia języka używanego w Republice Tureckiej, natomiast zakła-
da się stosowanie terminu turkijski dla każdego innego języka 
ze wspólnej grupy językowej. Zgodnie z tymi ustaleniami, 
języki: jakucki, tatarski, czy kazachski to języki turkijskie (tak 
jak – odpowiednio – język polski i rosyjski to słowiańskie). 
Rozróżnienie to ma zastosowanie także w pracach z dziedziny 
historii i kultury. Nie jest to jednak jeszcze powszechnie przy-
jęty zwyczaj. 

Naszym rozważaniom będą towarzyszyły przykłady z języ-
ka tureckiego Republiki Tureckiej. Ich charakterystyka odnosi się 
jednak do istoty każdego języka z grupy, w tym także języka ta-
tarskiego. 

2 Kilka słów na temat języka Republiki Tureckiej. Jest to urzę-
dowy język tego państwa. Posługuje się nim ponad 70 mi-

lionów jego mieszkańców oraz kilka milionów Turków żyjących 
poza granicami, m.in. na Cyprze, Bałkanach i w Niemczech. To 
bezpośredni kontynuator języka osmańskiego, używanego w Im-
perium Osmańskim�, ale różni się od niego przede wszystkim za-
sobem słownictwa i sposobem zapisu. Konsekwencją ogłoszenia 
Turcji republiką (1923 r.) była m.in. zmiana alfabetu z arabskiego 
na łaciński (1928 r.) oraz intensyfikacja działań podejmowanych 
w celu usuwania zapożyczeń arabskich i perskich, których ogrom-
na ilość w języku tureckim wynikała z wielowiekowej, wspólnej 
dla narodów muzułmańskich, kultury. 

3 „Siedzieć jak na tureckim kazaniu.” � Skąd się wzięło to 
powiedzenie? I dlaczego nie mówimy np. „Siedzieć jak na 

arabskim kazaniu”? 
Oczywiście, z Arabami w naszej historii nie mieliśmy tylu 

kontaktów co z Turkami, stąd nie było powodu w ogóle odnosić 
się jakoś do ich języka. Ale dlaczego Polacy uważali za właściwe 
podkreślić tym powiedzeniem, że akurat język turecki był dla nich 
tak niezrozumiały? Z pewnością przecież wielu naszych rodaków 

� Historia języka tureckiego sięga daleko głębiej, niż tylko w czasy osmańskie.
� Pierwotnie brzmiało ono: „Siedzieć jak na niemieckim kazaniu” i powstało w czasach, gdy 

językiem liturgii Kościoła chrześcijańskiego na terenach polskich był język niemiecki.   

nie miało pojęcia także i o innych, obcych im językach. Wystar-
czyło jednak, że Polak znał choćby podstawy łaciny, czy francu-
skiego (były to w swoich epokach języki porozumienia w świecie 
europejskim). Wówczas mógł przynajmniej domyślić się, o czym 
ogólnie mówi Włoch, nawet jeśli nigdy wcześniej nie słyszał języ-
ka włoskiego. Mając we własnym języku słowo brat oraz Niemca 
za sąsiada i w pamięci słowo Bruder, nie sięgał do szabli, jeśli 
napotkany Anglik z uśmiechem zwracał się do niego ze słowem 
brother. Stosunkowo łatwo mógł się Polak porozumieć z innym 
Słowianinem. Natomiast słowa, które padały z ust Turka nie ko-
jarzyły mu się z niczym. Był to bowiem język zupełnie inny, z in-
nego kręgu kulturowego�. 

4 Omawiając niżej cechy charakterystyczne języka tureckiego 
znajdziemy w nim sporo elementów całkowicie odmiennych 

od tych znanych nam z polszczyzny. Z czego tak duże różnice 
mogą wynikać? Czy mają rację zwolennicy tezy, że postrzeganie 
świata i tryb życia mogą znaleźć odbicie w strukturze języka? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i należy raczej do 
zadań psychologii języka. Jean Paul Roux, historyk, antropolog 
kultury, bardzo Turków ceniący, stwierdza wprost: „Ta struktura 
lingwistyczna� pozwala zdefiniować niektóre stałe cechy turec-
kiego charakteru, jego model intelektualny, który od szczegółu 
zmierza do uogólnienia, jego logikę, wyczucie syntezy, dokład-
ności i porządku, upodobanie do precyzyjnych i stałych reguł, do 
harmonii i równowagi”. 5

Jak widać, historyk ten nie ma wątpliwości: w języku tu-
reckim odbijają się „cechy”6 Turków. Nawet jeśli jesteśmy w tej 
materii ostrożni i trudno nam się zdecydować na jednoznaczną 
odpowiedź, warto chyba, żebyśmy przynajmniej zadali sobie ta-
kie pytanie, jakie zadał sobie on. A więc: czy ludy koczownicze, 
jakimi od zarania swych dziejów byli Turcy różniły się od ludów 
osiadłych? Czy charakteryzowały się czymś szczególnym, czymś, 
co wynikało z ich stepowego trybu życia? I, co za tym idzie, czy 
odbicie tych cech odnaleźlibyśmy w ich języku? 

Zacznijmy od różnic wynikających z trybu życia. Oto co, 
między innymi, Turków-koczowników odróżniało od ludności 
osiadłej:
(1) dyscyplina niemal „wyssana z mlekiem matki”. Nie była od-

czuwana jako narzucona, stanowiła naturalny element życia. 
Żeby w trudnych warunkach stepowych wszystko w ordzie 
sprawnie działało, potrzebna była drakońska dyscyplina, 
w tym absolutne posłuszeństwo wobec władcy; 

(2) doskonała organizacja. Niezwykle konsekwentnie stosowa-
no system zaszeregowania w ramach ordy. W tej społecz-
ności każdy znał swoje miejsce i zadanie – i w czasie wojny, 
i w czasie pokoju (np. pędząc stada, koczownicy doskonalili 
się w działaniu grupowym);

� O tym por. np. mój artykuł Podstawy kulturowe świata tureckiego w Przeglądzie Tatarskim 
nr 1 (5) rok 1431/2010 (II), str. 15-19. 

� Mowa o języku tureckim. 
5 Historia Turków, Gdańsk 2003: Marabut, str. 22.
6 Cudzysłów wskazuje na pewien dystans do tego określenia. Świat naukowy cechuje na 

ogół ostrożność w formułowaniu takich tez. 
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(3) przejawem zdolności organizacyjnych był ich nadzwyczajny 
talent państwowotwórczy. Zdobywając nowe terytoria, Turcy 
narzucali tam własny, oparty na podstawach militarnych spo-
sób organizacji państwa, wprowadzali sprawną administrację. 
Wyróżniało ich to także na tle innych ludów ałtajskich – to 
oni zaczęli najwcześniej tworzyć swoje państwa i stworzyli ich 
w ciągu wieków najwięcej; 

(4) chętne stosowanie matematycznych rozwiązań w sztuce. Za-
nim nastąpił wybuch przepychu osmańskiego, spowodowane-
go w dużej mierze wzorowaniem się na kulturze Bizancjum, 
wyróżniała ich (zwłaszcza Turków Seldżuków) tendencja do 
geometryzacji ornamentów i detali dekoracyjnych. 

5 Zadaniem artykułu jest także – ustaliwszy co jest dla tego ję-
zyka szczególnie charakterystyczne – odpowiedź na pytanie, 

czy z punktu widzenia Polaka język turecki jest łatwy, czy trudny. 
W zaproponowanej kolejności przedstawiania jego cech zastoso-
wałam zasadę „od łatwiejszego do trudniejszego”, czyli najpierw 
mowa będzie o tym, co Polakowi nie sprawia kłopotów, a potem 
o tym, co może stanowić trudność. Co do niektórych cech, trud-
no jednoznacznie stwierdzić, czy są one dla uczącego się błogo-
sławieństwem, czy wręcz przeciwnie. Tak jest np. z kwestią szyku: 
mamy tu z jednej strony konsekwentne stosowanie zasad, z dru-
giej strony – mnogość form, które są rzadkie w polszczyźnie. 

Poznając wyznaczniki turecczyzny, czytelnik będzie miał 
jednocześnie okazję zastanowić się, czy język ten odzwierciedla 
cechy Turków-koczowników: dyscyplinę, dobrą organizację, za-
miłowanie do rozwiązań matematycznych.

6 Zacznijmy od alfabetu i dźwięków (głosek). Alfabet turec-
ki oparty jest na osnowie łacińskiej (od 1928 r.) i obowiązuje 

w nim zasada fonetyczna, w której jeden znak odpowiada jednej 
głosce. Głoski nie są trudne do wymówienia (w większości są 
albo identyczne, albo zbliżone do wymowy polskiej), a składa 
się na nie 8 samogłosek i 21 spółgłosek (kilka z nich występuje 
w dwóch wariantach fonetycznych): 
a, b, c /dż/, ç /cz/, d, e, f, g, g (albo nie wymawiane, albo wyma-
wiane jak /j/), h, i, ı /y/, j /ż/, k, l, m, n, o, ö (jak niem./ö/), p, r, 
s, ş /sz/, t, u, ü (jak niem./ü/), v /w/, y /j/, z. 

7 Wśród przyjaznych dla uczącego się zasad gramatycznych 
na pierwszym miejscu postawmy brak rodzaju grama-

tycznego. Oczywiście istnieje niewielka ilość par wyrazów, któ-
rych znaczenie wskazuje na rodzaj naturalny, np.: erkek – męż-
czyzna, baba – ojciec, kadın – kobieta, horoz – kogut, ana – mama, 
tavuk - kura

Jeśli jednak nie ma odrębnych wyrazów, a potrzebna jest 
informacja o płci, wtedy dodaje się specjalny, wskazujący płeć, 
wyraz-modyfikator:

 doktor – lekarz
 erkek - mężczyzna
 kadın – kobieta

erkek doktor - lekarz (mężczyzna)
kadın doktor – lekarka

 fil – słoń
 dişi - samica

erkek fil - słoń (samiec)
dişi fil – słonica

Osoba ucząca się tego języka z radością zauważa, że spre-
cyzowanie płci nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji 
gramatycznych. Bez względu na to, o której płci mowa, cza-
sownik ma tę samą formę:

 gitti - poszedł, poszła, 
poszło (Także: ‘poszli, 
poszły’, o czym będzie mowa 
później.)

pol. mężczyzna poszedł = 
tur. erkek gitti
pol. kobieta poszła = tur. 
kadın gitti

8 Na kolejnym miejscu wymieńmy małą ilość wyjątków. 
Nie ma języka bez wyjątków, ale język turecki jest tutaj 

– nomen-omen – wyjątkowy. Mała ilość wyjątków świadczy 
o konsekwencji i dyscyplinie obowiązującej w języku.

9 Deklinacja jest tylko jedna7. Kto uczył się łaciny lub 
próbował nauczyć cudzoziemca mówić po polsku wie, 

jak dobra jest to wiadomość. 

10 Język turecki jest aglutynacyjny8. Oznacza to, że formy 
wyrazów oraz nowe wyrazy są tworzone drogą dołącza-

nia przyrostków, tzw. sufiksów, do pierwiastka. Nie ma przed-
rostków (prefiksów), nie ma infiksów (niczego nie wstawia się 
do pierwiastka), pierwiastek pozostaje niezmienny (dodawanie 
przyrostków go nie zmienia) i łatwo go zidentyfikować9. Każdy 
przyrostek ma tylko jedną funkcję, a dołączane są one w okre-
ślonej kolejności. Odczytanie formy danego wyrazu jest zatem 
jednoznaczne i prostsze, niż w języku polskim. Porównajmy:
pol. stół – stołów (= stoł-ów): w jednej końcówce -ów mieszczą 
się trzy informacje: o liczbie, przypadku i rodzaju.
tur. masa – stół, masaların (masa-lar-ın): każdy sufiks niesie jedną 
informację: -lar o liczbie mnogiej, -ın o przypadku (rodzaju, jak 
wiemy, nie ma).

Teoretycznie, sufiksów może być nieskończenie dużo. 
W praktyce, w jednym wyrazie jest ich od jednego do kilku, 
np.: abla - siostra (starsza), ablalar – siostry, ablalarım - moje 
siostry, ablalarımda - u moich sióstr, ablalarımdadır - jest u moich 
sióstr.10

Jeszcze parę słów na temat ilości sufiksów. W każdym 
języku są ćwiczenia służące opanowaniu trudnego zestawu 
głosek, czy morfemów. Ćwiczenia te spiętrzają trudności wy-
mowy poprzez odpowiednie dobranie poszczególnych ele-
mentów��. Język turecki ma w swojej ofercie przykłady nagro-
madzenia dużej ilości sufiksów w jednym słowie (odpowiednik 
naszej – nomen omen – Konstantynopolitańczykowianeczka), np:  
Türkleştiremediklerimizden misiniz? = Czy jest Pan (jednym) 
z tych, których nie udało nam się sturczyć? Podstawą pierw-
szej formy jest Türk - Turek. 

11 Język turecki stosuje harmonię głosek. Dotyczy to 
samogłosek i spółgłosek.

Harmonia samogłoskowa polega na tym, że samogłoski 
dodawanego sufiksu muszą dostosować się o ostatniej samogło-
ski wyrazu, do którego sufiks jest dodawany. To zatem oznacza, 
że sufiksy muszą mieć odpowiednią ofertę. Np. sufiks tworzący 
liczbę mnogą występuje w dwóch postaciach: -lar oraz -ler, czyli 
oferuje dwie samogłoski do wyboru. Jeśli w wyrazie, do którego 
ten sufiks ma być dołączony, ostatnią jest samogłoska tzw. tyl-

7 Istnieje w dwóch (regularnych) odmianach, ale różnice między nimi są bardzo niewielkie. 
8 Z łac. agglutino, agglutinare ‘sklejać, łączyć’. Tak się ten język określa z punktu widzenia 

typologii morfologicznej.
9 Gdyby język polski stosował tę zasadę, dopełniacz (kogo? czego?) od ‘ojciec’ brzmiałby 

‘ojcieca’.  
10 Przy okazji widać, że odpowiednikiem jednego słowa w języku tureckim może być całe 

zdanie w języku polskim. Więcej o tym w dalszej części.
�� Np. „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”, „Jola lojalna”.

19Przegląd TaTarski Nr 2/2010



na: /a/, /i, /o/ lub /u/, to dołączony sufiks będzie miał samo-
głoskę /a/. Jeśli natomiast wyraz ma samogłoskę tzw. przednią: 
/e/, /i/, /ö/ lub /ü/ to sufiks dołączamy z samogłoską /e/:

 kız - dziewczyna  kızlar - dziewczyny

 göl - jezioro  göller – jeziora

Zasada harmonii spółgłoskowej jest również prosta: jeśli 
wyraz kończy się na spółgłoskę bezdźwięczną, a dodawany su-
fiks zaczyna się od spółgłoski, to ona też powinna być bezdź-
więczna. I analogicznie – po dźwięcznej spółgłosce na końcu 
wyrazu dodawany sufiks zaczyna się od spółgłoski dźwięcznej��, 
np. sufiks Miejscownika po spółgłoskach bezdźwięcznych: ma 
postać -ta lub -te, po dźwięcznych -da lub -de:

dolap - szafa dolapta - w szafie

ev – dom evde - w domu 

Na pytanie po co w języku harmonia głosek, odpowiedź 
jest następująca: (1) w wyrazie panuje porządek, ponieważ są 
w nim głoski jednego rodzaju, (2) uporządkowany w ten spo-
sób wyraz łatwiej wymówić. 

12 Składnia. Język turecki od swojego użytkownika wy-
maga uporządkowania nie tylko wewnątrz wyrazu, ale 

i w obrębie wypowiedzenia, zdania. Po polsku możemy powie-
dzieć, w zależności od potrzeb: „róża czerwona” lub „czerwo-
na róża”, „taty samochód” lub „samochód taty”. Po turecku 
możliwy jest tylko szyk: „taty samochód” i „czerwona róża”, 
ponieważ wyraz określający zawsze stoi przed wyrazem okre-
ślanym. To jest reguła niezmienna. Ten sam porządek odnosi 
się także do powiązanych ze sobą całych grup wyrazowych. 
Nie może tu być dowolności. O tym, że dwa wyrazy stoją-
ce obok siebie pozostają ze sobą w związku często świadczy 
wyłącznie ich pozycja. Oczywiście, nie znaczy to, że inwersja 
(przestawienie) jest językowi tureckiemu nieznana – owszem, 
jest i znana, i stosowana, ale nie w tym wypadku. 

W obrębie składni dużą trudność sprawia Polakowi wie-
lość obcych mu form odczasownikowych��, służących tworze-
niu zdań, które – dzięki temu – bywają długie, a nawet bar-
dzo długie. Język turecki ma niewiele spójników, natomiast 
wspomniane formy bardzo lubi. Tymczasem język polski ma 
stosunkowo niewiele takich form i używa je ostrożnie. Nad-
używanie grozi wręcz popadnięciem w śmieszność.�� 

Oto przykład zdania, które w języku tureckim jest zda-
niem prostym. Przetłumaczone na język polski jest w nim 
zdaniem złożonym:
Türk şiiri üzerinde derin ihtisası olduğunu  
tureckiej literatury na temat głęboka jego wiedza że jest  
bildirdiğiniz sayın hocanıza  
o którym opowiadaliście  szanownego             waszego nauczyciela

benden selâm söylemenizi rica ederim.15

       ode mnie abyście pozdrowili proszę

�� Są wyjątki. 
�� Imiesłowów i form gerundialnych.
�� Szczególnie rzadko używany jest w języku polskim imiesłów przysłówkowy uprzedni. 

Zdanie tureckie z takim imiesłowem (i jeszcze na dodatek kilkoma innymi) jest naturalne, 
tymczasem w polszczyźnie rzadko decydujemy się na taki wybór. Wolimy formy osobo-
we czasownika. Po polsku poprawne jest, oczywiście, zdanie: „Obejrzawszy film napiszę 
list”, ale większość z nas z pewnością powie: „Obejrzę film i napiszę list”.

15 Źródło: T. Ciecierska-Chłapowa, J. Ciopiński, O. Güney, Türkçe konuşuyoruz, Kraków 1977.

Proszę, abyście pozdrowili ode mnie waszego szanownego nauczycie-
la, o którym opowiadaliście, że ma głęboką wiedzę w dziedzinie literatury 
tureckiej.

 Tworząc zatem zdania w języku tureckim Polak jest zmu-
szony do używania słów w kolejności odwrotnej w stosunku 
do tej, do której jest przyzwyczajony w ojczystym języku16 
oraz do częstego stosowania form, których na co dzień nie 
używa. Trzeba przyznać, że to niełatwe. 

13 Język turecki jest ekonomiczny17, co oznacza, że nie 
mnoży niepotrzebnych bytów, nie stosuje niepotrzeb-

nych powtórzeń.
13.1. Ekonomia języka przejawia się np. w tym, że ten sam wy-
raz może być w zdaniu użyty w różnych funkcjach. Z punktu 
widzenia Turka nie ma potrzeby tworzenia nowych wyrazów, 
skoro ten sam wyraz wystarczy precyzyjnie, jednoznacznie 
osadzić w wypowiedzeniu. Wówczas nabędzie on odpowied-
niego znaczenia i funkcji, np.:

uzun - długi
mektup - list
ağlıyor - płacze

uzun mektup - długi list
uzun ağlıyor - długo płacze

kara - czarny
taş - kamień
döşeme - podłoga

kara taş - czarny kamień
taş döşeme - kamienna podłoga

çocuk - dziecko
ağlayacak - ten, który 
będzie płakał

çocuk ağlayacak - dziecko będzie 
płakało
ağlayacak çocuk - dziecko, które 
będzie płakało

13.2. W zdaniu tureckim wystarczy jedno zaprzeczenie:
bir şey - coś   bir şey biliyor – coś wie 
biliyor - wie   bir şey bilmiyor – niczego nie wie
bilmiyor – nie wie 

13.3. Warto też kilka słów powiedzieć o kategorii mnogości 
w języku tureckim. Jest bowiem sama w sobie ciekawa, a rów-
nież potwierdza zasadę ekonomii w języku. 

Wiemy już, że liczbę mnogą tworzy się przy pomocy su-
fiksu -lar lub -ler.18 Kwestia mnogości jest jednak przez Turków 
rozumiana inaczej, niż u nas. Rzeczownik turecki w liczbie 
pojedynczej ma przede wszystkim znaczenie gatunkowe, a nie 
jednostkowe.19 Dla wyraźnego wskazania, że chodzi o liczbę 
pojedynczą należy rzeczownik poprzedzić słowem bir ‘jeden’. 
Żeby dokładnie poinformować o ilości egzemplarzy danego 
gatunku, przed rzeczownikiem należy postawić liczebnik. Ale, 
skoro mnogość jest już wskazana liczebnikiem, zbędny staje 
się przy rzeczowniku wykładnik liczby mnogiej (kwestia eko-
nomii): 

at – koń (w ogóle)  bir at – jeden koń
bir – jeden   sekiz at – osiem koni (nie sekiz atlar!)
sekiz - osiem

16 Polak-tłumacz symultaniczny ma niełatwe zadanie, bowiem musi czekać, aż mówiący 
skończy zdanie. Dopiero usłyszawszy kończące zdanie orzeczenie, może to zdanie do-
brze przetłumaczyć. 

17 Chodzi o umiejętność racjonalnego użytkowania czegoś, a nie o prawa rządzące produkcją.
18 Por. część 10 i 11.
19 Podobnie, jak wtedy, gdy mówimy: „Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka”. Nie 

mamy wówczas na myśli jednego, konkretnego psa, ale psa w ogóle, w odróżnieniu od 
innych gatunków, np. od gołębia.

20 Nauka



Z punktu widzenia języka tureckiego, w przykładzie sekiz 
at nie ma mowy o tworzeniu mnogości w sensie gramatycz-
nym. Jest nazwa gatunkowa, zakładająca mnogość w swoim 
znaczeniu, poprzedzona liczebnikiem jedynie uściślającym, 
wyodrębniającym ilość przedstawicieli danego gatunku. Mno-
gość pojawia się dopiero w przekładzie na język polski.

Inny przykład. Chcąc po turecku powiedzieć ‘jesteście 
dziewczynami’, dodajemy sufiks niosący znaczenie ‘jesteście’ do 
rzeczownika ‘dziewczyna’. I znów działa tu prawo ekonomii, 
bowiem mnogość zaznaczona jest tylko jeden raz, w sufiksie: 
kız – dziewczyna   kızsınız – jesteście dziewczynami
sınız - jesteście

W poniższym przykładzie wskaźnik mnogości umiesz-
czony jest w podmiocie. Nie jest już zatem potrzebny w orze-
czeniu:
kız – dziewczyna   kızlar geldi – dziewczęta przyszły 
kızlar - dziewczyny
geldi – przyszedł, przyszła, przyszło, przyszli, przyszły

14 Słownictwo. Nie można liczyć na to, że w języku 
tureckim napotkamy na wiele takich słów jak tiyatro, 

istasyon czy jimnastik. Tu trzeba się uczyć słownictwa począw-
szy od ‘mama’, ‘tata’ i ‘dom’. Jest to pewna trudność. Należy 
jednak przy tym wspomnieć, że od końca XX wieku obserwu-
je się duży wpływ języka angielskiego na turecki, i to nie tylko 
w zakresie słownictwa.20

15 Części mowy. Była już mowa o tym, że język tu-
recki jest ekonomiczny. Ekonomia przejawia się także 

w tym, że nie tworzy się niepotrzebnie dodatkowych wyrazów, 
skoro ten sam wyraz może być użyty w wielu funkcjach. Turek 
bowiem świat rozumie inaczej, niż my. On ma w swoim języku 
pojęcie kamienia i nie widzi potrzeby utworzenia odrębnego 
wyrazu dla otrzymania znaczenia ‘kamień’ i odrębnego dla 
20 Wpływ sięga nawet struktury języka.

znaczenia ‘kamienny’. Istnieje wyraz taş oznaczający pojęcie 
„kamienności” i wystarczy go umieścić w określonej pozycji, 
aby uzyskać odpowiednie znaczenie. Tylko Polak ma kłopot, 
ponieważ musi dokonać tłumaczenia zgodnego z zasadami 
własnego języka, a więc raz tłumaczy taş jako rzeczownik, 
a innym razem jako przymiotnik. Nie ma się co dziwić, że 
Polakowi, przywykłemu do jednoznacznego podziału wyra-
zów na części mowy trudno przyzwyczaić się do tego, że nie 
każdy ma taką samą potrzebę. Kwestia części mowy w języku 
tureckim jest zatem niełatwa.

16 Czym chciałabym zakończyć? Otóż podsumowaniem, 
na które składają się dwie konkluzje: język turecki jest 

i łatwy, i trudny. Podejmując decyzje, jakiego języka można by 
się ewentualnie uczyć, weźmy pod uwagę to, że nie ma tu trud-
nych do wymowy głosek, że gramatyka jest stosunkowo łatwa, 
a zwłaszcza że nie ma rodzaju – tej zmory obecnej w innych ję-
zykach.�� Natomiast dzięki istniejącym w nim trudnościom ten 
język nie jest nudny. Inaczej, niż w przypadku uczenia się języ-
ków indoeuropejskich, mamy tu możność poznania języka nie 
tylko dlatego atrakcyjnego, że jest on odległy od naszego. Przede 
wszystkim możemy dotknąć sfery zupełnie dla nas nowej – mo-
żemy spojrzeć na nowo na świat oczami człowieka innej, niż na-
sza, kultury. On ten świat widzi inaczej, niż my, rozumie inaczej, 
niż my, dokonuje podziałów i wartościowania innego, niż my. 

Barbara Podolak
(Tekst referatu wygłoszonego 7 sierpnia 2009 roku na sesji naukowej 
zorganizowanej w ramach XI Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach 

w Sokółce) 
■

�� Z punktu widzenia Turka uczenie się języka polskiego to zajęcie zaiste karkołomne. Trud-
no nie zrozumieć jednego z nich, który po pierwszej lekcji języka polskiego (założył sobie 
ambitnie jego poznanie) długo kręcił głową i powtórzył kilkakrotnie: „Ten polski – cóż to 
za nielogiczny język!”. I, wskazując na telefon komórkowy, dodał z wyrzutem: „Gdy się 
mówi o tym przedmiocie telefon to jest on rodzaju męskiego, a gdy się mówi komórka to jest 
rodzaju żeńskiego. Ten przedmiot ma płeć?! W dodatku zmienną?! Gdzie tu logika?!” 

Musa Czachorowski

Tatarskie wierszowanie
25 lutego br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospo-

darstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się promocja skromnej, 
a jednak znaczącej wiele nie tylko, myślę, dla tatarskiej społeczno-
ści książki. Nosi ona tytuł Oto moje dziedzictwo, zawiera zaś ponad 
sto wierszy dwudziestu autorów wywodzących się z naszej tatar-
skiej wspólnoty. To pierwsza tego typu publikacja w dziejach Ta-
tarów w Rzeczypospolitej. Oczywiście, miłośnicy poezji znają od 
dawna wiersze Selima Chazbijewicza, czytelnicy tatarskich czaso-
pism: Rocznika Tatarów Polskich, Życia Tatarskiego, Pamięci i Trwania 
mieli kilkakrotnie możliwość zapoznania się także z utworami in-
nych naszych autorów, jednak dopiero teraz przemawiamy świa-
domie jednym głosem: jesteśmy, pamiętamy, czujemy, wierzymy. 

Wydanie zbioru było gorącym pragnieniem znanej wszyst-
kim dobrze Haliny Szahidewicz, przewodniczącej Muzułmań-
skiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku. Chyba dwa lata temu 
opowiedziała mi o tym, chociaż - przyznaję ze wstydem - miałem 
wtedy dość mieszane uczucia, brakowało tekstów, nie za bardzo 
komponowały się one w całość. Być może po prostu nie był 

wówczas dobry czas na taką publikację. Jednak późną jesienią 
ubiegłego roku niestrudzona w swym postanowieniu ponowi-
ła zamysł. Zaczęliśmy zbierać wiersze, pytać i prosić o nie. Idea 
przeradzała się powoli w konkret. 

 Wierszy było coraz więcej. Lepszych i słabszych. Bogatych 
i skromnych. A wszystkie stały się świadectwem istnienia spo-
łeczności, dowodem jej wewnętrznego życia, potrzeby wyraża-
nia uczuć i pragnień właśnie w poezji, często dość nieporadnej, 
ale będącej przecież najwyższą formą słownej ekspresji. Oceniać 
trzeba tę antologię nie tyle literacko, co bardziej jako dokument 
historyczny, kulturalny i socjologiczny. Czytelnik znajdzie tu 
wszelako czyste, bardzo osobiste, również i archetypiczne wier-
sze Selima Chzabijewicza, konfesyjną, o religijnych konotacjach 
poezję Izy Meliki Czechowskiej, świadczące o dużej kulturze 
literackiej utwory Joanny Bocheńskiej i klasyczne już nieomal 
wiersze nestorki polskiej poezji Anny Kajtochowej. Wśród pod-
laskich pól, jakby przez step, idzie też sobie, a czasem niosą go 
konie, piszący te słowa.
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Są w antologii obrazujące tatarskie losy wiersze Stefana Rad-
kiewicza, w tym prosta, poruszająca modlitwa do Allaha w języku 
rosyjskim. Są rozbuchane tatarskie wierzchowce w tekstach Józefa 
Mucharskiego, kruszyniańskie nostalgiczne utwory Romana Po-
pławskiego, pełne energii i ciepła strofy Daniela Dawida Miśkiewi-
cza. Tamara Jabłońska przedstawia liryki z okresu młodzieńczych 
zauroczeń i niepokojów. W tekstach Heleny Alijewicz odnajdziemy 
wspomnienia z lat młodości, Halina Półtorzycka z wielkim uczu-
ciem poświęca swe pisanie najbliższym osobom, także miejscom. 
Wiersze Zenaidy Półtórzyckiej to zapis świadomości przemijania, 
tęsknoty, ale i umiejętności cieszenia się z tego, co nas otacza, nato-
miast Zofia Bohdanowicz opiewa bohonicką swojskość.

Sporo w antologii autorów młodych, dwudziestokilkuletnich. 
Niewątpliwie interesujące są wiersze Michała Mucharema Adamo-
wicza z ich tatarskimi i współczesnymi odniesieniami. Ramazan 
Osman Jakubowski pragnie potwierdzenia swej tożsamości, En-
wer Półtorzycki stawia pytania, stara się także na nie odpowiadać, 
zaś Elwira Szehidewicz zmaga się z niepewnością gorących uczuć, 
z niepokojem zakochania. Kończą ten 
zbiór teksty Katarzyny Ziółkowskiej, 
które pisała będąc nastolatką, oraz 
jej siostry Zofii, najmłodszej autorki 
Tatarskiego wierszowania. Jest w nich po-
tencjał wyobraźni, uczucia - oby tylko 
udało się go rozwinąć.

Jak zatem widzimy, piszą nasi au-
torzy o wielu sprawach. Znajdziemy 
w ich wierszach pamięć o nieistnieją-
cych meczetach, o dalekim, śnionym 
wciąż stepie, o koniach. Jest obraz 
dawnych rodzinnych miejsc, naszych 
podlaskich, tatarskich wiosek. Są mi-
ziary i droga wśród pól. Odczujemy 
zadumę nad przemijaniem czasu i ży-
cia, poszukiwanie miłości, ciche za-
dowolenie z rodzinnego ciepła. Prze-
czytamy o momentach niegdysiejszej 
chwały oraz o uniesieniach wiary.

Antologia zyskała już sobie wielu 
sympatyków, wielbicieli nawet. Maciej 
Musa Konopacki, znany i ceniony 

powszechnie publicysta, działacz, orędownik ogólnoludzkiego 
pojednania i piewca tatarszczyzny. Pozwolę sobie przytoczyć 
kilka zdań z tego listu: „Odebrałem właśnie przesyłkę, w której 
znajdowała się rzecz dosłownie na miarę naszych dziejów: Oto 
moje dziedzictwo! Chwała Halinie i Tobie! Podjęliście trud, stano-
wiący historyczną powinność. W reszcie mych lat niesamowitą 
mi sprawiliście pociechę!”

Z Krakowa napisała Anna Kajtochowa, Siostra z plemienia, 
jak nazwał ją przed wielu laty właśnie Maciej Musa Konopacki. 
Oto jej słowa: „W imieniu własnym i małżonka składam gorące 
podziękowania i serdeczne gratulacje za wydanie antologii. Prze-
czytałam jednym tchem na głos. Zwróciłam uwagę na mężczyzn. 
W nich chyba najwięcej odniesień do przeszłości i dumy z przyna-
leżności etniczno-historyczno-plemiennej i gorący temperament. 
Wyraziście odczuwa swój stan psychiczny Józef  Mucharski, Ste-
fan Radkiewicz. Melika Czechowska wyróżnia się dramatyczną 
liryką przeżyć serdecznych, np. w tryptyku o Weronice. Bardzo 
dobrze się stało – wielowiekowe obcowanie kultur tworzy stop, 

którym moglibyśmy zaświadczyć swą 
tożsamość w Europie”.

Dumny jestem, że mogłem 
uczestniczyć w tak pięknym, ważnym 
dla tatarskiej wspólnoty przedsięwzię-
ciu. Słowa uznania należą się Halinie 
Szahidewicz za jej niezłomne dążenie 
do opublikowania książki. Wszyscy je-
steśmy wdzięczni Helenie Radkiewicz 
za płynący z serca szlachetny gest sfi-
nansowania antologii, zaś Profesor 
Teresie Zaniewskiej za serdeczne Po-
słowie, które wieńczy cały zbiór. To jej 
staranie zgromadziło nas w gościnnej 
auli SGGW. To wspaniałe, że chociaż 
kilka godzin mogliśmy spędzić wśród 
tylu sympatycznych, dobrych ludzi. 
Wszystko nad wyraz udanie wpisało 
się w tytuł spotkania i poświadczyło 
jego prawdziwość: tak, Polak - Tatar 
dwa bratanki.

Musa Czachorowski
 ■

Marek M. Dziekan

Drapieżnych stepów synowie
Sto jedenaście stron tatarskiego wierszowania to niezwykle 

interesująca przygoda dla polskiego Czytelnika, który po ponad 
sześciuset latach istnienia w Polsce muzułmańskiej wspólnoty Ta-
tarów nie zawsze ma świadomość naszego „polskiego Orientu”. 
Sto jedenaście stron obcowania z myślami, wydarzeniami, fotogra-
fiami i komentarzami. Zbiór Oto moje dziedzictwo powstał staraniem 
Haliny Szahidewicz i Musy Czachorowskiego, osób szczególnie 
aktywnych na polu działań kulturowych Tatarów polskich. Redak-
torom udało się zebrać wiersze i wierszyki dwudziestu autorów 
związanych ze środowiskiem tatarskim. Antologia poprzedzona 
jest krótkim słowem wstępnym Redaktorów, zamyka ją zaś po-

słowie prof. Teresy Zaniewskiej, badaczki zasłużonej dla kultury 
Tatarów polskich.

 Cechą charakterystyczną omawianego zbioru jest jego lite-
racka nierówność, która, w połączeniu z alfabetycznym układem 
autorów, dała niezwykle ciekawą mozaikę piśmienniczą: przeskoki 
tematyczne i stylistyczne nie pozwalają spokojnie przejść obok tej 
antologii. Chciałem napisać: „mozaikę literacką”, ale powstrzyma-
łem się. Nie można bowiem antologii Oto moje dziedzictwo oceniać 
jako zjawiska stricte literackiego i poddawać kryteriom krytyki li-
terackiej jako takiej. Oto bowiem obok trójki autorów o dużej re-
nomie w polskim świecie literackim: Selima Chazbijewicza, Musy 
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Czachorowskiego i Anny Kajtochowej pojawili się tu Tatarzy, 
którym „coś w sercu gra”, ale do literackości im daleko. Mamy 
tu postaci już historyczne, ze starszych pokoleń, jak Stefan Rad-
kiewicz (piszącego także po rosyjsku – niezwykle poruszająca jest 
rosyjskojęzyczna modlitwa jego autorstwa) czy Roman Popławski, 
jak i młodych ludzi – można powiedzieć jeszcze niemal chłopców 
i dziewczęta. Wszyscy próbują przelać na papier swoje rozważania 
nad sensem życia, miłości, a także, co niezwykle ważne w oma-
wianej książce – dotyczące ich etnicznych i rodzinnych korzeni. 
Czynią to zarówno najstarsi, jak i najmłodsi. Czy można mówić 
o budzeniu się tatarskiej świadomości, tożsamości, mówiącej, że 
są, jak pisze Ramazan Osman Jakubowski, rozdarci pomiędzy 
dwie krainy? Może i nie tylko dwie – oprócz, jak to się w okresie 
staropolskim mówiło, Tartarii, jest jeszcze w zbiorze Wilno, Mon-
golia i Biesłan.

 Wśród młodego pokolenia twórców uwzględnionych w to-
mie chciałbym zwrócić szczególną uwagę na rozpoczynającego an-
tologię (takie są prawa alfabetu) Michała Mucharema Adamowicza. 
Zresztą fragment jego wiersza stał się tytułem całego zbioru. Jeśli 
Michał nie poprzestanie na tych kilku wierszach, a szkoda gdyby tak 
się stało, możemy jeszcze o nim usłyszeć. Głęboka fraza i wyczu-
cie stylistyczne pozwalają jeszcze dużo od niego oczekiwać. Poza 
wymienionymi wyżej literatami o ustalonej już pozycji właśnie jego 
utwory mają moim zdaniem najwyższą wartość literacką. 

 Ale, jak wspomniałem, nie to jest największą wartością tego 
zbioru. Ma on duże znaczenie, które należałoby chyba nazwać 

historyczno-etnograficznym. Dla samych Tatarów to historia, 
dla badaczy ich spuścizny piśmienniczej – etnografia, dużo tu 
bowiem tekstów, które bez wątpienia włączyć należałoby do krę-
gu literatury ludowej czy też okazjonalnej. Wzruszają wzmianki 
o remoncie meczetu w Bohonikach, który choć „stary, zabytkowy 
/ po remoncie jest jak nowy”, o uporządkowaniu wsi i nowych 
chodnikach, o spotkaniach na mizarze, o Kruszynianach i uroczy-
stościach bajramowych...

 Stałym, niby refren powracającym motywem jest step i koń, 
piszą o nim wszystkie pokolenia autorów. Obok wątków rodzin-
nych muzułmańskich to najczęściej pojawiające się tematy wier-
szy. Zwraca uwagę ciekawa, nawiązująca wyraźnie do tatarskich 
wzorców estetycznych szata zewnętrzna, dużą wartość dokumen-
tacyjną mają także zawarte w zbiorze fotografie, niejednokrotnie 
nawiązujące treściowo do opublikowanych w antologii tekstów. 
Niezwykle to cenna inicjatywa wydawnicza. Ukazuje wyraźnie, że 
Tatarzy z jednej strony mają świadomość swej odrębności, z dru-
giej zaś czują się w Polsce po prostu u siebie. Są Tatarami „stąd”. 
A ich dziedzictwo, choć owiane wiatrem stepów, teraz już także 
jest stąd. To również część naszego, polskiego dziedzictwa.

Marek M. Dziekan

Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo. Inicjatywa wydawnicza: Muzułmań-
ska Gmina Wyznaniowa MZR w Białymstoku, Çaxarxan Xucalıq Wrocław, 
wydawnictwo: Agencja Wydawnicza ARGI Wrocław, Wrocław–Białystok 
2010, ISBN 978-83-60425-39-8

■

Kamila Półtorzycka

Takim był mój Dziadek…
Mój dziadek, Lut Muchla, urodził się 10 lutego 1902 r. w Si-

drze koło Sokółki. Jego rodzicami byli Adam Muchla i Halina 
z domu Bajraszewska. Gdy miał 12 lat, wyjechał wraz z rodzicami 
i rodzeństwem do Kazania. Tam ukończył muzułmańską medresę 
oraz szkołę powszechną II stopnia. Po powrocie do Polski w roku 
1922 mieszkał i pracował w Świsło-
czy w powiecie wołkowyskim. W r. 
1929 objął posadę nauczyciela religii 
i języka arabskiego w Skidlu powiat 
Grodno.

Na początku lat 30. XX wieku 
został powołany przez Najwyższe 
Kolegium Muzułmańskie w Polsce, 
kierowane przez muftiego dr. Jakuba 
Szynkiewicza, na imama parafii mu-
zułmańskiej w Dowbuciszkach, gdzie 
przebywał z rodziną do wybuchu II 
wojny światowej. Jako imam uczest-
niczył w pogrzebie serca Marszałka Józefa Piłsudskiego na cmen-
tarzu w Wilnie. Lata wojny spędził w Niekraszuńcach, sprawując 
obowiązki imama tamtejszej parafii.

W r. 1946 przyjechał z rodziną do Sokółki, a w 1947 do Bia-
łegostoku, gdzie mieszkał już do śmierci, 5 listopada 1979 r. Pra-
cował w przedsiębiorstwach państwowych, a jednocześnie pełnił 
funkcję imama Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białym-
stoku, zgodnie z pierwszą decyzją Muzułmańskiego Związku 
Wyznaniowego w Rzeczypospolitej Polskiej z 7 maja 1948 r. Zaj-
mował się m.in. nauczaniem dzieci podstaw islamu: czytania Ko-

ranu i chamaiłów w języku arabskim, co pozwalało na zachowanie 
tożsamości muzułmańskiej. 

Był współtwórcą cyklicznych spotkań z młodzieżą tatarską, 
na których omawiano tematy związane z islamem. Poruszano 
również sprawy osadnictwa tatarskiego na ziemiach polskich i na-

szych obyczajów. Dzięki temu mło-
dzież była dumna ze swoich korze-
ni, pragnęła zachowania rodzinnych 
tradycji, szanowania tego co polskie 
oraz bycia otwartym na innych ludzi 
i inne religie. Jednak najważniejszym 
efektem tych spotkań było wskaza-
nie wiodącej roli rodziny.

Imam Lut Muchla kładł duży 
nacisk na nadawanie nowo narodzo-
nym dzieciom imion w typie tatar-
skim. Uważał, że W imieniu zawarta 

jest ogromna moc. Jest ono symbolem naszej tożsamości, wypowiedziane czy 
napisane jest źródłem wzruszenia dla każdej osoby, dziecka czy dorosłego. 
Nasze imię wyraża nas spośród innych ludzi, ale zarazem jest pomostem, któ-
ry nas łączy z innym człowiekiem i całą społecznością. (J. Majchrzak, Imię 
własne). Obie córki imama Muchli noszą tatarskie imiona: Temira 
i Faryda, wnuczki to Welija i Kamila, a prawnuk, który urodził się 
10 lat po śmierci Pradziadka otrzymał imię Enwer. To dowód na 
to, jak przeszłość kreuje teraźniejszość, jak silne są nasze tradycje 
i jak bardzo uwierzyliśmy w to, co przekazał nam Dziadek.

Kolejną pasją mojego Dziadka było kopiowanie chamaiłów 
oraz pisanie daławarów. Aby umożliwić osobom nieposiadającym 
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umiejętności odmawiania modlitw w języku arabskim, przepisywał 
je stosując alfabet łaciński przy zachowaniu wymowy arabskiej. 
W ostatnich latach życia ciężki stan zdrowia nie pozwalał mu na 
poświęcenie się tej pracy. Nie był już w stanie sporządzać atramen-
tu z szafranu, którego używał do kopiowania tekstów. Wtedy to 
właśnie zrodziła się myśl przepisywania treści modlitw na maszynie 
do pisania. Do dzisiaj wiele osób korzysta z takich chamaiłów.

W biblioteczce Dziadka znajdowało się wiele starych rę-
kopisów: (…) Chlubił się zwłaszcza posiadaniem chama iłu jednego 
z ostatnich pielgrzymów tatarskich z Litwy do Mekki, swego teścia, 
Aleksandra Iliasewicza, fundatora meczetu w Kownie. Na marginesach 
chama iłu, stanowiącego jakby diariusz tej dalekiej wyprawy, znajdu-
ją się własnoręczne zapiski pielgrzyma o jej przebiegu. (Maciej Musa 
Konopacki, Nie dokończony chamaił, Dziennik Bałtycki 24-
26.12.1979 r.)

Wiele lat trudu poświęci imam Lut Muchla na napisanie 
chamaiłu zawierającego modlitwy w języku arabskim z jed-
noczesnym tłumaczeniem na język polski. Dzieło to miało 
wieńczyć całokształt pracy imama, a dedykowane było mnie, 
Jego wnuczce. Praca nie została jednak ukończona, choć po-
zostało już tak niewiele. 

Do chamaiłu dołączone zostały rękopisy dwóch wierszy 
autorstwa Dziadka:

*
Dowbuciszki strumyk płynie,
Na którym wędruje słoneczny krąg, 
Ku zmierzchu w Medynie,
Kto prędzej dopłynie?
Czy do zmierzchu słońca krąg,
Czy też strumyk do tych krzew,
Do pustynnych palm i łąk?
Kędy brzmi muezinowy śpiew?

*
Bóg widzi, 
Czas ucieka,
Śmierć goni,
Wieczność czeka,
Grób me ciało przykryje,
Robak kości rozryje,
Ziemię w ziemię,
A ducha Bogu,
Poruczyć muszę.

Do imama Luta Muchli docierali historycy, orientaliści, 
religioznawcy, którym służył swą wiedzą i doświadczeniem 
związanym z kopiowaniem i tłumaczeniem . W filmie pt. Ta-
tarzy polscy w reżyserii Macieja Sieńskiego, zrealizowanym 
przez Czołówkę, autorzy powołują się na Niego, jako jedyny 
w Polsce autorytet w tej dziedzinie.

Imam Muchla zawsze starł się służyć radą i w miarę moż-
liwości pomocą wszystkim tym, którzy potrzebowali wspar-
cia duchowego bądź materialnego. Był dobrym mężem, oj-
cem, a przede wszystkim najwspanialszym i najukochańszym 
Dziadkiem. Choć mija już 30 lat od Jego śmierci, to nadal 
trudno pogodzić się z myślą, że Go tu nie ma. Pozostały 
wspomnienia, nauka, tradycje oraz wytwory Jego delikatnych 
rąk: chamaiły, daławary, muhiry i wiersze.

Czy to mało?
Kamila Półtorzycka

Fot. archiwum Haliny Szahidewicz
 ■

Musa Czachorowski

Ekumeniczne małżeństwo
 Ta historia, chociaż niecodzienna, ale zdarzyła się na-

prawdę. Oto już ponad sześćdziesiąt lat żyją ze sobą w zgod-
nym małżeństwie muzułmanka Felicja (Fatima) z domu Ry-
zwanowicz, i katolik Konrad Smektała. 

 Ona, wywodzi się z tatarskiej rodziny spod Nowogródka. 
Chodziła tam do szkółki przy meczecie, a w szkole podstawo-
wej uczyła się wraz z dziećmi wyznania katolickiego, prawo-
sławnego i żydowskiego. Wychowała 
się w patriotycznych i tatarskich tra-
dycjach. Ojciec, Sulejman Ryzwa-
nowicz walczył ochotniczo w roku 
1918 i 1920. Gdy podczas II wojny 
światowej do Nowogródka przyszli 
bolszewicy, wywieźli ją do dalekiego 
Świerdłowska. Pracowała niewol-
niczo pod ziemią w kopalni: woziła 
wózki z węglem. 

 Po zawarciu umowy polsko-radzieckiej powróciła do 
domu i wraz z rodziną wyjechała na zachód. Zamieszkali 
w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie podjęła prace w sklepie. 
Tam, w kinie, poznała swego przyszłego męża, porucznika 
lotnictwa. Mieli się ku sobie, chociaż rodzina Fatimy pragnęła, 
by znalazła sobie muzułmanina. Jednak wreszcie pogodzili się 
z myślą o zięciu-katoliku i szybko go polubili, mimo że o ślu-

bie dowiedzieli się… po ślubie. 
 Po zawarciu związku mał-

żeńskiego młodzi wyjechali do 
Kożuchowa, gdzie służył Konrad 
Smektała. Potem były kolejne prze-
prowadzki, typowe dla wojskowej 
rodziny: Dęblin, po nim Biała Pod-
laska. W roku 1956 mąż poszedł 
do cywila, a wtedy przenieśli się do 
Poznania. Rozpoczął pracę na kolei. 
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Dobrze i zgodnie im się żyło. Na samym początku postano-
wili, że jeśli będą mieć synów, to zostaną wychowani w wierze 
katolickiej, zaś córki – po muzułmańsku. I tak się stało: trzech 
synów ochrzczono, córka Lilla jest muzułmanką.

 Od sześćdziesięciu lat żyją razem w spokoju muzułman-
ka i katolik. Felicja przez cały czas jeździła na muzułmańskie 
bajramy do Bohonik, a na chrześcijańskie święta przyrządza 

specjalne potrawy. Czasem porozmawia z księdzem cho-
dzącym po kolędzie. Małżonkowie wzajemnie zawsze cenili 
– i wciąż cenią – swoją wiarę. Jeden jest Bóg – mówi Stanisław 
Smektała, syn Felicji i Konrada. Niech więc obdarza rodzinę 
Smektałów swym bezustannym błogosławieństwem.

Musa Czachorowski
 ■

Grażyna Zając

Smutne życie Jaszar Nezihe…
Kiedy czyta się biografię tej tureckiej poetki, trudno oprzeć się wrażeniu, że los wyjątkowo okrutnie obchodził się z tą drobną, na pozór 

kruchą istotą, już od urodzenia skazaną na ciężkie życie w niedostatku. I chcąc nie chcąc czytelnik zaczyna się zastanawiać: ile tragedii pomieścić 
może jedno ludzkie życie… Ile nieszczęść można znieść i nie załamać się; i przejść przez życie z podniesioną głową… A było to życie wyjątkowo 
długie. Choć tureckie słowniki pisarzy wychodzące w latach 30. i 40. niezmiennie podawały jako datę jej śmierci rok 1935, zmarła w zapomnieniu 
w roku 1971, mając 91 lat.

W żyłach Jaszar Nezihe płynęła tatarska krew – jej matka była przesiedleńcem z Krymu. Stąd mój pomysł, aby o tej utalentowanej lecz 
niedocenionej poetce, której biografia mogłaby stać się tematem obfitującego w wiele tragicznych wydarzeń dramatu kinowego, opowiedzieć 
Czytelnikom Przeglądu Tatarskiego.

(Grażyna Zając)

Jaszar Nezihe Bükülmez (tur.: Yaşar Nezihe Bükülmez, 
17 I 1880 - 5 XI 1971) przyszła na świat w ubogiej, smutnej 
stambulskiej dzielnicy Silivrikapi. To ta dzielnica, naprzeciwko 
której rozciąga się jeden z największych cmentarzy europej-
skiej części Stambułu, posępny Merkezefendi. Od najmłod-
szych lat towarzyszyły dziewczynce: cmentarny widok za 
oknem rozwalającej się rudery, która była jej domem; śmierć, 
co jakiś czas zabierająca kogoś z najbliższych i nie pozwalająca 
o sobie zapomnieć; osamotnienie, niezrozumienie, odtrącenie. 
Biografowie Jaszar Nezihe podają, że dwukrotnie próbowała 
popełnić samobójstwo.� Ona sama potwierdziła to w liście 
do jednego z nich. Choć nie znamy tych usiłowań, możemy 
się domyślać, że były krzykiem rozpaczy, wołaniem o pomoc, 
prośbą o dostrzeżenie skrzywdzonego człowieka… 

Ojciec poetki, Kadri Efendi, był kiepsko zarabiającym i – 
niestety – przepijającym większość pieniędzy pracownikiem 
urzędu miejskiego. Gburowaty i ciemny, nie umiał okazać 
miłości ani żonie, ani pięciu córeczkom, z których przeżyła 
tylko Jaszar Nezihe. Matka, Kaja, pochodziła z tatarskiej ro-
dziny, która opuściła Bachczysaraj podczas wielkiego exodusu 
z 1860 roku i znalazła schronienie w Stambule. Kadriemu nie 
podobało się imię narzeczonej i w dzień ślubu zmienił jej na 
‘Eda’. Eda urodziła mu pięć córek. Dwie najstarsze zmarły 
w niemowlęctwie z powodu nędzy i niedożywienia. Gdy uro-
dziła się trzecia, rodzice dali jej na imię Jaszar Zeliha („yaşar” 
po turecku znaczy – ‘żyjący’, ‘będzie żyć’), pragnąc tym imie-
niem „odczarować” zły los. Jaszar Zeliha cieszyła się tymi 
imionami do dnia zamążpójścia: jej pierwszemu mężowi nie 
spodobało się imię Zeliha i zapisał swą żonę w urzędzie jako 
Jaszar Nezihe. Pod tymi właśnie imionami przejdzie ona do 
historii literatury tureckiej.

Po narodzinach Jaszar jej matka – będąc już w stanie za-
awansowanej gruźlicy – urodziła jeszcze dwie dziewczynki. 
Obie zmarły na gruźlicę, nim wypowiedziały pierwsze słowo; 
w wieku 25 lat zmarła też Eda. Jaszar miała wtedy sześć lat. 
Mieszkała z ojcem, z niedołężnym, starym wujem i z ciotką 

� Piszą o tym m.in. Taha Toros i Abdullah Şevki.

– niezamężną, starszą już kobietą, zgorzkniałą i niezdolną do 
okazywania miłości. Właściwą opiekę nad osieroconą i zanie-
dbaną dziewczynką sprawowały sąsiadki: to one ją kąpały, cze-
sały, splatały warkocze; to od nich uczyła się prać i cerować.

Choć w tym okresie sieć osiedlowych szkółek była 
w osmańskich miastach dobrze rozwinięta, a posyłanie dzieci 
do szkoły bez względu na płeć i kształcenie ich przynajmniej 
przez 2-3 lata stanowiło z dawna utrwaloną tradycję w muzuł-
mańskich rodzinach wszystkich warstw społecznych, edukacja 
przyszłej poetki trwała zaledwie rok! Z rozpoczęciem przez 
nią nauki wiąże się historia z przezwiskiem, jakie dzieci nadały 
wtedy dziewczynce. Bowiem gdy osiągnęła wiek szkolny i za-
pragnęła pójść do osiedlowej szkółki tak jak wszyscy jej ró-
wieśnicy, ojciec stanowczo się temu sprzeciwił. Jaszar płakała, 
patrząc na dzieci z sąsiedztwa codziennie rano wychodzące do 
szkoły z zawieszoną na szyi ozdobną torbą, w której mieściła 
się książka do nauki czytania Koranu. I jeszcze bardziej płaka-
ła, widząc kolejne uroczyste, tłumne pochody z domu ucznia 
do szkoły, organizowane w dniu rozpoczęcia przez malucha 
nauki. Jej nigdy nie dane było przeżyć tego dnia radości; dnia, 
kiedy dziecko dostaje prezenty i jedzie na osiołku do szkoły 
otoczone gromadą uczniów śpiewających pieśni; dnia, w któ-
rym przynajmniej przez kilka godzin jest się najważniejszym 
członkiem osiedlowej społeczności…

Zdesperowana Jaszar wykradła się pewnego dnia z domu 
zabierając ze sobą poduchę do siedzenia – był to ekwipunek, 
który uczeń musiał przynieść do szkoły, gdyż w tradycyjnych 
przymeczetowych szkołach nie stosowano wtedy jeszcze 
ławek. Co było zupełnie niespotykane, przyszła sama; bez 
rodziców, bez całej tej uroczystej oprawy, jaka towarzyszyła 
zawsze dziecku w dniu rozpoczęcia nauki. Ucałowała dłoń 
nauczyciela i powiedziała: „Jestem sierotą, proszę mnie przy-
jąć i uczyć!”. Od tego dnia dzieci ze szkoły i z sąsiedztwa wo-
łały na nią „kendi gelen” (‘ta, co sama przyszła’). Niestety, 
ojciec szybko dowiedział się, że córka chodzi do szkoły. A że 
był wtedy pijany, wpadł we wściekłość, zbił ją i wywlókłszy za 
włosy na ulicę, kazał jej wynieść się z domu.
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Udzielając po latach wywiadu, poetka tak powie o swo-
im smutnym dzieciństwie: „Urodziłam się w biednym zauł-
ku dzielnicy Silivrikapi w zimową noc, gdy śnieżna zawieru-
cha targała dachy domów. Tej nocy gdy przyszłam na świat, 
w domu nie było ani kropli nafty! Mamę straciłam w wieku 
sześciu lat. Zostałam sama jedna z pięciu sióstr. Wychowałam 
się w nędzy. Moja rodzina składała się z urzędnika miejskiego 
i pijaka – mojego taty Kadriego, z przykutego do łóżka stare-
go wujka i ciotki, która nie miała dla mnie litości. Do szkoły 
poszłam w tajemnicy przed ojcem. Ale dowiedział się. Złapał 
mnie za włosy i wywlókł na ulicę krzycząc: ‘Ty dziwko! Chcesz 
zostać kancelistą w Wysokiej Porcie, czy co?’. Wygonił mnie 
z domu. Schroniłam się u miłosiernej sąsiadki. Nie potrafiłam 
pokonać płonącej we mnie żądzy zdobywania wiedzy, ale nie 
miałam ani grosza. Zaczęłam chodzić nad potoki i zbierać 
nasiona rumianku i dzikiej malwy. Zarobione pieniądze zano-
siłam pani nauczycielce.” �

Tylko przez rok udawało się Jaszar łączyć pracę zarob-
kową z nauką. Ale ten rok wystarczył, aby nadzwy-
czaj inteligentna i żądna wiedzy dziewczynka 
potrafiła sama pokierować swoją edukacją. 
Odtąd czytała wszystko, co wpadło jej 
w ręce, pożyczała książki od sąsiadów, 
bardzo wcześnie zainteresowała się po-
ezją. Trudnej sztuki składania wierszy 
w aruzie, w orientalnym metrum, na-
uczyła się zupełnie sama, czytając dzie-
ła mistrzów. Choć po jakimś czasie 
gniew ojca minął i mogła z powrotem 
zamieszkać w domu, jej wychowywa-
niem nadal zajmowały się litościwe są-
siadki, a nabyta dzięki nim umiejętność 
szycia w przyszłości miała się okazać 
wręcz bezcenna – pozwoliła nie umrzeć 
jej z głodu.

Swój pierwszy wiersz Jaszar opubliko-
wała w wieku 15 lat, w uznanym osmańskim 
czasopiśmie „Malumat”, co świadczyć może o wy-
sokich walorach utworu. Odtąd jej wiersze oraz utwo-
ry publicystyczne będą się ukazywać nieprzerwanie aż do lat 
30., przede wszystkim w prasie kobiecej, ale także w gazetach 
o wysokim, jak na ówczesne standardy nakładzie: „Terakki” 
i „Sabah”.

W wieku 16 lat przeżyła pierwszą miłość, która – po-
mimo późniejszych tragicznych zawirowań i nieszczęśliwych 
małżeństw – trwała w jej sercu do ostatnich dni jej życia i nie-
wątpliwie karmiła jej poetycką wyobraźnię. Sama poetka tak 
o tym opowiada: 

„Był rok 1896. Mój ojciec pokazał mi raz na ulicy żandar-
ma odbywającego swój obchód i powiedział: ‘Widzisz tego 
sierżanta? To Hilmi. Wydam cię za niego!’. Serce zaczęło mi 
mocno bić. Poczułam coś do tego człowieka. Codziennie wy-
chodziłam na ulicę i przechadzałam się koło jego posterunku. 
Kilka razy nasze oczy spotkały się i wzrokiem wyraziliśmy so-
bie miłość. W tym okresie było rzeczą niemożliwą, aby mło-
da dziewczyna porozmawiała z mężczyzną na ulicy. Pewnego 

�  Wszystkie cytaty dotyczące życia Jaszar Nezihe zaczerpnięto z: Taha Toros, Mazi Cenneti, 
rozdział pt. Yaşar Nezihe, s. 125-142. 

dnia sierżant Hilmi przysłał mi list przez jakąś kobietę. Był 
to list w starym stylu, przepisany z jakiejś miłosnej opowie-
ści. Zaczynał się tak: ‘Moja ukochana sułtanko o ustach jak 
pączek’. Choć później dostałam od swoich trzech mężów, 
a nawet od innych mężczyzn, tyle poetyckich listów, że wypeł-
niłyby siedem koszy bielizny, ten pierwszy list, otrzymany od 
sierżanta Hilmiego, ma w moim sercu szczególne miejsce. 

Niestety, nie było nam dane związać się ze sobą. I choć 
trzykrotnie wyszłam za mąż, nigdy nie potrafiłam go zapo-
mnieć, nawet gdy się zestarzałam. Spotkałam go po wielu 
latach. Wtedy zamieniłam z nim kilka słów po raz pierwszy 
i ostatni w życiu. Byłam wówczas zamężna. Popłakaliśmy się 
i rozstali. Choć później szukałam go wiele razy, nie udało mi 
się go odnaleźć, ale natchnienie, które z niego czerpałam, 
przyczyniło się do powstania wielu moich wierszy.” 

Jaszar Nezihe trzykrotnie wyszła za mąż i za każdym ra-
zem została mocno zraniona. Gdy miała 16 lat, jej ojciec stra-

cił pracę i zostali bez środków do życia. Zdarzyło się na-
wet, że zostali wyrzuceni ze swojej rudery z powodu 

niepłacenia czynszu. Wkrótce ojciec postanowił 
wydać ją za mąż, aby ulżyć i swojej doli, i jej… 

Wybór padł na statecznego urzędnika, star-
szego od niej o 27 lat. Małżeństwo to nie 
przyniosło Jaszar spodziewanej stabili-
zacji, tylko upokorzenie: po roku mąż 
rozwiódł się z nią, zarzucając jej, że 
jest bezpłodna. Boleśnie upokorzonej 
dziewczyny nie był w stanie pocieszyć 
fakt, że jej mąż wcześniej był trzy-
krotnie żonaty i z żadną ze swych żon 
nie doczekał się potomstwa! Wkrótce 
Jaszar zaręczyła się z młodym urzęd-

nikiem, dobrze zapowiadającym się po-
etą i wydawcą gazet, Yusufem Niyazim. 

Po dwóch latach narzeczeństwa jej ojciec 
zerwał te zaręczyny, uważając młodzieńca 

za lekkoducha i podrywacza. Ich znajomość 
i wzajemne uczucie miało jednak przetrwać dłu-

gie lata, by zaowocować krótkotrwałym małżeństwem 
i czterdziestoletnią wymianą korespondencji. Ale o tym – za 
chwilę… 

W 1903 roku Jaszar została po raz drugi wydana za mąż. 
Jej drugi mąż, inżynier Mehmet Fevzi Bej, z racji swego za-
wodu długie miesiące spędzał poza domem, na odległych 
prowincjach. Jaszar wyliczyła później, że z sześciu lat ich mał-
żeństwa tylko siedem miesięcy byli razem. Z tego związku 
urodziło się trzech chłopców: Suat, Sedat i Vedat. Podczas 
długich okresów nieobecności męża, Jaszar była zdana tylko 
na siebie – lubiący kobiety i hulaszcze życie Mehmet Fevzi nie 
pamiętał o rodzinie i rzadko przysyłał pieniądze na utrzyma-
nie. W końcu całkiem porzucił rodzinę. Był rok 1910 i Jaszar 
została bez środków do życia. Wkrótce z niedożywienia i bra-
ku opieki medycznej zmarł Suat, zaraz potem Sedat. Jaszar 
została z najmłodszym synkiem i podjęła heroiczną walkę 
o przetrwanie. Szyła, haftowała, prała cudzą bieliznę i z wiel-
kim trudem wychowywała i kształciła ostatnie pozostałe przy 
życiu dziecko. Na przekór wszystkim kłopotom, nie zaniedby-
wała także pisania. To w tych latach wytworzyła styl, który już 
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na zawsze miał być kojarzony z jej poezją – okrzyknięto ją 
poetką bólu („istirap şairi”). 

W 1912 roku Jaszar uległa wielokrotnie ponawianym 
prośbom swego narzeczonego sprzed 13 lat, Yusufa Niyazie-
go, i zgodziła się wyjść za niego za mąż. Jej nieco ekstrawa-
gancki i egzaltowany narzeczony wybrał na datę ślubu dzień 
czwartej rocznicy rewolucji młodotureckiej (10 lipca 1912). 
Po ślubie wsiedli na statek płynący do arabskiej Dżuddy, gdzie 
Yusuf  Niyazi otrzymał posadę. Podejrzliwość Jaszar wzbudzi-
ło już jego zachowanie na statku – jawnie adorował płynące 
z nimi europejskie kobiety. Ostateczny cios nastąpił bardzo 
szybko: 

„Na dwunasty dzień po naszym przybyciu do Dżuddy 
przyprowadził do domu dwie kobiety, z którymi wcześniej się 
rozwiódł i oznajmił bardzo spokojnym głosem, że będziemy 
razem mieszkać! Dowiedziałam się wtedy, że w dniu nasze-
go ślubu 10 lipca zawarł swój dziesiąty związek małżeński! 
Wytrzymałam tylko pięćdziesiąt dni. Wróciłam do Stambu-
łu i wystąpiłam o rozwód. Uzyskałam go z wielkim trudem. 
Wszystkie moje trzy małżeństwa 
przysporzyły mi wielu cierpień 
i żadne z nich nie zakończyło się 
jakimkolwiek wsparciem finanso-
wym, alimentami ani odszkodo-
waniem.” 

W tym trudnym okresie Ja-
szar podjęła wysiłek, aby wydać 
swój wydać pierwszy tomik po-
etycki. Ukazał się wiosną 1913 
roku (Bir Deste Menekşe / Wiązan-
ka fiołków). W roku 1915 wyda-
rzyło się coś, co poetka określiła 
później mianem zemsty na swym 
drugim mężu. I choć islam zaleca 
okazanie miłosierdzia i przeba-
czenia umierającej osobie, Jaszar 
Nezihe bez skrupułów opowiada 
o „odwecie”, jaki wzięła na mężu w ostatnich chwilach jego 
życia: 

„Pięć lat po naszym rozstaniu dostałam wiadomość od 
Mehmeta Fevziego. Był ciężko chory i wzywał mnie do swego 
domu. Poszłam bez żadnego oporu. Leżał w łóżku i widać 
było, że umiera. Poprosił mnie o łyk wody. Natychmiast speł-
niłam jego życzenie. Wypił i patrząc na mnie załzawionymi 
oczami powiedział:

- Wybacz mi, Nezihe!
Przez mój umysł przemknęło w tym momencie pięć lat 

mojej nędzy i wspomnienie śmierci – z jego powodu – moich 
dwóch maleńkich synków. I wypowiedziałam na głos słowa, 
które wypłynęły wprost z mojego udręczonego wszystkimi 
męczarniami serca:

- Nie wybaczam!
Po trzech sekundach zamknął oczy. Jego ręka, którą trzy-

małam w dłoni, zrobiła się zimna jak lód. Umarł.” 
Od 1918 roku w poezji Jaszar Nezihe daje się zauwa-

żyć nowe treści. Choć obrazy cierpienia, rozłąki, miłosne-
go zawodu dalej dominowały w jej twórczości, pojawił się 

wątek określany jako zaangażowany społecznie, a nawet 
jako proletariacki. Bezpośrednio po I wojnie światowej 
oraz w pierwszych latach republiki Jaszar Nezihe zdobyła 
dużą sławę jako „piewca robotniczego zrywu”, a jej wier-
sze pisane z okazji święta 1 Maja lub wyrażające poparcie 
dla strajkujących robotników kilkakrotnie spowodowały, że 
była wzywana na przesłuchania i wszczynano przeciwko 
niej dochodzenie. W roku 1924 trafiła nawet do aresztu. 
Powodem dochodzenia w jej sprawie były artykuły praso-
we, w których ostro krytykowała politykę socjalną młodej 
republiki (a raczej całkowity jej brak) oraz niektóre wier-
sze z drugiego, a zarazem ostatniego jej tomiku (Feryatla-
rim / Mój krzyk, 1924). Została uwolniona od zarzutów 
lewicowej propagandy i zwolniona z więzienia tylko dzięki 
niezłomnej postawie pierwszych tureckich bojowniczek 
o prawa kobiet, wśród których były pierwsze Turczynki 
posiadające uprawnienia adwokata. 

Najwięcej informacji o późniejszym życiu poetki do-
starczają nam jej listy pisane do trzeciego męża, Yusufa Niy-

aziego, z którym była w związku 
tylko przez 50 dni. Wydaje się, że 
to, co ich łączyło, było mocnym 
uczuciem, skoro wytrwale pisali 
do siebie przez około 40 lat, aż do 
jego śmierci. Yusuf  Niyazi nigdy 
nie opuścił Dżuddy i przez wiele 
lat namawiał Jaszar, aby zdecy-
dowała się do niego przyjechać. 
W listach pocieszali się nawzajem 
(obydwoje stracili dzieci), przesy-
łali sobie rady i wskazówki, opo-
wiadali o swoich wielkich smut-
kach i maleńkich radościach. Na 
wielokrotnie ponawiane prośby 
o zgodę na odnowienie małżeń-
stwa, Jaszar wciąż niezmiennie 
odpowiadała z delikatnym wy-
rzutem, że zranił ją tak samo, jak 

poprzedni dwaj mężowie i więcej zranić się nie da. Ale w jed-
nym z listów z 1924 roku, pisanym pod wpływem niepokoju 
o własne zdrowie, zwłaszcza o oczy, które zaczęły odmawiać 
jej posłuszeństwa, skłonna była wyrazić zgodę na ponowne 
małżeństwo, pod warunkiem powrotu Yusufa do Turcji:

„Mój Vedat już od dwóch miesięcy niedomaga. A mnie 
dopadła jakaś bolesna choroba oczu. Tamborek i nici po-
szły w kąt, już nie jestem w stanie zarobić na życie. Bóg mi 
świadkiem, jest mi bardzo ciężko. Już nie mamy w domu ani 
jednego sprzętu, który nadawałby się do sprzedania. […] Je-
stem dokładnie taka, jaką byłam dwanaście lat temu, gdy się 
rozstaliśmy. Podczas gdy ty w tym czasie może ze dwanaście 
razy wziąłeś kobietę i zostawiłeś, tak jak się zmienia ubranie. 
Gdybym była taka jak ty, dwanaście razy wyszłabym za mąż 
i rozwiodła się, Myślisz, że nikt mnie nie chciał? Miałam pro-
pozycje. Ale wolałam zarabiać na życie igłą, niż pozwolić, aby 
ktoś obcy poniewierał moim dzieckiem. Jeśli uwierzę w twoje 
słodkie obietnice i zgodzę się wyjść za ciebie, wiedz, że odtąd 
nie będę już pracować. Bo tak naprawdę, nie mam już siły. 
Utrzymanie domu będzie wyłącznie na twojej głowie. Ponad-
to, nie ma mowy o moim wyjeździe ze Stambułu, bo Vedat 
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chodzi do szkoły. Jeśli godzisz się na te warunki, przyjedź, 
a otworzę ci moje ramiona.”

Jaszar chyba jednak nie wierzyła w stałość uczuć swojego 
byłego męża, ani w jego gotowość do porzucenia arabskiego 
„męskiego raju” i przyjazdu do młodej republiki, która za-
kazała wielożeństwa i zaczęła lansować równość praw męż-
czyzny i kobiety. Bowiem w tym samym liście zaczynają po-
brzmiewać nutki typowe dla tureckich kobiet odkrywających 
w pierwszych latach republiki prawo do wolności osobistej, 
do pracy zawodowej i do samostanowienia o sobie: 

„Wybacz, ale czy po tym wszystkim mogłabym jeszcze 
wyjść za mąż? Skoro potrafię pracować, po co miałabym od-
dawać swą wolność mężowi? Czy mało wycierpiałam od swo-
ich małżonków?” 

Niezłomnej i niestrudzonej Jaszar Nezihe udało się wy-
kształcić syna, po czym przez długie lata wiodła samotne, 
skromne życie, utrzymując się z szycia, pisania i z pracy w re-
publikańskich instytucjach, jak Czerwony Półksiężyc czy wy-
twórnia odznaczeń państwowych, gdzie szyła wstążki do me-
dali. Kiedy w 1934 roku ogłoszono „Ustawę o nazwiskach”, 
Jaszar Nezihe wymyśliła nazwisko, które doskonale oddaje jej 
wolę walki i wytrwałość, dzięki którym przez tyle lat potrafiła 
stawiać czoło przeciwnościom. Wraz z synem przyjęła nazwi-
sko Bükülmez, co oznacza: ‘niezłomny’, ‘nie dający się zła-
mać’… Jednak, jak sama przyznała, życie ją złamało:

Patrząc na moje nazwisko, nie sądź, że jestem niezłomna
Bo los mnie złamał swymi wyrokami, gdy byłam jeszcze młoda!
Wiersze Jaszar Nezihe utrzymane są w stylu klasycznym, 

najczęściej mają formę gazelu bądź ludowej piosenki (şarki). 
Dominuje w nich smutek, żal, samotność, skarga na zły los. Są 
to wiersze bardzo osobiste. W niektórych zwraca się wprost 
do męża, ojca jej dzieci, jak na przykład w Azapli Geceler (Noce 
udręczenia). Ten długi, złożony ze stu trzydziestu dwuwier-
szy utwór pełen jest wyrzutów wobec człowieka, którego po-
kochała, a który ją bardzo skrzywdził. Wyznanie o miłości, 
jaką do niego żywiła, pojawia się w tym wierszu wielokrotnie, 
ale wyznaniu temu towarzyszą wyrzuty, że zawsze była sama, 
że nie dzielił jej trosk, nie kochał dzieci, a także – że spalił 
wszystkie jej wiersze i notatki. A w pięknym, melodramatycz-
nym wierszu Utansin (Niech się wstydzi) pisze:

 Wszak to nie wina ogrodnika
 Jeśli róża zwiędła niech jesień się wstydzi
  Gdy usłyszy krzyk mojego serca
  Niech słowik płakać się wstydzi
 Byłam gwiazdką błyszczącą na niebie
 Skoro spadłam niech niebo się wstydzi
  Jeśli mój krzyk jest dla ludzi przykrym
  Co mi do tego niech świat się wstydzi
 Mówią: spójrz na siebie i wstydź się
 Niech raczej okrutny los się wstydzi
  Niech ten smutny wiersz Nezihy
  Usłyszą poeci i niech się zawstydzą

W wierszach zaangażowanych społecznie poetka 
w ostrych słowach potępia niesprawiedliwość, która powodu-
je, że jedni są syci, a inni głodni, jedni szczęśliwi, a drudzy 

– nie. W tych wierszach również widzimy wyrzuty pod adre-
sem losu, ale także bardziej konkretne zarzuty wobec nieczu-
łej bądź nieporadnej władzy. Dobitnym przykładem takiego 
wiersza jest ten, który opublikowała w 1918 roku, w czasie 
wielkiej, wojennej nędzy. Pobrzmiewa tu także ostry sprzeciw 
wobec wojny, która całe społeczeństwo uczyniła taką biedną 
wdową, jaką była ona sama:

 To już dwa dni jak na osiedlu nie sprzedają chleba
 Niełatwo jest dniem i nocą znosić taki głód
 To już cztery i pół roku jak głoduje naród
 A problem wyżywienia jest nierozwiązany
 Żebrak na każdej ulicy, mężczyźni kobiety dzieci
 Serce się kraje gdy się na to patrzy
 Gdy na osiedle nie dowiozą chleba
 Wylegają z płaczem na ulice dzieci
 Zarabiam igłą i piórem lecz też jestem biedna
 Z moim synkiem Vedatem od dwóch dni jestem głodna
 Chciałabym pracować ale nie ma pracy
 Patrzę na moją sierotę i płaczę

Jaszar Nezihe ze swoją niepokorną postawą nie była po-
etką wygodną dla nowego, właśnie formującego się państwa, 
w którym „wypadało” pisać peany sławiące republikę i refor-
my Mustafy Kemala Atatürka. Po problemach z sądem znacz-
nie ograniczyła działalność poetycką i publicystyczną, by na 
początku lat 30. całkiem zaprzestać publikowania. Można po-
wiedzieć, że zniknęła ze świata literatury. Niewątpliwie było 
to na rękę tym, którzy nie przepadali za jej poezją niezmien-
nie krytykującą albo niesprawiedliwy los, albo niesprawiedliwy 
porządek społeczny. Zapewne to nie przypadek, że w opra-
cowaniu na temat tureckich literatek, jakie ukazało się w 1935 
roku, podano ten rok jako datę jej śmierci. Później inne opra-
cowania i leksykony pisarzy tureckich jeszcze kilkakrotnie 
powieliły ten błąd. A może było to świadome „uśmiercenie” 
niewygodnej poetki? Możliwe również, że za jej „zniknięcie” 
odpowiada ustawa z 1934 roku wprowadzająca nazwiska, bo-
wiem sprawiła ona, że osoba znana dotąd jako Jaszar Nezihe, 
zaczęła figurować w spisie ludności jako Bükülmez. Biograf  
poetki Taha Toros, który nie wierzył, że Jaszar Nezihe nie żyje, 
w połowie lat 40. przez sześć miesięcy prowadził poszukiwa-
nia w Stambule, aby wreszcie ją odnaleźć – żyjącą samotnie, 
z bardzo skromnej emerytury. Dożyła sędziwego wieku 91 lat, 
a jej syn Vedat przeżył ją tylko o sześć lat. 

Różne były losy potomków krymskich Tatarów, którzy 
w II połowie XIX wieku musieli uciekać ze swej ojczystej ziemi 
przed carskimi siepaczami. Jedni trafili na Bałkany, wówczas 
jeszcze osmańskie, inni otrzymywali przydział ziemi w róż-
nych regionach Anatolii. Ci, którzy posiadali odpowiedni fach, 
mogli znaleźć nowy dom w stolicy imperium. Zapewne w taki 
sposób trafili do Stambułu rodzice Kaji-Edy, po wielu trudach 
i męczarniach. Ludzie, którzy przeżyli ten exodus, musieli na-
brać niesamowitego hartu ducha. Jestem przekonana, że ten 
hart ducha i krymsko-tatarska krew, którą nieszczęsna Kaja-
Eda przekazała córce, miały zdecydowany wpływ na heroicz-
ne życie Jaszar Nezihe Bükülmez - Niezłomnej. 

 Grażyna Zając
 ■
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Tułacze losy Tatarów Krymskich: Patme (Fatma) Atly
[…] Przyjmuje się, że najskuteczniejszym sposobem 

przedstawienia historii danej rodziny jest skupienie uwagi na 
jednym jej członku. Toteż wychodząc od historii życia mo-
jej świętej pamięci babki, Fatmy Atly – która, choć urodziła 
się w Dobrudży, prawie całe swe życie spędziła w Anatolii – 
wspominając także inne osoby, z którymi łączyły ją wszelakie-
go rodzaju związki, postaram się rzucić choćby słabe światło 
na sytuację społeczną krymskich emigrantów. Babcia zmar-
ła w 2000 roku, ja zaś, ożywiając jej wspomnienia, chciałam 
okazać swoje przywiązanie do niej. Wszyscy dobrze wiemy, że 
słowa ulatują, pismo pozostaje!

Gdy byłam dzieckiem, świętej pamięci babcia zwykła 
opowiadać mi swoje wspomnienia, których część nagrałam 
później, jako studentka, przy pomocy magnetofonu. Także 
i rodzeństwo babci, Hadżer Diril, Münevver Vargil i Ulvije 
Akalyn, podzieliło się ze mną swą wiedzą na temat przeszło-
ści. Szczególnie ważne stały się dla mnie fotografie, z piety-
zmem przechowywane przez nieżyjącego już Ömera Dirila, 
męża Hadżer Diril. Największą pomocą służyła mi matka, 
Selma Ajdyn, wyjaśniając wiele niejasnych kwestii. Opra-
cowując materiały z zakresu historii mówionej, można za-
uważyć, że relacje kobiet i mężczyzn znacznie się od siebie 
różnią. Podczas kiedy mężczyźni skupiają się na opisywaniu 
zewnętrznych przejawów życia, kobiety są bardziej skłonne, 
by zajmować się, postrzeganymi w najdrobniejszych szczegó-
łach, związkami społecznymi, tradycjami i egzystencją domo-
wą. Warto też dodać w tym miejscu, że wyjazd do Rumunii 
i poznanie szczegółów „rumuńskiego epizodu” w dziejach 
mojej rodziny pomogły mi w dopełnieniu obrazu rodzinnej 
tułaczki. Pięciu wujów mojej babci, a także siostra jej matki 
i dwie siostry jej ojca zostali w Rumunii, tylko rodzice babci 
i jej stryjostwo wyemigrowali do Turcji. Wnuki ciotki babci 
ugościły mnie w Kubadinie. Byłam poruszona serdecznością, 
jaką okazały mi osoby, które nie znały nie tylko mnie, ale na-
wet mojej matki czy babki. Pragnę też nadmienić, że pewne 
informacje pochodzą od naszego krewnego, Nedżipa Atly 
z Jeniköy, wioski w Turcji, w której babcia została wydana za 
mąż, a którą odwiedziłam podczas wyprawy, zorganizowanej 
wraz z Hakanem Kyrymly, moim nauczycielem. Moją wiedzę 
na temat rodziny męża babci uzupełnili: Esat Atly (mój wuj), 
Mukaddes Dżamdży (jeden z krewnych) i Hedije Atam (swat-
ka babci). Powinnam jeszcze dodać, że wszystkie informacje 
zebrałam po tatarsku. 

Patme (Fatma) Atly urodziła się w 1923 roku we wsi Czal-
mardży niedaleko Bajramdede w Dobrudży. (Dziś jest to tery-
torium Rumunii, ale wioska Czalmardży już nie istnieje.) Oj-
ciec Patme miał na imię Ablalim, a matka Makpire. Jej dziadek 
ze strony ojca, który przybył z Krymu i osiadł w Dobrudży, 
to Hadży Hasan, nazywany Szönger. Jak głosi powszechna 
wieść, po przybyciu w okolice Bajramdede, wraz z kilkoma ta-
kimi jak i on Tatarami założył wieś Szalmardży (Czalmardży). 
Często opowiada się historię o sześciomiesięcznej pielgrzym-
ce Hasana do Mekki, odbytej na wielbłądzie, które to zwierzę 

po powrocie zjadło zakupiony w świętym mieście egzemplarz 
Koranu. Hasan zmarł młodo, ale jego żona mieszkała w Szal-
mardży długie lata u boku żonatych synów: Ablalima i Alima 
Sejita. Bowiem zgodnie z tradycją Tatarów Krymskich rodzice 
i dzieci ze swoimi rodzinami żyją w jednym gospodarstwie lub 
przynajmniej w swego rodzaju skupisku sąsiadujących ze sobą 
domów, stanowiących jedno obejście. Autorytet ojca w rodzi-
nie jest niekwestionowany, a po jego śmierci matka oczywiście 
nadal cieszy się szacunkiem i poważaniem u swych dzieci i ich 
współmałżonków.

Oto słowa samej Patme: Miałam trzech stryjów: Reszita, Ab-
dülhakima i Halima Sejita. Najstarszy, Reszit, zginął w bitwie o Gal-
lipoli. Osierocił syna i córkę. Mój drugi stryj, Abdülhakim, zmarł bez-
dzietnie. Trzeci, Halim Sejit, którego żona pochodziła z Pazardżyk, 
miał czterech synów (o imionach Hamdi, Fevzi, Remzi i Szevki), ale 
ani jednej córki. 

Wszyscy, wraz ze stryjami i ich rodzinami, mieszkaliśmy w jed-
nym gospodarstwie. Remzi, Fevzi, Szevki i Hamdi byli od nas starsi. 
Moja babka ze strony ojca też mieszkała przy nas, z tym, że w osob-
nym domu. Jako dziecko bałam się mgły – zawsze wtedy szłam na noc 
do babki, ale przy pogodnej nocy zostawałam w domu. Babcia miała 
na imię Selma. Wychodząc za mąż przeprowadziła się z Bülbül do 
Szalmardży. Miało to mieć miejsce w czasie wojny. Jako osoba poboż-
na modliła się o wyznaczonych porach. Również siostra ojca mieszkała 
z nami. 

Siostra ojca, Feride, po ślubie zamieszkała we wsi Ajdynbej. Mia-
ła syna, Osmana, i bliźnięta, które zmarły. Gdy na jej ręce pojawiły się 
jakieś dziwne wypryski, moja babka, ojciec i stryj zaprosili ją do Szal-
mardży na kilka dni. Pod wpływem tutejszej wody zmiany na skórze 
ciotki zaczęły znikać. Kiedy mąż przyjechał po ciotkę Feride, ani jej 
brat, Halim Sejit, ani tym bardziej rodzice nie chcieli ich wypuścić. I tak 
zostali w domu, który później przekazali pochodzącemu z Bajramdede 
Junusowi Szalbaszowi, mężowi zmarłej Dżemile (siostry Feride). Córki 
starszej siostry,Ürjane, Sabrije i Sytkije, zawsze służyły ciotce Feride 
pomocą. Zimą, gdy nie było pilnych robót, chodziłam do domu ciotki Fe-
ride, która będąc w podeszłym wieku, opiekowała się już tylko mężem. 

W Szalmardży było piętnaście czy dwadzieścia rodzin. Spośród 
nich może dwie lub trzy biedne. Wieś przypominała jedną wielką zagro-
dę, pełną pastwisk i pól uprawnych. Nie było ani jednego obcego – sami 
Tatarzy. 

Mieliśmy 500 owiec i 10 krów. Wyrabialiśmy ogromne, okrągłe 
kaszkawały. Wszędzie stały dziesiątki beczek z serami, a my między 
nimi bawiliśmy się w chowanego. Mleczarz, Salih Akaj, przyjeżdżał 
po nasze sery i sprzedawał je w miejscowości Karaömer. Zimą zabija-
liśmy cielaki lub inne zwierzęta: obieraliśmy ze skóry i posolone mięso 
z kośćmi wkładaliśmy do beczek. Po wyjęciu, z kości gotowaliśmy wy-
war, a mięso wykorzystywaliśmy na różne sposoby. Z ubitej w beczkach 
cielęciny robiliśmy „külbasty”. Najpierw dawaliśmy mięso do suszenia, 
robiąc z niego pasturmę, potem piekliśmy na ruszcie nad ogniem z suszo-
nego łajna i otrzepując popiół, jedliśmy – to nazywaliśmy „külbasty”. 
Pasturmę dodawaliśmy też do potraw z fasoli. Z tłuszczów używaliśmy 
masła, smalcu i sadła. Masło roztopione w cynkowych naczyniach miało 
nazwę „sarymaj” – tata lubił to pić. Nie jedliśmy za to łoju kurdiucz-
nego. Słyszeliśmy, że w Stambule owce mają takie otłuszczone ogony, że 
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trudno je podnieść, ale nasze były innej rasy, miały cienkie ogony.
Dla siebie piekliśmy chleb, a dla naszych pastuchów robiliśmy ma-

małygę, bo po zjedzeniu pszennej mąki bolały ich brzuchy. Przygoto-
wywaliśmy więc specjalnie dla nich worek mąki kukurydzianej. Nasi 
pasterze mieli osobny dom, taki z kominem. Rano jadali mamałygę. 
Ogromny kocioł wiązali łańcuchami u wylotu komina, a pod kotłem 
rozpalali ognisko. Do kotła wrzucali rozdrobniony widelcem ser i mąkę 
kukurydzianą i gotowali, mieszając. Potem odwracali kocioł i, kształ-
tem przypominająca okrąglutki chleb, mamałyga wypadała na stół, a oni 
odcinali sznurkiem „kromki”. Niektórzy jedli z serem, inni z fasolą, 
a jeszcze inni maczając w maśle. Czasem jedli też coś jakby gęstą zupę 
na chlebowym zakwasie. Na pasterzy mówiło się „mukan” (zresztą 
tak nazywano Macedończyków i wszystkich chrześcijan mieszkających 
w tym regionie). Ubierali długie, wąskie, płócienne, białe spodnie i luźne, 
też białe, ale haftowane koszule, przewiązywali się szerokim na piędź 
pasem, a na głowę zakładali czarne czapki, wyglądające jak kanciaste 
miseczki. To byli rumuńscy „mukan”.

Trzech Rumunów robiło ser i dla nas. Dwóch zaraz z rana zabie-
rało się za dojenie, a jeden szedł do serów. Robili smaczne sery. Ukła-
dali je w drewnianych beczkach, które mogły pomieścić nawet 60 kilo-
gramów. Dookoła beczki były obręcze, na które mówiło się „kyrszal”. 
Otwierali pokrywę beczki, układali sery warstwami i zalewali wodą. 
Woda musiała sięgać na dwa palce ponad sery, żeby się nie zepsuły. 
Na dole beczki był korek. Raz na tydzień czy raz na piętnaście dni 
zlewali wodę i nalewali świeżej, ale słonej. Przygotowywali w ten sposób 
60 beczek sera. Sery starannie przykrywali, nigdy nie kładli ich na zie-
mi. Dwie beczki zostawialiśmy dla siebie, do zjedzenia, reszta szła na 
sprzedaż. Mleko owcze jest gęste, więc gotując je na parze, otrzymywało 
się jogurt, który odkładał się warstwami w beczce. Następnego dnia 
dolewało się trochę mleka i znów zmieniało się ono w jogurt. Robienie 
jogurtu było obowiązkiem żony stryjka. Trzy razy dziennie doiliśmy 
owce: po porannej modlitwie, w południe i przed modlitwą wieczorną. 
Po trzech miesiącach można było doić już tylko raz w ciągu dnia. Moja 
świętej pamięci matka rano doiła też krowy.

Sialiśmy pszenicę, kukurydzę i len. Mieliśmy urządzenie, które 
oddzielało ziarna kukurydzy od kolb. Owcom do żłobów dawaliśmy 
rankiem najpierw siano a potem ziarna kukurydzy, wieczorem zaś całe 
kolby, z ziarnami. 

Siostra babci, Hadżer, tak wspomina: W tamtych czasach 
Gagauzi zatrudniali się u nas na dniówki przy zbiorach kukurydzy. 
Przyprowadzali oni dzieci, które sadzali między kupami suszonego na 
opał łajna, a my, jako że sami byliśmy dziećmi, wymyślaliśmy wspólnie 
różne zabawy. 

Patme Atly ciągnie swą opowieść: Byli Mołdawianie, Mace-
dończyci i „Mukanowie”. Ale w naszej wiosce mieszkali tylko Tatarzy. 
Nie znaliśmy nawet tureckiego. 

Mieliśmy też jednego pasterza Tatara, o imieniu Kadri. Miał mat-
kę w podeszłym wieku. Dobrze opiekował się owcami, tyle że dużo pił. 
Bywało, że zasypiał gdzieś na śniegu. Jak ludzie dali znać, mój świętej 
pamięci ojciec szedł, by go przyprowadzić do domu. Najważniejsze, że 
nigdy nic złego się nie stało.

My, dziewczęta, pomagałyśmy w domu, na przykład zamiatały-
śmy podłogi, cerowałyśmy skarpety dla siebie i dla dzieci, robiłyśmy na 
drutach bieliznę czy kamizelki. Zimą nie mogłyśmy nadążyć z cerowa-
niem skarpet. Wiosną przygotowywałyśmy suszone łajno na opał, ba-
wiłyśmy się „w dom”, brałyśmy też młodsze rodzeństwo – jednocześnie 

opiekowałyśmy się nim i organizowałyśmy zabawy. Po południu czy 
w porze popołudniowej modlitwy pasterz Kadir wołał nas i, chcąc nie 
chcąc, musiałyśmy iść, żeby przyprowadzić owce. Zimą biegałyśmy boso 
po śniegu, a po przyjściu do domu ogrzewałyśmy stopy, opierając je o piec. 
To były nasze zabawy. (…)

W Kubadinie mieszkało pięciu wujów Patme: Kosz Ali, 
Murat, Asan, Söjün i Ibram. Najstarszy z nich, Kosz Ali, 
urodził się tuż po tym, jak jego rodzice zostali zmuszeni do 
opuszczenia Krymu. (…) Jego syn, Sadżit był nauczycielem 
w Durasy.

Hadżer tak opowiada: W tym czasie także i ja jeździłam przez 
rok do Durasy na naukę do wujka Sadżita. Potem wujek został od-
delegowany w inne miejsce, a ja zostawiłam szkołę, nie doszłam nawet 
do czytania Koranu. Mój brat bliźniak, Ismail, uciekł i w ogóle nie 
poszedł do szkoły. Potem, w 1953 roku bolszewicy wtrącili Sadżita do 
więzienia, siedział 12 lat i tam zmarł. 

W albumie Ömera i Hadżer Dirilów, w Turcji, jest zdjęcie 
Sadżita. Prawdopodobnie otrzymali tę fotografię od rodziny 
mieszkającej w Rumunii. Ünczer, syn Sadżita, tak wspomina 
te wydarzenia: Aresztowali ojca w sierpniu 1952 roku. Zmarł 12 
maja 1963. Do 1994 roku nie wiedzieliśmy, gdzie został pochowany. 
Dopiero w 1994 usłyszeliśmy, że jego grób znajduje się w miejscowości 
Gerla. Pojechaliśmy tam samochodem z bratem Ajhanem i siostrami 
Rubije i Ajten. Zatrzymaliśmy się gdzieś przy drodze – po lewej stronie 
na wzgórzu zobaczyliśmy groby. To tam pochowano tych, którzy zmarli 
w 1963 roku. Po upadku ZSRR ktoś postawił na grobach krzyże. Po 
miesiącu wróciliśmy, by zbudować ojcu nagrobek. Rok później pojecha-
liśmy do więzienia, w którym spędził tyle lat, nagraliśmy nawet film 
wideo. Do dziś dokładnie nie wiemy, o co był oskarżony, przypuszcza-
my, że chodziło o krymskie pochodzenie i podejrzenie szpiegostwa dla 
Turcji. Zanim został aresztowany, pracował jako inspektor w Kubadi-
nie. Po aresztowaniu zarekwirowano nam dom, a nas, jako jego dzieci, 
długo prześladowano. Z tego powodu mój starszy brat zmienił nazwisko 
z Muttalip na Ali. (…)

Patme Atly snuje swe wspomnienia: U wujostwa w Kubadinie 
była kuchenka naftowa. Miała żółty zbiornik z otworem do nalewania 
nafty z boku, dyszę (często się zatykała) i pompkę. Wuj miał też ma-
szynkę spirytusową, która działała jakoś tak, że nalewało się spirytus, 
palnik rozgrzewał się, powstawała iskra i maszynka zaczynała grzać. 
Zawsze stawiało się ją na stole i parzyło herbatę. Cytryny, pomarańcze 
i oliwki sprowadzano z daleka, bo w Rumunii nie można było ich do-
stać. Wydaje mi się, że wujostwo nie mieli owiec ani bydła. 

Ojciec zaprzęgał konia do wozu i razem z mamą i rodzeństwem 
jechaliśmy do babci ze strony matki. Babcia mieszkała w jednym gospo-
darstwie ze swoimi dziećmi – ich domy sąsiadowały z jej domem. Babcia 
była Nogajką, miała na imię Zemine.

Z tego, co kuzynka babci opowiedziała Kanije wynika-
ło, że Zemine jeszcze na Krymie przeprowadziła się z Juka-
ry Yrmak, gdzie mieszkała przed zamążpójściem, do Aszagy 
Yrmak. (Nie da się niestety zlokalizować tych miejsc, gdyż 
na Krymie zwykło się nadawać nazwę „yrmak”, czyli rzeka, 
najmniejszemu nawet strumykowi.) Gdy czterech śmiałków 
odwoziło Zemine sańmi, jako pannę młodą, do domu męża, 
pogoda miała być tak mroźna, że musieli owinąć dziewczynę 
w skórzane worki. Po jednej z wojen (mogło to być w latach 
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1877-1878) Zemine z mężem zmuszeni zostali do opuszcze-
nia Krymu. Wyjeżdżając, wierzyli, że wkrótce wrócą, na znak 
tej wiary nie zgasili nawet ognia w domostwach. Porzucając 
gospodarstwa, widzieli dym, unoszący się nad dachami. We-
dług opowieści Zemine, płakali, zwracając głowy w stronę 
ojcowizny. Odjeżdżali z Krymu drogami bitymi, na wozach. 
Co 30-40 kilometrów stawali, by odpocząć. Zatrzymali się 
w Koktebelu. Potem dotarli do Adżygöl, Karagöl, a gdy po-
sunęli się jeszcze trochę naprzód, zauważyli, że są na terenach 
zamieszkanych przez muzułmanów. Pomyśleli, że widocznie 
dojechali już do Turcji, więc osiedlili się dosłownie tam, gdzie 
stali. (Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach granice państw 
nie były tak oznaczane jak współcześnie, a poza tym wciąż się 
zmieniały w wyniku licznych wojen. Bywało i tak, że nawet, 
gdy granice przesuwały się, ludność zamieszkująca dany teren 
nie miała o tym pojęcia.) Dopiero po jakimś czasie zrozumieli, 
że nie dotarli do Turcji, a ziemia, na której się osiedlili, na-
leży do Rumunii. Zemine urodziła swego najstarszego syna 
podczas tułaczki, na skraju jakiejś wsi – z tego powodu dano 
mu na imię Kosz Ali (co można tłumaczyć jako chwat Ali). 
Roztopili trochę śniegu, podgrzali i tak umyli niemowlę. Mąż 
Zemine miał na imię Muttalip, ale wszyscy mówili na niego 
Matij albo Abdyr. Przyjechał z jedną owcą, ale wkrótce miał 
już całe stado młodych. Może z tego powodu nazywano go 
Matij, to znaczy jagnię. Powoli jego rodzina wzbogaciła się. 
Zemine była wysoką, postawną kobietą, choć na starość do-
robiła się garbu. Zwykła sypiać na zapiecku. Zajmowała się 
zielarstwem, potrafiła przyrządzać roślinne leki. Zwracano się 
do niej z szacunkiem. Aż do śmierci posługiwała się swym 
ojczystym językiem, nogajskim. Z prażonej kukurydzy robiła 
przysmak o nazwie „talkan”. Dzieci podkradały go i zjadały 
potajemnie, a ona złościła się i krzyczała za nimi, by nie po-
kazywały jej się na oczy. Miała problem ze wzrokiem, więc 
gdy raz zachorowała, jej wnuczka Remzije, wielka psotnica, 
przebrała się za lekarza i posługując się rumuńskim, oszukała 
staruszkę, dobrze się przy tym bawiąc.

(…) Zemine urodziła się prawdopodobnie w 1850 roku; 
gdy umierała w 1953, wszyscy mówili, że przekroczyła set-
kę. Powodem wyjazdu Zemine i jej męża z Krymu była naj-
prawdopodobniej wojna rosyjsko-turecka w latach 1877-1878. 
W wyniku tej wojny, podobnie zresztą jak i w przypadku po-
przednich, tysiące Tatarów, nie mogąc znieść narastających 
represji ze strony Rosji, uciekało z Krymu. 

Patme Atly tak kontynuuje swą opowieść: Nie znałam 
dziadka, Matiji Akajy. Zmarł, gdy moja matka była już po słowie 
z moim ojcem. Ponieważ ludzie źle mówili o jego przyszłym zięciu, dzia-
dek postanowił zerwać zaręczyny córki. Jadąc z Kubadinu do Szalmar-
dży, trzeba było minąć Bajramdede i chrześcijańską wioskę, nazywaną 
Karabak. Babka miała powiedzieć dziadkowi: „Już późno, jutro po-
jedziesz.”. Położyli się spać, a gdy rano babka wstała, zobaczyła, że 
dziadek nie żyje. Gdyby nie zmarł tej nocy, nie dopuściłby do ślubu swej 
córki. Taka była widocznie wola Allaha. Gdy się pobrali, ojciec miał 
35 lat, a mama 16. Ojciec był surowy i brutalny, dał się matce nieźle 
we znaki, bił ją za to, że rozsypała mąkę czy rozchlapała mleko przy 
dojeniu. Wujostwo zabierali mamę do siebie, siedziała u nich tydzień, 
a potem ojciec znów po nią przyjeżdżał i odwoził ją do domu. Sama nie 
wiem, czy to nie było tak, że ojciec bił matkę za to, że był zły na samego 
siebie. […] Ojciec złościł się i na nas. Było nas ośmioro, może dziewię-
cioro. Biegaliśmy po domu, hałasowaliśmy, brudziliśmy, przewracaliśmy 

wszystko do góry nogami. Gdy ojciec to zobaczył, wściekał się, krzyczał: 
„kłaść się na ziemi”, ściągał pas i każdemu wymierzał po razie albo po 
dwa. Niektórzy płakali, a naszym kuzynom z trudem udawało się nas 
wyrwać z rąk ojca. Wujek też się złościł i krzyczał, ale nigdy nie bił. 
Palił dużo papierosów.

Babcia Zemine miała zeza. Chyba bolały ją oczy, bo pamiętam, że 
często były przekrwione. Zarabiała przędzeniem wełny; nie tylko przę-
dła, ale i zwijała w motki. Wujostwo nie dawali jej pieniędzy, czasem 
przynosili mleko. Bywało, że sama do nich szła po mleko czy śmietanę 
do kawy. Większą część czasu spędzała u wujka Ibrama, jadła albo 
u nich, albo oni przynosili jej coś do jedzenia. Niekiedy zimą zabiera-
liśmy ją do siebie, u nas też zostawała jakiś czas. Robiła na drutach 
skarpety, razem haftowałyśmy moje batystowe stroje, od niej nauczyłam 
się robótek ręcznych – brałyśmy od moich kuzynek z Kubadinu nici 
i robiłyśmy koronki.

Remzije, córka wujka, była moją przyjaciółką. (Odnalazłam 
Remzije w miejscowości Kastel w Dobrudży, jest zdrowa, 
mieszka ze swoją jedyną córką i jej rodziną. Opowiedziała mi 
o czasach, gdy razem z moją babcią były jeszcze pannami.) 
Kiedy przebywałam u mojej babci w Kobadinie, chodziłam czasami do 
wujostwa i zostawałam tam kilka dni. Starsza siostra Remzije, Müni-
re, uczyła nas wyszywać. W piątki wychodziłyśmy przed dom - po ulicy 
spacerowali chłopcy i rzucali zaczepne słówka w stronę dziewcząt. Cho-
dziłam też wtedy do meczetu, by uczyć się czytać. 

Do meczetu nie chodzili młodzi, tylko starsi. Czasem w naszej wsi 
nie było imama, więc ojciec konno jechał na piątkowe nabożeństwo do 
Bajramdede.

W Kubadinie prócz Tatarów byli i inni Turcy. Kubadin był duży, 
miał dzielnicę niemiecką, turecką, tatarską, rumuńską. Niemcy byli 
jasnowłosi, Rumuni niewiele się od nas różnili. Niemców nazywano 
„nemse”. Zimą zaprzęgaliśmy dwa konie do sań i godzinę czy dwie jeź-
dziliśmy po Kubadinie wraz z kuzynami, kuzynkami i ciotką Patme. 
Na saniach ustawialiśmy skrzynię. Zaplataliśmy ogony koni, by nie 
wlokły się po ziemi. Otulałyśmy się w aksamitne szale. Każda rodzina 
miała swój kolor, moim była purpura.

Jako dziewczęta nie zasłaniałyśmy włosów chustą. Robiłyśmy 
koki z dwóch warkoczy, oplecionych wokół głowy. Kobiety nosiły opaski 
lub inne nakrycia głowy. Nie było ani czarczafów ani fezów. Mężczyźni 
zakładali spodnie, bezrękawniki i kaszkiety. Kaszkiety modne były 
zwłaszcza na wsi, starsi mężczyźni woleli zwykłe czapki. 

W przypadające na 6 maja święto proroka Hyzyra jeździliśmy 
do Karaömer (Negru Voda), miejsca gdzie rosły akacje, nazywane „pi-
lates”. Wszyscy zdążali tam na tradycyjny tatarski festiwal, podczas 
którego jedliśmy, piliśmy, graliśmy na instrumentach i tańczyliśmy. Był 
z nami Sait, mój kuzyn, grajek. Grywał piosenkę „Konjaly”. 

Podczas zabaw jedną z rozrywek było „przystrajanie koguta”. 
Podnosiło się koguta za nogę, usztywniało mu skrzydła, przyozdabiało 
i bawiło się nim. Potem dawano go chłopcom. Bawiliśmy się w to na 
ślubie mojej kuzynki, Ürjane. 

Tam u nas gór nie było, płasko dookoła. Bardziej w stronę Bułga-
rii ciągnęły się lasy. Na ich mieszkańców mówiliśmy „Turcy z dzikiego 
lasu”. Zapraszaliśmy ich na zabawy. Jak u nich było wesele, Tatarzy 
też tam szli. Mieliliśmy dla nich zboże na kuskus. Ich kobiety miały 
zawsze zasłonięte włosy. Zakładały opaski, a na to czarne chusty. No-
siły też szarawary.

Z tego, co pamięta Fatma Atly, w 1939 roku wszyscy 
mieszkający w Kobadinie Niemcy wyjechali. Mówiono, że Hi-
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tler ich wezwał. Wraz z początkiem drugiej wojny światowej 
i realnym niebezpieczeństwem niemieckiej okupacji Rumunii 
starszy z braci, Alim Sejit, sprzedał tyle majątku, ile tylko zdo-
łał, złoto schował do poduszki, zabrał żonę (rodem z Ajdyn-
bej) oraz czterech synów i uciekł do Turcji. Osiedli w Eskisze-
hir. Przybrali nazwisko Varoglugil. Brat, Ablalim, przysłał mu 
z Dobrudży dwa konie i wóz, dzięki czemu Alim Sejit wraz 
z synami mógł zacząć pracę jako woźnica. Nieco później tak-
że i młodszy brat, Ablalim, zdecydował się wyemigrować do 
Turcji, zabierając dziewięcioro dzieci i żonę Makpire. Planując 
wyjazd, sprzedał domy i pola niemuzułmaninowi. Pamiętają, 
że jeszcze przed ich wyjazdem nowy właściciel sprowadził 
świnie i umieścił je w stajni. Rzeczy, które chcieli zabrać ze 
sobą, Ablalim już wcześniej spakował i wysłał na przechowa-
nie do portu w Konstancy. Rodzinna historia głosi, że złoto, 
które uzyskali ze sprzedaży majątku, ukryli w podniszczonej, 
starej poduszce. W jakiś czas po wyruszeniu w drogę uświado-
mili sobie, że zapomnieli tej poduszki i wysłali po nią Ismaila, 
ten zaś omyłkowo zabrał inną poduszkę. Nigdy sobie tego nie 
darował i całe życie spędził na szukaniu skarbu, który mógłby 
ofiarować bratu jako spłatę długu. 

Kanije pamięta odjazd rodziny Patmy jak przez mgłę. 
Wszyscy kuzyni biegli za wozem ze łzami w oczach, a ciotka 
Makpire machała chusteczką na pożegnanie.

W 1940 roku spędzili w Konstancy miesiąc czekając, ze 
wszystkimi bagażami, na statek. Mieszkali w hotelu znacznie od-
dalonym od portu. Hadżer wspomina: Codziennie chodziliśmy do 
portu, by zobaczyć, czy jest już statek. Nie było, więc wracaliśmy do hotelu.

Słyszeli pogłoski, że nie chcą wypuszczać Turków. Mie-
li ze sobą dwadzieścia pięć czy trzydzieści owiec – zjedli je, 
czekając na statek. Na ulicach niemieccy naziści urządzali 
demonstracje swej siły. Wsiedli wreszcie na statek Transylwa-
nia, o którym mówiono, że ma być ostatni. W ciągu jednego 
dnia dopłynęli do Stambułu, gdzie czekali na nich krewni. Ich 
rzeczy zostały zrewidowane. W Stambule trafili na trwające 
właśnie święta. 

W domu w Stambule była koza, taki wolno stojący piec. 
Ogrzewał pomieszczenie, a dodatkowo można było na nim 

ugotować obiad czy przyrządzić kawę. Nigdy nie widzieli cze-
goś takiego w Dobrudży, aż w głowach im się zakręciło od 
tylu nowości. Nie widzieli też nigdy kasztanów. Brat bliźniak 
Hadżer, Ismail, kładł całe kasztany na kozie i czekał na odgłos, 
jaki towarzyszył ich pękaniu. Później pojechali do Eskiszehir, 
do stryja Alima Sejita. Ponieważ rodzina stryja była bardzo 
liczna, uznali, że nie poradzą sobie w tym mieście i przepro-
wadzili się do pobliskiej wsi, Lütfije. 

Przybrawszy krótkie nazwisko Vargil, osiedlili się w domu, 
pozostałym po jakiejś greckiej czy ormiańskiej rodzinie, kupili 
pole i zajęli się pracą na roli. We wsi Lütfije mieszkali i inni 
Tatarzy, ale na rodzinę Vargilów mówiono „madżir”, czyli imi-
granci, ponieważ przybyli najpóźniej. Miejscowi szczególnie 
dziwili się ich pieczołowicie wykonanym strojom i urodzie 
dziewcząt, te córki madżirów nam się nie dostaną, mówili. W tym 
czasie najstarsza, Fatma, miała 17, a druga z kolei, Hadżer, 15 
lat. Obie ubierały się w uszyte własnoręcznie, na przywiezio-
nej z Dobrudży maszynie marki Singer, piękne stroje. Hadżer 
w ciągu jednego roku nauczyła się czytać i pisać alfabetem 
łacińskim, dzięki temu, że latach 1942-1943 we wsi był na-
uczyciel o imieniu Jahja.

Wkrótce po osiedleniu się w Lütfije zmarła żona Abla-
lima, Makpire. Ablalim poślubił kobietę o imieniu Dżevahir, 
która miała trójkę swoich dzieci. Żyli w biedzie z dwanaścior-
giem potomstwa. Dwa lata później moja babcia wyszła za mąż 
za Namyka Atly z Jeniköy. Rodzina dziadka przybyła do Turcji 
w 1917 ze wsi Jukary Bülbül w Dobrudży.

Mówią, że w 1947 roku w Czalmardży mieszkało około 
30 rodzin, ale ludzie powoli zaczęli migrować do miast. Ostat-
nim gospodarzem był Ryfat Akaj, syn Iljasa, który trudnił się 
hodowlą owiec i sprzedażą zwierząt ofiarnych, ale kiedy zmarł 
trzy lata temu, także i jego dom zawalił się. Gdy pojechałam 
tam we wrześniu 2005 roku, w miejscu, gdzie niegdyś stała 
wieś, hulał wiatr…

Historię rodzinną spisała Filiz Tutku Aydin
Bahçesaray nr 36 (2005)

z tureckiego przełożyła Sylwia Filipowska
■

W Europarlamencie mówiono o Tatarach Krymskich
17 marca 2010 roku w stolicy Belgii, Brukseli, w gmachu 

Parlamentu Europejskiego odbyło się wysłuchanie informacji 
o położeniu Tatarów Krymskich, które przedstawił przewod-
niczący Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego, narodowy po-
seł Ukrainy Mustafa Dżemilew.

Po zakończeniu swego wystąpienia Mustafa Dżemilew od-
powiedział na liczne pytania uczestniczących w spotkaniu euro-
deputowanych i ekspertów. Przebieg posłuchania relacjonowa-
ny był przez środki masowego przekazu, także i ukraińskie.

W toku podróży zaplanowano również spotkanie Mu-
stafy Dżemilewa z Wysokim Komisarzem OBSE do sprawa 
mniejszości narodowych Knutem Wollebekiem, które odbyło 
się 19 marca br. w Hadze (Holandia).

Służba prasowa Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego 
Tłum. Musa Czachorowski

■
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