
Wandalizm na mizarze
Mizar w Zastawku k. Terespola, kolejny raz padł ofia-

rą aktu wandalizmu. Pod koniec lutego br., nieznani jak do-
tąd sprawcy ścięli ponad 200-letni dąb o średnicy ok. 60 cm. 
Drzewo przewracając się uszkodziło fragment drewniane-

go ogrodzenia. Złodzieje próbowali pociąć je na 
mniejsze kawałki, ale najprawdopodobniej nie byli 
w stanie poradzić sobie z ogromnym dębem i dlate-
go pozostawili go na miejscu. Dąb wpisany był przez 
konserwatora zabytków na listę pomników przyro-
dy. Ścięte drzewo zauważyli mieszkańcy Zastawka  
1 marca i od razu powiadomili o tym policję oraz kon-
serwatora zabytków. O incydencie poinformowany 
został Muzułmański Związek Religijny RP, którego 
członkami są Tatarzy polscy – wyznawcy islamu.

 Mizar po raz pierwszy uległ dewastacji w czasie 
II wojny światowej. Wówczas to, Niemcy wyciągali 
nagrobki, którymi wykładali drogę do Brześcia. Do 
naszych czasów nekropolia przetrwała w formie 
szczątkowej. Obecnie znajduje się na niej około 50 
nagrobków. Najstarszy pochodzi z 1704 r. Ostatni 
pochówek na mizarze miał miejsce w 1908 r. 

 Tekst i fot. Sławomir Hordejuk
■

 Wystawa o Tatarach w Legnicy

Sławomir Hordejuk

Halina Szahidewicz

9 kwietnia 2010 r. w legnickim Muzeum Miedzi otwarta 
została wystawa pt. „Tatarzy Polscy – historia i kultura Ta-
tarów w Polsce”, czynna do 11 lipca br. Znalazło się na niej 
wiele ciekawych, mało znanych eksponatów, w tym dokumen-
ty, wydawnictwa, zdjęcia (także ze zbiorów prywatnych z całej 
Polski) – które wyeksponowano w pięknej muzealnej sali. 

Po konferencji prasowej, otwarcia wystawy dokonał dy-
rektor muzeum Andrzej Niedzielenko. Następnie głos zabrali: 
kustosz wystawy Marcin Makuch i prezydent Legnicy Tade-
usz Krzakowski. Na otwarcie przybyła delegacja polskich Ta-
tarów – młodzieżowy zespół „Buńczuk” w składzie: Kamila 
Iljasiewicz, Dżaneta Miśkiewicz i Emil Miśkiewicz oraz orga-
nizatorka i opiekunka zespołu Halina Szahidewicz, która re-
prezentowała również Muzułmański Związek Religijny w RP 
oraz Związek Tatarów RP. 

„Buńczuk” zapre-
zentował stroje i tańce 
Tatarów z Krymu i Basz-
kirii, a także poezję pol-
skich Tatarów. Występ 
młodych Tatarów z Pod-
lasia oraz wystąpienie ich 
opiekunki przyjęto z du-
żym aplauzem. Sala była 
pełna gości i zwiedzają-
cych, wśród których byli 
przedstawiciele różnych 
mniejszości, zamieszku-
jący w Legnicy. 

Halina Szahidewicz
■

Byliśmy w Legnicy 

Tego dnia, po urwaniu się z ostatnich lekcji, pojechaliśmy 
w trójkę (ja – Kamila, Dżaneta i Emil) autobusem do Białe-
gostoku. Po półtorej godzinie byliśmy już na Nowogródzkiej 
u cioci. Spakowaliśmy się i ok. godz. 1920 ruszyliśmy na dwo-
rzec PKP. 10 minut przed odjazdem pociąg ustawił się przy 
drugim peronie.

Gdzieś o 2230 byliśmy już na dworcu w Warszawie i mie-
liśmy przesiadkę do następnego pociągu. Zajęliśmy w nim 
miejsca, a doszło do nas dwóch niezwykle gadatliwych współ-

Kamila Iljasiewicz

pasażerów. W ich miłym towarzystwie spędziliśmy 8 czy 9 go-
dzin podróży.

Gdy wysiedliśmy na dworcu we Wrocławiu, czekała nas 
jeszcze jedna przesiadka – do Legnicy, celu naszej wyprawy. Tam 
przywitał nas pan Marcin Makuch wraz z synem Maciejem.

Po zakwaterowaniu się i odpoczynku pojechaliśmy do Mu-
zeum Miedzi, gdzie mieliśmy wystąpić. Po obejrzeniu przepięk-
nej wystawy pod tytułem „Tatarzy Polscy. Historia i kultura Ta-
tarów w Polsce”, udaliśmy się na krótką wycieczkę po Legnicy.

�Przegląd TaTarski Nr 3/2010



Minęła godzina 17, w sali pełno zwiedzających zacieka-
wionych kulturą tatarską. Na początek zatańczyliśmy taniec 
dziewcząt – myślę, że właśnie on najbardziej podobał się pu-
bliczności, później wypowiadał się pan Niedzielanko – dyrek-
tor muzeum, pan Makuch – komisarz wystawy, i oczywiście 
ciocia – Halina Szahidewicz. Dżaneta wyrecytowała wiersz 
pana Selima Chazbijewicza, potem był taniec baszkirski „ku-
kułka”, znowu wiersz, lecz tym razem autorstwa Mahmeda, 
a na koniec taniec z Emilem.

Po tym wszystkim, pan dyrektor zaprosił nas na herbatę 
i wręczył upominki. Zaproponował, abyśmy zwiedzili Legnic-

kie Pole – barokowy kościół i muzeum. Pojechaliśmy tam na-
stępnego dnia, a niezwykle miła przewodniczka opowiedziała 
nam historię tego miasteczka.

Około godziny 13,30 kierowca zawiózł nas na dworzec 
PKP, gdzie mieliśmy niemiłą niespodziankę: pociąg opóźnił 
się o godzinę. Dzięki pomocy pana Makucha i kierowcy do-
jechaliśmy do Wrocławia. Stamtąd, o wiele szybciej i milej za-
jechaliśmy do Białegostoku. Tam czekała na nas rodzina: na 
mnie, Dżanetę i Emila – dziadek, a na ciocię – jej mąż. 

I tak skończyła się nasza wyprawa na Dolny Śląsk.
Kamila Iljasiewicz

■

KOMUNIKAT Nr 01/2010
Rady Centralnej Związku Tatarów  

Rzeczypospolitej Polskiej
24 kwietnia 2010 r. odbył się w Bohonikach V Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Tatarów Rzeczypospo-

litej Polskiej, zwanego dalej Związkiem, w którym uczestniczyło 17 delegatów z oddziałów: Bohonickiego, z siedzibą 
w Bohonikach – 5 delegatów, Podlaskiego, z siedzibą w Białymstoku – 7 delegatów, Północno-Zachodniego, z siedzibą 
w Gdańsku – 5 delegatów. W Zjeździe wzięło udział 100% delegatów wybranych w poszczególnych oddziałach, zgodnie 
z zasadami ustalonymi w obowiązującym Statucie. 

Podczas Zjazdu dokonano podsumowania pracy władz naczelnych Związku (Rady Centralnej, Centralnej Komisji 
Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego), za okres od 10 listopada 2007 r. do 23 kwietnia 2010 r., którym udzielono absolutorium. 
Dotychczasowy Prezes Rady Centralnej Związku Stefan Korycki złożył wniosek o skrócenie kadencji władz naczelnych, 
zgodnie z §19 ust. 3 Statutu Związku. Wniosek ten Zjazd przyjął przez aklamację i dokonał wyboru nowych władz. 

Prezesem Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej na następną kadencję jednogłośnie wybrany 
został ponownie Stefan Korycki z Oddziału Bohonickiego Związku. 

W skład Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej weszły następujące osoby:
 - Pan Aleksander Skibniewski z Oddz. Płn.-Zach. w Gdańsku - wiceprezes
 - Pani Lilla Świerblewska z Oddz. Podlaskiego w Białymstoku - skarbnik
 - Pani Maria Aleksandrowicz-Bukin, z Oddz. Podlaskiego w Białymstoku - sekretarz
 - Pani Dżemila Smajkiewicz-Murman, z Oddz. Płn.-Zach. w Gdańsku - członek
W skład Centralnej Komisji Rewizyjnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej wybrani zostali:
 - Pan Stefan Mucharski z Oddziału Podlaskiego w Białymstoku
 - Pani Eugenia Radkiewicz z Oddziału Bohonickiego w Bohonikach
 - Pani Anastazja Szabanowicz z Oddziału Płn.-Zach. w Gdańsku
Centralna Komisja Rewizyjna Związku ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
Zjazd postanowił również o likwidacji Sądu Koleżeńskiego Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd przy-

jął uchwały w sprawach: zmian w Statucie Związku, ustalenia jednolitego tekstu Statutu, ustalenia Regulaminu Rady Cen-
tralnej Związku, ustalenia Regulaminu Centralnej Komisji Rewizyjnej Związku. 

Zjazd przebiegał w atmosferze okresowo burzliwej, ale kreatywnej dyskusji, zakończonej przyjęciem jednomyślnej 
rezolucji następującej treści: 

Uczestnicy V Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, pochylając się z tro-
ską nad przyszłością społeczeństwa tatarskiego w Polsce, postanowili doprowadzić do pełnego porozumienia pomiędzy 
członkami, oddziałami terenowymi i działaczami naszej organizacji. Wybierając nowe władze na następną kadencję mają 
nadzieję na nowy kreatywny etap działalności ku pożytkowi tatarskiego społeczeństwa i polskiej kultury. 

Z całokształtu dyskusji na Zjeździe wynikają strategiczne kierunki działań władz naczelnych następnej kadencji. 
Wszystkim nowo wybranym członkom władz naczelnych Związku składam serdeczne gratulacje i życzę owocnej pracy 
dla dobra całej społeczności tatarskiej w Polsce.

 Stefan Korycki
 Prezes Rady Centralnej 

Bohoniki, 24.04.2010      Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
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Wspólna modlitwa w Dzień Zwycięstwa
W związku z otrzymanym upoważnieniem przez Najwyższe 

Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego, udałem się na 
Cmentarz Miejski w Białymstoku przy ul. Władysława Wysokie-
go 63, gdzie przy mogiłach żołnierzy radzieckich 9 maja 2010 r. 
o godz. 14.00 została przeprowadzona wspólna modlitwa eku-
meniczna z okazji Święta Zwycięstwa nad hitleryzmem.

Nasunęło mi się wspomnienie z 1944 r. miesiące lipiec 
– sierpień – odwrót, ucieczka wojsk hitlerowskich przed na-
staniem wojsk radzieckich.

Mieszkałem w czasie okupacji hitlerowskiej w Malawi-
czach Górnych w rodzimej posiadłości Jasińskich i widziałem 
uciekających żołnierzy niemieckich i nadchodzące wojska ra-
dzieckie.

Wojska hitlerowskie ustawiły swoje działa na wzgórzu 
między Bohonikami a Drahlami, aby powstrzymać wojska ra-
dzieckie dokonujące ostrzału. W Bohonikach zginęła od poci-
sku moja ciocia Ajsza z domu Jasińska – Sulkiewicz, a w Mala-
wiczach Górnych został rozbity dom Zofii Ledzińskiej, która 
straciła nogę. W tym czasie był obecny Leon Michałowski, 
który został zabity. Chwilowo pochowaliśmy go w sadzie, a po 
tygodniu przenieśliśmy na mizar, po nim została żona i dziec-
ko sześciomiesięczne. 

Jak zauważyłem, w armii radzieckiej było dużo muzuł-
manów – nawet był Maciej Bogdanowicz, rodem z Bohonik, 
starszy wiekiem (bieżeniec, który wyjechał w 1916 r.), a był je-
den, który zauważył u nas na stole Koran. Chwycił ten Koran 
i zaczął czytać, zaś łzy mu leciały z oczu jak groch. I pomasze-
rowali dalej, bo musieli.

Jestem szczęśliwy, że mogłem uczestniczyć i pomodlić się 
za dusze poległych we wspólnej modlitwie. Niech Bóg pro-
mieniem Łaski swojej świeci nad ich duszami.

■

Imam Mustafa Stefan Jasiński
ur. w Malawiczach Górnych k/Sokółki 18 lutego 1911 r.

(Fot. Krzysztof  Mucharski)

Tureccy dziennikarze z wizytą w Białymstoku
11 maja 2010 r. do Domu Kultury Muzułmańskiej Mu-

zułmańskiego Związku Religijnego w RP w Białymstoku za-
witała grupa dziennikarzy tureckich, którzy przyjechali na trzy 
dni do Polski. Pobyt studyjny grupy jedenastu dziennikarzy 
mediów ogólnokrajowych i lokalnych sfinansowała Europe-
an Journalism Centre w Maastricht, w Holandii. Dziennikarze 
tureccy chcieli zapoznać się ze zmianami, które dokonały się 
w Polsce w efekcie naszej obecności w strukturach unijnych, 
a co za tym idzie także z wykorzystaniem pomocy finansowej 
przyznanej przez Unię Europejską.

Swój pobyt w naszym regionie rozpoczęli od wizyty 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, na-
stępnie udali się do Domu Kultury Muzułmańskiej. Gości 
przywitała tam przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wy-
znaniowej w Białymstoku Halina Szahidewicz, której towa-
rzyszyła Dagmara Sulkiewicz z sekretariatu MZR. 

Halina Szahidewicz opowiedziała o spotkaniu gru-
py Tatarów polskich z prezydentem Turcji Süleymanem 

Demireli. Następnie opisała strukturę Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP, działania innych muzułmań-
skich związków wyznaniowych w Polsce, a także Związku 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Omówiła nasze impre-
zy oraz obecne kontakty z organizacjami tureckim w Polsce 
i w samej Turcji. Opowiedziała o życiu mniejszości muzuł-
mańskiej w katolickim kraju, przenikaniu się kultur oraz 
budowaniu dialogu międzyreligijnego. Dziennikarze pytali 
się również o zmiany w polskim społeczeństwie muzuł-
mańskim po akcesji do struktur unijnych. Na zakończenie, 
dziękując za przybycie, wręczyła gościom przewodniki po 
Szlaku Tatarskim.

Przyjazd dziennikarzy zorganizował Andrzej Krajewski 
z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Po wizycie u polskich Ta-
tarów grupa udała się na przejście graniczne do Kuźnicy.

Dagmara Sulkiewicz
■

Dagmara Sulkiewicz
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Joanna Bocheńska

Muzułmanie w Polsce. Tatarzy i Kurdowie 
14 maja br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kra-

kowie w ramach przedsięwzięcia Festiwal Mniej Więcej 
– Festiwal Mniejszości i Emigrantów otwarto wystawę 
fotograficzną Muzułmanie w Polsce. Tatarzy i Kurdowie. Jej orga-
nizatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzie-
ży (STRIM), zaś autorami przedstawionych zdjęć są Michał 
Łyszczarz, Tom Vernnimen i Michał 
Sita. Michała Łyszczarza tatarskim 
czytelnikom przedstawiać nie trze-
ba. Wszyscy doskonale znamy jego 
fotografie, teksty i życzliwość. Tom 
Vernnimen jest belgijskim fotogra-
fem od dłuższego czasu mieszkają-
cym w Krakowie, którego interesują 
między innymi zamieszkujące Pol-
skę mniejszości. Podlasie odwiedził 
już kilkukrotnie, ostatnio w sierp-
niu 2009 r. był na Letniej Akademii 
Wiedzy o Tatarach Polskich, a pre-
zentowane teraz zdjęcia pochodzą 
właśnie z tego czasu. Michał Sita 
jest antropologiem, fotografem i po-
dróżnikiem, od kilku lat zajmuje się 
tematem kurdyjskim. Organizato-
rem całości z ramienia STRIM był 
Krzysztof  Lalik, który też, wraz z ta-
necznym zespołem kurdyjskim, był 
gościem Letniej Akademii w 2009 
roku i wszystko wskazuje, że uległ 
urokowi Podlasia. Tekst prezentujący ideę przedsięwzięcia 
napisała Joanna Bocheńska, która pozwala sobie przytoczyć 
poniżej jego fragmenty.

Wystawa Muzułmanie w Polsce. Tatarzy i Kurdowie przed-
stawia dwie bardzo różne od siebie grupy narodowościowe. 
Nie są to też jedyni przedstawiciele wyznawców islamu, jacy 
mieszkają w Polsce. Zarówno na Tatarów, jak i na Kurdów 
popatrzeć można z perspektywy losu emigranta, choć „staż” 
Tatarów w Polsce kwalifikuje ich już dzisiaj jako mniejszość 
etniczną. Warto jednak zdać sobie sprawę, że podobnie jak 
obecnie wielu przybyszy z innych krajów, również i niegdyś 
Tatarzy poszukiwali w Polsce schronienia i szansy na lepszą 
przyszłość. Porównanie takie ma istotne znaczenie zwłasz-
cza wtedy, gdy w Europie poruszany jest temat asymilacji 
imigrantów, ich prawa do własnej tożsamości, swobody wy-
znawanej religii, a także lojalności wobec nowej ojczyzny. Ta-
tarzy mogą stanowić w tym kontekście doskonały przykład 
i dowód na to, że przybysze i ich odmienność niekoniecznie 
muszą stanowić kłopot, nawet jeśli nie zamierzają wcale re-
zygnować ze swej tożsamości i wyznawanych wartości. Od 
czasów przybycia na litewskie i polskie ziemie (XV – XVII 
wiek) Tatarzy służyli jako wsparcie wojskowe, w zamian 
otrzymując nadania ziemskie. W Królestwie Polskim szano-
wano ich za wojskowy kunszt, z czasem również doceniono 
zdolności przejawiane na innym polu, jak rzemiosło, ogrod-
nictwo, czy wreszcie nauka. 

Czy stosunek Polaków do Tatarów i Tatarów do Polaków 
wolny był jednak całkowicie od uprzedzeń i braku zaufania? 
Zapewne nie. Inność, a zwłaszcza odmienność wyznaniowa 
stanowiła bez wątpienia niemałe wyzwanie, które zwłaszcza 
w obfitującej w konflikty wojenne przeszłości, wymagało szcze-
gólnej otwartości umysłu, a nawet odwagi. Dzieląc losy Pola-

ków, Tatarzy co raz mocniej zżywali się 
z nową ojczyzną, przyjmowali rozmaite 
jej zwyczaje, a czasem, na przekór, pod-
kreślali swoją odrębność. Niemniej jed-
nak przez lata udało się im przekonać 
do siebie swoich polskich, litewskich 
czy białoruskich sąsiadów. Dziś już nikt 
przecież nie kwestionuje prawa Tatarów 
do polskiego obywatelstwa. 

W niedawnym sporze dotyczą-
cym budowy meczetu w Warszawie, 
protestujący przeciwko jego powsta-
niu mieszkańcy stolicy trzymali nawet 
transparenty z napisami „akceptują-
cymi Tatarów”, a skierowanymi prze-
ciwko nowej fali imigrantów z krajów 
muzułmańskich. Gorzka to jednak 
satysfakcja dla potomków niegdysiej-
szych przybyszy, którzy tak jak obec-
nie muzułmanie z Bliskiego Wschodu, 
musieli odnaleźć się w zupełnie nowej 
dla nich rzeczywistości, a wiara i wy-
znawana religia były w tym pomocą…

Kurdowie pochodzą z Bliskiego Wschodu, od lat walczą 
o zachowanie swej tożsamości we własnej ojczyźnie – Kurdy-
stanie, znajdującym się na terytorium czterech niezależnych 
państw. Konflikt kurdyjski to tylko jeden z przykładów skom-
plikowanych geopolitycznych problemów do rozwiązania, 
których sedno tkwi głęboko w przeszłości, a niejednokrotnie 
nawet na sumieniu europejskiej kolonialnej historii. 

Wielu Kurdów stało się imigrantami. Emigrowali poszu-
kując lepszego jutra, ale przede wszystkim wolności od ucisku 
i prześladowań, możliwości rozwijania własnej kultury. Pod 
wieloma względami emigracja stała się dla nich drugą ojczy-
zną, może nie tą najbardziej ukochaną, ale bez wątpienia waż-
ną przestrzenią w procesie budowania współczesnej kurdyj-
skiej tożsamości narodowej. Od Europy Kurdowie potrzebują 
dziś nie tyle pomocy finansowej ile rzetelnego zainteresowa-
nia, wsparcia w rozwijaniu własnych talentów i zdolności. 

Kurdyjscy bohaterowie krakowskiej wystawy pochodzą 
z Iraku, zatem z jedynego regionu Kurdystanu, który obecnie 
cieszy się dużą niezależnością i ma możliwość intensywnego 
rozwoju. Większość z nich przyjechała do Polski by zdobyć 
niezbędne wykształcenie. Konieczność powrotu do ojczy-
zny warunkowana jest kontraktami zawartymi z macierzystą 
uczelnią w Kurdystanie, ale także zwykłą chęcią „by na coś 
się przydać”. Kraj potrzebuje bowiem specjalistów w różnych 
dziedzinach, których nie jest w stanie dostarczyć sobie sam. 
Przy okazji, zagraniczne stypendium pozwala zaznajomić się 
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z odmiennym stylem życia i kulturą innego kraju, co też sta-
nowi niemały kapitał. 

Przykład ten świadczy o tym, że imigranci z muzułmań-
skiego Wschodu niekoniecznie planują zmasowane przesie-
dlenia się na Zachód, które byłoby – jak sądzi niejeden Eu-
ropejczyk - podbiciem go w nieoczekiwany i perfidny sposób. 
Podobnie jak inni ludzie, również i muzułmanie, jeśli tylko 
zyskają odpowiednie warunki rozwoju i szansę wykorzysta-
nia własnych talentów, z pewnością będą woleli nie opusz-
czać na stałe swojej ojczyzny. Oczywiście, możliwości takie 
nie powstają z dnia na dzień, lecz są wynikiem wieloletnich 
wysiłków i determinacji, a czasem także przemyślanych pro-
gramów działania. W przypadku Kurdów z Iraku, starania te 
były okupione niejednym ludzkim życiem, latami konfliktów 
zbrojnych i tułaczki po różnych krajach Europy i świata z po-
niżającym piętnem wygnańca.

W ostatnich latach Unia Europejska dąży do ograni-
czenia liczby nielegalnych imigrantów przy jednoczesnym 
zapewnieniu sobie napływu wykwalifikowanej siły roboczej. 

Europejska opinia publiczna to w jednym, to w drugim kraju 
protestuje przeciwko muzułmańskiej chuście lub minaretom. 
Rosnące strach i nieufność dadzą się wytłumaczyć wieloma 
czynnikami: politycznymi, gospodarczymi, kulturowymi. Nie 
podejmując w tym miejscu żadnego wartościowania war-
to zastanowić się, czy strach jest aby na pewno najlepszym 
z doradców i czy budowanie coraz większego muru stanowi 
najbardziej racjonalne i mądre rozwiązanie?

 Historia mieszkających w Polsce Tatarów i Kurdów po-
zwala mieć nadzieję, że „imigrant z kraju muzułmańskiego” 
nie zawsze oznacza kłopoty, niebezpieczeństwo lub proble-
my finansowe. Czasem być może stanie się po prostu najlep-
szym z sąsiadów czy utalentowanym absolwentem wierzącym 
w sens naprawiania wielowiekowych zaniedbań we własnej 
ojczyźnie. Może warto po prostu prześledzić parę „pozytyw-
nych imigranckich życiorysów”, ot, tylko po to, by nie ulec 
strachowi i uprzedzeniom?

Joanna Bocheńska
Fot. Michał Łyszczarz

■

Dni Kultury Tatarskiej w Suchowoli
22 maja 2010 r. w Suchowoli odbyły się Dni Kultury Tatar-

skiej, poświęcone historii i współczesności Tatarów polskich, 
zorganizowane przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP, którego partnerami byli: Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki oraz Oddział Podlaski 
Związku Tatarów RP. Realizacja imprezy możliwa była dzię-
ki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
zaś patronatem honorowym objęli ją: wojewoda podlaski oraz 
burmistrz Suchowoli. 

 Po uroczystym otwarciu Dni przez burmistrza Suchowo-
li Jerzego Omielana oraz muftiego RP Tomasza Miśkiewicza, 
dr Artur Konopacki omówił temat „Działalność oświatowa 
polskich Tatarów przed II wojną światową na ziemiach”, na-
tomiast mufti Miśkiewicz przedstawił „Obrządki i kulturę 
Tatarów na ziemiach polskich”. Towarzyszyła im wystawa po-
święcona dziejom Tatarów-muzułmanów w Rzeczypospolitej, 
a także projekcja filmu pt. „Kruszyniany – historia i współcze-
sność Tatarów polskich”. 

 Następnie przeniesiono się do suchowolskiego Domu 
Pielgrzyma, będącego jednocześnie Domem Modlitwy. Tam 
w roli przewodnika, przybliżającego osobom zainteresowa-
nym podstawy islamu wystąpiła Dagmara Sulkiewicz, na co 
dzień prowadząca sekretariat MZR. Po tej strawie duchowej 
czekało na zebranych coś dla ciała (chociaż niektórzy twier-
dzą, że to również przeżycie duchowe…): degustacja potraw 
kuchni tatarskiej. Były więc pierogi z mięsem, kibiny, pieremia-
cze oraz halwa. W pobliżu zaś prezentowali swe umiejętności 
strzeleckie łucznicy z Grupy Rekonstrukcyjnej „Czambulik”.

 W trzeciej i ostatniej części spotkania wystąpiły dwa 
zespoły: dziecięco-młodzieżowy „Buńczuk” w składzie 
białostocko-suchowolskim z tatarskimi tańcami oraz recy-
tacją wierszy, a po nim odbył się koncert zespołu Ansam-
ble Peregrinus: „Śladami Tatarów Podlasia, Krymu i Azji 
Środkowej, czyli muzyczna wyprawa Jedwabnym Szlakiem 
Marco Polo i Ferdinanda Freiherra von Richthofena”. 

 Tekst i fot. Zofia Assanowicz 
■

Zofia Assanowicz
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Najlepsze są tatarskie przysmaki!
5 i 6 czerwca br. odbył się w Białymstoku III Między-

narodowy Festiwal Kuchni, zorganizowany przez Podlaską 
Regionalną Organizację Turystyczną, którą wspierał Urząd 
Miasta Białystok oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego. Impreza odbywała się na 
białostockich Plantach, zaś prowadził 
ją znany i ceniony ekspert kulinarny 
Karol Okrasa, członek honorowy Ka-
pituły Fundacji Klubu Szefów Kuch-
ni. Najważniejsza była tu, oczywiście, 
kulinarna rywalizacja profesjonalistów 
(etap ogólnopolski i międzynarodo-
wy) oraz amatorów, a towarzyszyło 
jej wiele atrakcyjnych przedsięwzięć 
m.in. występy zespołów muzycznych 
i tanecznych oraz degustacja potraw 
mieszkających na Podlasiu mniejszo-
ści: żydowskiej, tatarskiej, litewskiej, 
białoruskiej i polskiej.

Wśród profesjonalistów etapu 
ogólnopolskiego były m.in. ekipy: 
restauracji „Toast” z Białegostoku, 
gospody „Wedle Bucków” z Jeleniej 
Góry i hotelu „Zejer” z Barszczewa. 
W etapie międzynarodowym starto-
wały m.in. zespoły restauracji litew-
skiej, francuskiej, węgierskiej oraz „Tatarskiej Jurty” z Kruszy-
nian. W kategorii amatorów uczestniczyło 7 ekip m.in. Maria 
Radecka z Sokółki z „Tatarskim Przzysmakiem”, Koło Go-
spodyń Wiejskich „Judita” z Miastkowa, Grażyna Zaniewska 
z Gospodarstwa Agroturystycznego „Młynareczka” oraz Sto-
warzyszenie „Macierzanka” z Wiżajn. Potrawy oceniane były 
przez jury techniczne składające się z trzech szefów kuchni, 

którymi byli: Giancarlo Russo – restauracja Giancarlo Russo 
w Warszawie, Robert Sowa – Hotel Jan III Sobieski i Kon-
rad Birek – członek elitarnej Fundacji Klubu Szefów Kuchni, 
oraz jury degustacyjne w składzie: Jan Wysokiński – redaktor 

naczelny „Rynku Podróży”, Marek 
Tobiasz - Polska Organizacja Tury-
styczna, Bartłomiej Andruk – prezes 
Podlaskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej, Dyrektor Departa-
mentu Edukacji, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podlaskiego, Walentyna 
Gorbacz – naczelnik Wydziału Pro-
mocji, Rozwoju Regionalnego, Tury-
styki i Współpracy z Zagranicą.

Po zapewne pasjonujących 
– i niewątpliwie ogromnie smako-
witych – zmaganiach pierwsze miej-
sce w gronie profesjonalistów eta-
pu ogólnopolskiego zdobyła ekipa 
restauracji hotelu „Zejer” z Barsz-
czewa, natomiast w etapie między-
narodowym wygrał zespół „Tatar-
skiej Jurty” z Kruszynian: Dżenneta 
Bogdanowicz z Dżemilą Bogdano-
wicz-Falkowską. Nie był to wszakże 

jedyny sukces tatarskiej kuchni, bowiem w kategorii amato-
rów trzecie miejsce zajął znakomity fyrsztyk Marii Radeckiej 
z Sokółki! 

Serdecznie gratulujemy tych pięknych sukcesów i życzy-
my następnych!

Musa Czachorowski,
■

Musa Czachorowski

Spotkanie naukowców polskich i tureckich
Stosunki polsko-tureckie mają już swoją 600 letnią trady-

cję. Dzięki kronikarzowi, Janowi Długoszowi, dowiadujemy 
się, że w 1414 roku król Polski Władysław Jagiełło wysłał do 
Bursy posłów Grzegorza Ormianina i Skarbka z Góry w celu 
nawiązania stosunków dyplomatycznych z Turkami. Od tego 
czasu minęły wieki ale kontakty między obu krajami, wpraw-
dzie ze zmiennym szczęściem, nadal są żywe i przyjazne. 

Powyższy temat omawiany był bardzo wyczerpująco wła-
śnie w Warszawie (Pałac Staszica) w dniach 17-18 czerwca br. 
na sympozjum naukowym poświęconym stosunkom polsko-
tureckim. Organizatorami ze strony polskiej byli: Europejska 
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z rektorem prof. dr. hab. 
Jerzym Wiatrem na czele, działające od lat Towarzystwo Pol-
ska Turcja, którego obecnie prezesem jest turkolog dr hab. 
Danuta Chmielowska oraz Turecki Instytut Badań nad Folk-
lorem (T.C.Halk Kulturu Arastirmalari Kurumu) z Ankary 
z przewodniczącym, wieloletnim przyjacielem Polski, prof. dr. 

Irfanem Nasrattinoglu. W otwarciu, poza wyżej wymieniony-
mi, uczestniczył Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy RP, red. Tadeusz Myślik, jak również Serdar Deniz, 
pierwszy Radca Ambasady Republiki Tureckiej w Polsce, 
który w swym wystąpieniu przypomniał historię stosunków 
polsko-tureckich z uwzględnieniem czasów najnowszych. 
Podczas dwudniowych obrad ponad trzydziestu naukowców 
tureckich i polskich wygłosiło bardzo interesujące referaty 
dotyczące współpracy Polski i Turcji w przeszłości i obecnie 
m.in. w dziedzinie historii, kultury i sztuki, literatury.

Prof. dr hab.Jerzy Wiatr: Kemal Ataturk i Józef  Piłsudski: 
Liderzy polityczni i twórcy narodów; prof. dr Necati Demir: Stosun-
ki turecko-polskie na przestrzeni dziejów; dr Marzena Godzińska: 
Trzy filary stosunków polsko-tureckich; Elif  Yilmaz: Od Adampola do 
Polonezkoy: od kolonii polskiej do obywatelstwa tureckiego; dr Ozturk 
Emiroglu: Stosunki polsko-tureckie w świetle opracowania: Przemysł 
polski a Turcja; prof. dr Zabit Acer: Spojrzenie państwa osmańskie-

Danuta Chmielowska
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go na azyl polityczny. Uchodźcy polscy. Z zakresu kultury i sztuki 
m.in: Maria Wollenberg-Kluza: Turcja na moich obrazach; Vit 
Bogusławski: Moje studenckie czasy w Turcji; dr Gulin Ogut Eker: 
Od tradycyjnego teatru tureckiego do scen polskich; dyr. Janusz Od-
rowąż-Pieniążek: Rola i działalność Muzeum Adama Mickiewicza 
w Stambule; Mustafa F. Sozen: Symbolika w filmach Kieślowskiego, 
dr Nazife Ozdoglar i mgr Elif  Ozdoglar: Architektura Osmań-
ska w Europie; Mehmet Kirbiyik: Elementy filozoficzne w dziele 
Mecmua-i Saz u Soz Polaka Alego Ufki Bobowskiego; dr Nesibe 
Ozgul Turgay: Ali Ufki i wpływ jego dzieła Mecmua-i Saz u Soz 
na prace muzykologiczne oraz turecką muzykę opartą na makamach; 
dr hab. Sinem Ozdemir: Ali Ufki i formy zawarte w pierwszym 
znanym opracowaniu notacji muzyki tureckiej Mecmua-i Saz u Soz; dr 
Pinar Somakci: Znaczenie i miejsce tradycyjnych instrumentów w pol-

sko- tureckich wydarzeniach kulturalnych i artystycznych. Z zakresu 
literatury, m.in. mgr Lucyna Antonowicz-Bauer: Poeta Yahya 
Kemal Beyatli i jego twórczość; prof. dr Halim Seraslan: Literatura 
narodowa, Hamdullah Suphi i jego spojrzenie na literaturę polską; dr 
Hulya Askin Balci: Rozwój wątku w noweli Szpieg polskiego pisarza 
Józefa Conrada, prof. dr Murat Devrim Dirikyapan: Poeta, który 
przeniósł swoją ojczyznę do Warszawy: Nazim Hikmet; dr Berrin 
Uyar Akalin: Wyprawa sułtana Osmana III do Lechistanu i kasyda 
Nefiego na cześć owej wyprawy.

Należy podkreślić, że bardzo ciekawe też były referaty 
dotyczące współczesnej kultury Republiki Tureckiej oraz te, 
przedstawiające stan obecny i tendencje w sztuce tureckiej.

 Danuta Chmielowska
■

Organizatorzy składają podziękowania za pomoc : J.E. Ambasadorowi Republiki Tureckiej w Polsce R. Umanowi; kie-
rownikowi Biura Kulturalnego Ambasady Republiki Tureckiej w Warszawie, panu Farukowi Amirowi; przemysłowcowi, panu 
Sabriemu Bektasowi i Polskiej Akademii Nauk. 

Wspólna droga
24 czerwca br. w krakowskim Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się spotkanie promujące niezwykły 

album zatytułowany „Wilno – Warszawa. Wspólna droga do zwycięstwa”. Jest on zapisem wydarzeń szczególnych, wydarzeń 
przełomowych dla ludzi i narodów, a uczestniczyli w nich Polacy, Litwini i Tatarzy – obok siebie, ramię w ramię, jak pod Grun-
waldem w 1410 roku, jak w czasach świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Otwiera się przed nami ta droga za sprawą 
człowieka, który był, widział i przeżył to na własnej skórze – Piotra Hlebowicza. 

 M.Cz

 Zachowajmy te dni w pamięci…
W swoim domowym archiwum 

trzymam masę różnych fotografii i do-
kumentów z różnych okresów swego 
życia: konspiracja lat osiemdziesiątych, 
współpraca z opozycją na wschodzie…. 
Nieraz zastanawiałem się, po co właści-
wie to wszystko gromadziłem, jeśli leży 
tylko w szufladach i niczemu nie służy. 
W 2007 roku, podczas przygotowań do 
XXV rocznicy „Solidarności Walczą-
cej”, postanowiłem zrobić porządek 
w szafach, szufladach, zakamarkach. Na 
specjalnym skanerze skonwertowałem 
obrazy z licznych znalezionych nega-
tywów i przekształciłem na fotografie 
cyfrowe. Prawdę mówiąc, nie spodzie-
wałem się znalezienia takiej ilości róż-
norakich materiałów. 

W roku 2009 powstała idea wyda-
nia albumu, przedstawiającego sprawy 
litewskie. Jako Autonomiczny Wydział 
Wschodni „Solidarności Walczącej” (strukturę tę założyłem 
wraz z Jadwigą Chmielowską w 1988 roku), współpracowaliśmy 
z szeroką gamą opozycji niepodległościowych w ówczesnym 
Związku Sowieckim. Jednym z ważniejszych epizodów w na-
szej działalności, były wydarzenia stycznia 1991 roku w Wilnie, 
gdzie aktywnie, wraz z moimi przyjaciółmi, uczestniczyliśmy. 
Jako fotograf-amator, mając do dyspozycji prymitywny aparat 

fotograficzny i zwoje sowieckich czar-
no-białych negatywów, uchwyciłem 
gorącą atmosferę tych dni. I stało się. 
Album „Wilno-Warszawa. Wspólna 
droga do Wolności” jest faktem. Z Pio-
trem Warischem, wspaniałym grafikiem 
i artystą, przez pół roku „walczyliśmy” 
o każdą stronę, których w albumie jest 
120. Oprócz zdjęć mojego autorstwa, 
dobraliśmy jeszcze fotografie auto-
rów litewskich, w czym pomógł nam 
litewski Sejm, Centralne Archiwum 
Litewskie w Wilnie, oraz Muzeum Lu-
dobójstwa. Mieliśmy także wsparcie 
Ambasady Litewskiej w Warszawie, 
naszej ambasady w Wilnie oraz innych 
instytucji. W publikacji zamieszczamy 
teksty – relacje uczestników tamtych 
wydarzeń, przewijają się liczne wątki 
z różnych miejsc i okresów. 

Pojawia się także sprawa tatarska, 
jakże ważna w całokształcie naszej działalności na terenie so-
wieckiego imperium. Współpraca z Tatarami Krymskimi, Ka-
zańskimi, Białoruskimi, Litewskimi i Polskimi była dla nas nie 
tylko efektywna, ale również niezwykle przyjemna. Pozwoliła 
także poznać świat orientu, który zdawał się być utraconym raz 
na zawsze. Jednak nie zaginął, a wręcz odwrotnie – odradzał się 
jak Feniks z popiołów. Nasze podróże do Bachczysaraju, Kaza-

Piotr Hlebowicz
http://www.wydzialwschodnisw.pl
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nia, Mińska czy Wilna przekładały się na ścisłą współpracę ze 
środowiskami niepodległościowo–narodowościowymi, w tym 
ze społecznościami tatarskimi. Profesor Selim Chzbijewicz 
już w roku 1989 stał się mocną opoką Wydziału Wschodniego 
„Solidarności Walczącej”. Łączyliśmy elementy prometeizmu, 
romantyzmu Tatarów Rzeczypospolitej, niedługiej epoki funk-
cjonowania Republiki Krymskiej pod przewodnictwem gen. 
Sulkiewicza – z czasami współ-
czesnymi: obserwowaliśmy po-
wrót na swoją ziemię Tatarów 
Krymskich z potwornej zsyłki 
w Uzbekistanie, nawiązywali-
śmy kontakty i współpracę tam, 
gdzie się tylko dało. 

Nie zdawałem sobie spra-
wy, iż jedną z ofiar pod wieżą 
telewizyjną w Wilnie 13 stycz-
nia 1991 roku była młoda 
litewska Tatarka, Lidia Assa-
nowicz. Dopiero tekst prof. 
Chazbijewicza uzmysłowił mi 

tatarski wkład do Litewskiej Niepodległości. O tą niepodle-
głość walczyli również Tatarzy litewscy, uczestniczący w ak-
cjach „Szlaku Bałtyckiego i Europejskiego” oraz czuwający na 
posterunkach wokół litewskiego parlamentu, co opisuje mój 
stary przyjaciel Adas Jakubauskas. Często wspominamy nasze 
wspólne wyjazdy na sesje Kurułtaju Tatarów Krymskich do 
Symferopola i Bachczysaraju. 

Patrzę na fotografie sprzed 
20 lat, gdzie, jeszcze jako bar-
dzo młodzi ludzie, stoimy ra-
zem z weteranami opozycji 
antykomunistycznej, takimi jak 
Mustafa Dżemilew czy Reszat 
Dżemilew; gdzie przy offsecie 
uczymy druku młodych akty-
wistów tatarskich. Patrzę na te 
zdjęcia i zadaję sobie pytanie: 
a może to materiał na następny 
album? 

 Piotr Hlebowicz
■

Wspomnienia o współpracy
Adas Jakubauskas

Twórców i współprzewodniczących Wydziału Wschod-
niego „Solidarności Walczącej” – Piotra Hlebowicza i Jadwigę 
Chmielowską – poznałem pod koniec lata 1989 r. Nie pamię-
tam już, kto nas wtedy zapoznał. Od samego początku nawią-
zaliśmy intensywną współpracę. Bardzo często przyjeżdżali 
oni na Litwę, spotykali się z Genute Šakaliene, Andriusem 
Tučkusem, Antanasem Terleckasem oraz innymi działaczami 
opozycyjnymi. Jadwiga Chmielowska i Piotr Hlebowicz często 
gościli w mieszkaniu moich teściów w Rudominie koło Wilna, 
Jadwiga czasami u nas nocowała. Byłem wówczas studentem 
trzeciego roku w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym. Pod-
czas naszych spotkań omawialiśmy ogólną sytuację polityczną 
w Związku Sowieckim, na Litwie i Krymie. Z Jadwigą bywa-
łem także w Wileńskim mieszkaniu Genute Šakaliene.

Jako muzułmanin bardzo podziwiałem działania Jadwigi, 
Piotra oraz innych członków Wydziału Wschodniego „Soli-
darności Walczącej”, którzy na początku 1990 r. przewozili na 
Krym Korany. A był to czas, gdy Tatarzy Krymscy w ogóle 
nie mieli żadnej literatury religijnej. Niezwykle wysoko oce-
niam ich czyn, który nigdy nie zostanie zapomniany. Jest to 
chyba jedyny znany mi przypadek, gdy chrześcijanie przemy-
cali przez granicę polsko-sowiecką święte pisma dla braci mu-
zułmanów.    

O Leonardasie Vilkasie słyszałem jako o młodym, uta-
lentowanym człowieku, członku Ligi Wolności Litwy. Po raz 
pierwszy zobaczyłem go 19 maja 1989 r. w Górnym Parku 
w Wilnie, gdy wraz z kilkoma współideowcami organizowa-
łem wiec w obronie praw Tatarów Krymskich. Jak wiadomo, 
18 maja 1944 r. cały naród Krymskich Tatarów na rozkaz Sta-
lina został wysiedlony do Azji Centralnej i Kazachstanu. Na 
nasz wiec przybyła z Taszkentu bardzo liczna grupa Tatarów 
Krymskich na czele z jednym z najstarszych liderów ruchu 

krymskotatarskiego, Reszatem Dżemilewem. Razem z nim 
przyjechali Szewket Kajbułajew, Sinawer Kadyrow, Nijazi Se-
limow, Abdureszit Dżeparow, Sabrije Seutowa oraz kilku in-
nych działaczy, których nazwisk już nie pamiętam. Zebraliśmy 
wówczas 13 tysięcy podpisów mieszkańców Litwy, popierają-
cych prawa Tatarów Krymskich. Później dowiedziałem się, że 
był to na terenie ówczesnego Związku Sowieckiego pierwszy 
wiec w sprawie Tatarów Krymskich zorganizowany nie przez 
nich.   

Podpisy te powiozłem do Moskwy, by przekazać je na 
plenum KPZS, zajmującemu się kwestiami narodowościowy-
mi. W Moskwie, na dworcu Białoruskim spotkał mnie dzia-
łacz krymskotatarski, Mustafa Dżemilew, z którym udaliśmy 
się do mieszkania rosyjskiego dysydenta Aleksandra Ławuta. 
Tam Mustafa Dżemilew osobiście zszył arkusze z podpisami 
mieszkańców Litwy. Następnie razem poszliśmy do recepcji 
KC KPZS (Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związ-
ku Sowieckiego), gdzie po dokonaniu rejestracji złożyliśmy 
wszystkie podpisy. przed plenum. W hotelu „Rossija” spo-
tkaliśmy się z deputowanymi ludowymi ZSRS z Litwy: Ni-
kołajem Miedwiedewem, Antanasem Buračasem, Juozasem 
Olekasem, Egidijusem Bičkauskasem oraz jeszcze kilkoma 
innymi. Wtedy przedstawiciele Litwy raz z kałmuckim poetą 
ludowym, Dawidem Kugułtinowem, solidarnie poparli prawa 
Tatarów Krymskich.

Jesienią 1989 roku zadzwonił do mnie z polskiego Sejmu 
tatarski poeta i członek Wydziału Wschodniego „Solidarno-
ści Walczącej”, Selim Chazbijewicz, i powiedział, że do Polski 
przyjechała działaczka tatarska z Krymu, Awa Azamatowa. 
W drodze powrotnej do Symferopola chciałaby odwiedzić 
Wilno i spotkać się z Tatarami litewskimi. Po paru dniach Awa 
przybyła do nas wraz z Piotrem Hlebowiczem. Na spotkaniu 

8 wydarzeNia i iNformacje



z nią omówiliśmy możliwe sposoby poparcia Tatarów Krym-
skich w ich walce o odzyskanie praw narodowych. Później, 
wiosną 1990 roku, z Szewketem Kajbyłajewem wydaliśmy 
w Wilnie kilka numerów magazynu „Chasawet”. Nakład jed-
nego z nich zawiozłem na Krym.

Członkowie „Solidarności Walczącej” odwiedzili Litwę 
w momencie ogłoszenia nie-
podległości w 11 marca 1990 
r., a także później. Wówczas 
razem z Piotrem Hlebowi-
czem i Jadwigą Chmielowską 
przyjechał Maciej Ruszczyń-
ski; gościli w mieszkaniu mo-
ich teściów.  

Zapamiętałem szcze-
gólnie tragiczny dzień 13 
stycznia 1991 r. oraz dni na-
stępne. W tym czasie  Piotr 
Hlebowicz praktycznie nie 
wychodził z gmachu Rady 
Najwyższej Republiki Li-
tewskiej, skąd bez przerwy 
dzwonił do Polski, utrzymy-
wał łączność z Biurem Informacyjnym w Warszawie, z posła-
mi polskiego Sejmu, dzwonił do swoich znajomych oraz do 

polskich i zachodnioeuropejskich stacji radiowych nadających 
w języku polskim. Wszędzie tam przekazywał bieżące infor-
macje i materiały o sytuacji na Litwie. Do Wilna przyjeżdżała 
również Jadwiga Chmielowska i inni polscy działacze niepod-
ległościowi. Pamiętam, że wszyscy oni brali udział w organi-
zowaniu pomocy humanitarnej z Warszawy na Litwę. Litwa 

otrzymała wówczas z Polski 
dużą pomoc.

W tym dramatycznym 
okresie, ja razem z członka-
mi Międzynarodowościowe-
go Stowarzyszenia Koordy-
nacyjnego, na którego czele 
stał Vladimiras Gražulis, 
podpisałem kilka apeli do 
kierownictwa ZSRS i miesz-
kańców Litwy, ogłoszonych 
w litewskiej prasie. Podczas 
pełnych napięcia stycznio-
wych dni, z flagą Tatarów 
litewskich, czuwałem pod 
gmachem litewskiego Parla-
mentu. Spotkałem tam też 

innych Tatarów z całej Litwy. Do dziś pamiętam nastrój tych 
dni; ogniska, ludzką solidarność, gorącą herbatę, punkt me-
dyczny zorganizowany w Bibliotece Narodowej (wówczas z so-

wiecka zwanej „republikańską”).
Uczestniczyliśmy w pogrzebie ofiar wydarzeń 

styczniowych, szliśmy w procesji razem z Jadwigą 
Chmielowską i kilkoma posłami polskiego Sejmu.

Później, wiosną 1991 r., miało miejsce pamiętne 
wydarzenie – podróż do granicy polsko–litewskiej. 
Wtedy grupa ludzi z Polski po raz pierwszy pieszo 
przeszła na stronę litewską… Nastrój był niezwykle 
podniosły. 19-23 sierpnia 1991 r. to czas pamiętnego 
puczu w Moskwie… Pamiętam te wydarzenia dosko-
nale, gdyż akurat 19 sierpnia przypadają moje urodziny. 
Czekaliśmy w napięciu na sowiecki desant, na czołgi, 
na prowokację. Niespodziewanie wszystko zakończyło 
się przegraną puczystów w Moskwie. Litwę stopniowo 
uznawały kolejne państwa świata. Zapanowała ogrom-
na radość; było już oczywiste, że kolos na glinianych 
nogach długo nie pociągnie.

Jest mi niezwykle przyjemnie, że Republika Litew-
ska należycie doceniła działania członków Wydziału 
Wschodniego „Solidarności Walczącej”, tak zasłużo-
nych dla Litwy. 6 lipca 2009 r. Prezydent Republiki  
Litewskiej, Valdas Adamkus, uhonorował ich litewski-
mi odznaczeniami państwowymi.

Adas Jakubauskas
Z jęz. litewskiego przetłumaczył Leonardas Vilkas

Fot. z archiwum Piotra Hlebowicza

(Tekst opublikowano w albumie  
„Wilno - Warszawa. Wspólna droga do wolności”  

Piotra Hlebowicza i Piotra Warischa)
■

9Przegląd TaTarski Nr 3/2010



Tatarzy – żołnierze polscy podczas II wojny światowej
Do niewoli niemieckiej trafiło kilkunastu Tatarów, posiada-

jących różne stopnie oficerskie i podoficerskie. Oni przeżyli woj-
nę w oflagach. Los tych, którzy dostali się do niewoli sowieckiej 
był, niestety, tragiczny. Należał do nich Ali Ismaił Woronowicz, 

imam Miasta Stołecznego 
Warszawy i jednocześnie 
kapelan I Szwadronu Ta-
tarskiego wspomnianego 
już pułku ułanów. Dotąd 
brak wiadomości, gdzie 
został zamordowany przez 
NKWD.� Por. Michał 
Szumski, dowódca baterii 
1 Pułku Artylerii Lekkiej 
Legionów, został zamor-
dowany w Miednoje, a por. 
Stefan Murza-Murzicz 
z Marynarki Wojennej Flo-
tylli Rzecznej w Pińsku zgi-
nął w Katyniu. Jeszcze nie 
została ustalona dokładna 
lista Tatarów zamordowa-

nych w Katyniu, Miednoje i Charkowie.

W dalszych latach wojny najwięcej Tatarów znajdowało się 
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, w tym w II Korpusie 
Polskim. Wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego, Tatarzy opu-
ścili miejsce zesłania wstępując do Armii Polskiej gen. Włady-

sława Andersa. Ci, 
którzy nie zdążyli 
do niej wstąpić, zna-
leźli się w 1 Dywizji 
im. Tadeusza Ko-
ściuszki, aby póź-
niej, w szeregach 
I Armii Wojska Pol-
skiego, uczestniczyć 
w wyzwalaniu Pol-
ski. Tatarzy służyli 
również w II Armii 
Wojska Polskiego, 
gdzie oficerem był 
Stefan Milkamano-
wicz, a podoficerem 
Adam Bajraszew-
ski, były marynarz 
wspomnianej Flo-
tylli Rzecznej Ma-
rynarki Wojennej. 

Walczył w 9 Batalionie Mostowo-Drogowym.4 Obaj osiedli po 

� Ali Ismaił Woronowicz był absolwentem Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu im. Jana 
Kazimierza we Lwowie. Studia uzupełniające odbył na Uniwersytecie Al-Azhar w Ka-
irze. Posiadał stopień podoficerski.

4 Wspomnienia Adama Bajraszewskieg z jego służby w Marynarce Wojennej we Flotylli 
Rzecznej w Pińsku w latach 1929-1939, „Pamięć i Trwanie” nr 1, Białystok-Supraśl 1998, 
s. 40-43.

Aleksander Miśkiewicz

Podczas II wojny światowej polscy żołnierze z rodowodem 
tatarskim walczyli na froncie zachodnim i wschodnim, przede 
wszystkim w tych jednostkach, w których znajdowali się ich kra-
janie, Polacy z ziem kresowych. Obowiązek walki za Polskę nie-
podległą spełniła więk-
szość Tatarów, poza 
niewielką grupą, która 
poszła na współpracę 
z najeźdźcą sowieckim, 
litewskim i niemieckim 
na Kresach. We wrze-
śniu 1939 r. walczyli 
Tatarzy w obronie kra-
ju w składzie I Szwa-
dronu Tatarskiego 13 
Pułku Ułanów Wileń-
skich, dowodzonego 
przez rtm. Aleksandera 
Jeljaszewicza. Byli także 
w innych jednostkach, 
np. płk Leon Hoźmian-
Mirza Sulkiewicz dowo-
dził artylerią 20 Dywizji Piechoty, która stawiała zacięty opór pod 
Mławą i na przedmieściach Warszawy. Zarówno wspomniany 
wyżej rtm. Jeljaszewicz, jak i płk Sulkiewicz, trafili do niemieckiej 
niewoli.� Obok nich, por. Dżennet Dżabagi-Skibniewska z Okrę-
gu Nadmorskiego Przysposobienia Wojskowego Kobiet niosła 
pomoc rannym żołnierzom broniącym Gdyni. Później działa-
ła w konspiracji 
i przedostawszy się 
na Bliski Wschód, 
wstąpiła do II Kor-
pusu Polskiego, 
gdzie została ofice-
rem oświatowym2. 
I jeszcze jeden Ta-
tar polski, obrońca 
Polski we wrześniu 
1939 r., należący 
do Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej 
„Polesie” gen. Kle-
eberga, podchor. 
Bekir Assanowicz, 
odznaczony po bi-
twie pod Wolą Gu-
łowską Krzyżem 
Virtuti Militari.

� Płk Leon Hoźmian Mirza Sulkiewicz, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari za wojnę 
1919-1920, zajmował w Wojsku Polskim różne stanowiska dowódcze m.in. w latach 
1927-1938 był dowódcą 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu, a także komendan-
tem tamtejszego garnizonu. Od r. 1938 dowodził artylerią 20 Dywizji Piechoty w Bara-
nowiczach.

2 O por. Dżennet Dżabagi Skibniewskiego zob.: T. Zaniewska, Należała do najpiękniejszej 
armii, jaką kiedykolwiek miała Polska, „Pamięć i Trwanie” nr 1, Białystok-Supraśl 1998, s. 
23-26, tejże autorki, Dżennet znaczy raj, Białystok 2002.
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wojnie na Ziemiach Zachodnich. Wiadomo też, że w 5 Pułku Za-
pasowym II Armii Wojska Polskiego była Helena Konopacka.

W Powstaniu Warszawskich uczestniczyła Emilia Alek-
sandrowicz-Witkowska. W ruchu oporu Armii Krajowej zna-
na jest postać niedawno zmarłej Anny Zawalewskiej z Alek-
sandrowiczów, łączniczki na Nowogródczyznie. Nie mamy 
jednak wiadomości o wszystkich Tatarach, którzy przyłączyli 
się do walki konspiracyjnej.

Powracając do frontu 
wschodniego, to należy 
zaznaczyć, iż wojsko-
we władze sowieckie nie 
zezwalały Tatarom na 
wstępowanie do Wojska 
Polskiego. Jednak Tatarzy 
powołując się na fakt po-
siadania do września 1939 
r. obywatelstwa polskiego, 
uważali, że powinni wal-
czyć w wojsku polskim, 
co też wielu uczyniło nie 
zważając na zakazy so-
wieckie. Określali się jako 
Polacy i werbowani byli 
do I lub II Armii Wojska 
Polskiego. Jeden z nich, 
żołnierz I Armii, Maciej 

Bajraszewski rodem ze Słonima, zawsze twierdził po wojnie, 
że przeżył ją wyłącznie dlatego, że był w polskim wojsku.

Jak wyglądał stan ilościowy Tatarów w Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie ilustruje poniższa tabela, którą spo-
rządził płk rez. Fuad Szehidewicz, żołnierz II Korpusu Pol-
skiego, a po wojnie działacz emigracji polskiej w Wielkiej Bry-
tanii. Przez wiele lat dokumentował udział Tatarów w walkach 
na froncie zachodnim oraz ich powojenną działalność na emi-

gracji. Swojej pracy nie 
ukończył: zmarł w 2004 
r. w Nottingham.

Ciągle nie jest jesz-
cze pełna lista Tatarów 
polskich – uczestników 
II wojny światowej. Na-
leży stale ją uzupełniać, 
pamiętając przy tym, że 
nie powinno się pominąć 
żadnej osoby, umieszcza-
jąc na niej każdego, kto 
walczył – od szeregowe-
go po najwyższe stopnie 
wojskowe.

Aleksander Miśkiewicz 
Fotografie ze zbiorów autora

■

Lista żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, muzułmanów, 
Tatarów polskich, których tożsamość została ustalona w ewidencji  

2 Korpusu, 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka oraz innych 
pododdziałach PSZ na Zachodzie.

Lp. Nazwisko i imię Stopień Oddział macierzysty Skąd pochodził Uwagi ogólne

� Abramowicz Mustafa Plutonowy 1 Pułk Ułanów Krechowieckich Kleck,  
woj. nowogródzkie

2 Aleksandrowicz Sulejman ? Oddział Korpusu Macareta  
- Włochy Nowogródek

� Aleksandrowicz Ali ? Dowództwo Armii Ankona 
- Włochy

Grodno,  
woj. białostockie

4 Aleksandrowicz ? ? 2 Korpus Skidel, woj. 
białostockie

5 Bogdanowicz Salich Plutonowy 2 Korpus ?

6 Bajraszewska Dżanura Podporucznik 
(siostra)

Polski Szpital Wojskowy El-
Cantara, Włochy

Słonim,  
woj. nowogródzkie

7 Bajraszewski Samuel Kapral ? Słonim,  
woj. nowogródzkie

8 Gębicki Aleksander ? 2 Korpus Głębokie, woj. 
wileńskie

9 Jakubowski Bekir Kapral 
podchorąży

4 Pułk Pancerny
2 Dywizja Pancerna Warszawa Wilno

10 Korycka G.  
(po mężu Araszkiewicz) Ochotniczka Pomocnicza Wojskowa Służba 

Kobiet ? Mieszka 
w Londynie

�� Kliszkiewicz Mirosława 
(po mężu) Ochotniczka Pomocnicza Wojskowa Służba 

Kobiet ?

12 Lipko Omar Podpułkownik ? ?
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Lp. Nazwisko i imię Stopień Oddział macierzysty Skąd pochodził Uwagi ogólne

�� Milkamanowicz Ibrahim ? Oddział Sanitarny 
2 Korpusu

Słonim,  
woj. nowogródzkie

Przybył pod 
koniec wojny

14 Milkamanowicz Tima ? 2 Korpus Słonim,  
woj. nowogródzkie

Przybył pod 
koniec wojny

15 Miśkiewicz Ibrahim ? Dowództwo 2 Korpusu Sąd 
Polowy Nowogródek Zmarł  

w Australii

16 Mucha Zofia  
(po mężu Kuzio) Ochotniczka Pomocnicza Wojskowa Służba 

Kobiet Wilno

17 Murza-Murzicz ? Podpułkownik Dowództwo 2 Korpusu 
Sądownictwo Wilno

18 Murza-Murzicz Helena ? Lekarz w 2 Korpusie w Ankonie Wilno Obecnie  
w Anglii

19 Murza-Murzicz Stefan Major Dowództwo 2 Korpusu lekarz 
w Barlecie Wilno

20 Półtorzycki Aleksander ? 2 Korpus Grodno,  
woj. białostockie

21 Półtorzycki B. ? 2 Korpus Skidel, woj. 
białostockie

Obecnie  
w Anglii

22 Radkiewicz Ibrahim Starszy ułan 12 Pułk Ułanów Podolskich Nowogródek
Poległ na polu 

chwały w Loret-
to, Włochy

23 Romanowicz Helena  
(po mężu Dolinsks) Ochotniczka Pomocnicza Wojskowa Służba 

Kobiet Wilno

24 Romanowicz Mucharem Major Dowództwo Armii Wydział 
Oświaty w Anglii 1945 r. ? Zmarł w Polsce

25 Romanowicz Zofia ? 2 Korpus, PCK Wilno

26 Smajkiewicz Roman Sierżant Oddziały Wartownicze w Azji 
Środkowej

Kleck,  
woj. nowogródzkie Obecnie w USA

27 Smajkiewicz Samuel Sierżant Oddziały Wartownicze w Azji 
Środkowej

Kleck,  
woj. nowogródzkie

28 Solski Konstanty Porucznik 
saperów 2 Korpus ? Zmarł w Anglii 

w 1950 r.

29 Stacewicz P. Sierżant 
saperów 2 Korpus Słonim,  

woj. nowogródzkie

30 Stacewicz Zofia Ochotniczka Pomocnicza Wojskowa Służba 
Kobiet

Słonim,  
woj. nowogródzkie

�� Sulkiewicz Leon Pułkownik
I Pułk Szwoleżerów 1939, 
w oflagu, 12 Pułk Ułanów 

Podolskich 2 Korpus, 1945 r.
Wilno

Zmarł  
w Leicester,  

w Anglii, w 1960 r.

32 Szegidewicz Jan Podporucznik 15 Pułk Ułanów Poznańskich, 
24 Pułk Ułanów ? Obecnie w USA

�� Szegidewicz Maciej Dołączył do wojska pod koniec 
wojny

Słonim,  
woj. nowogródzkie

34 Szehidewicz Elmira Sierżant 317 Kompania Transportowa 
1942-1949

Słonim,  
woj. nowogródzkie

Obecnie  
w Anglii

35 Szehidewicz Fund Podpułkownik 
(awans po wojnie) 1 Pułk Ułanów Krechowieckich Słonim,  

woj. nowogródzkie
Zmarł  

w Anglii

36 Szehidewicz Jakub Porucznik
79pp 20 Dywizja Piechoty, 1939
25pp 7 Dywizja Piechoty, 1942
Ośrodek Zapasowy Armii 1945

Słonim,  
woj. nowogródzkie

Obecnie  
w Anglii

37
Veli-Bek Jedigar  
(nie był Tatarem, 

pochodził z Kaukazu)
Podpułkownik

4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, 
1939 w Armii Krajowej, 

Dowództwo 2 Korpusu, 1944 
Wilno

Zmarł  
w Argentynie 
w 1971 r. Jego 
prochy spro-
wadzono na 
Cmentarz  

Muzułmański  
w Warszawie 

w 1990 r.

 
.
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Historyczne i kulturowe przesłanie islamu i Europy
Selim Chazbijewicz

Samuel Huntington, tworząc geopolityczną wizję zderzenia 
cywilizacji europejskiej lub też, bardziej precyzyjnie, zachodniej, 
czyli europejskiej i północnoamerykańskiej z cywilizacją islamu, 
mieścił się w sumie w jednym z nurtów refleksji na temat ich 
wzajemnej relacji. Oczywiście, jak wszędzie są tu dwa bieguny: 
z jednej strony ci, którzy zakładają, że nie ma, nie było i nigdy 
nie może być żadnych wzajemnych relacji i oddziaływań oraz 
z drugiej strony ci, którzy udowadniają coś wręcz przeciwnego 
mówiąc i pisząc o wzajemnych zapożyczeniach Europy i islamu. 
Współcześnie przeważa opcja pierwsza, grubą kreską oddzie-
lająca obie cywilizacje, zakładająca zupełną wzajemną obcość 
obszarów idei i historii, całkowicie odmienny system wartości 
i hierarchii. Arnold Toynbee, wybitny angielski historyk i filozof  
historii, pisał o tym, że w okresie, kiedy trwały zmagania mili-
tarne Europejczyków i muzułmanów, to Europa, pozwalając na 
wykrwawienie się islamu w natarciu na Bałkanach, na Węgrzech 
i w Austrii, obeszła niejako „z tyłu” muzułmańską cywilizację, 
zajmując Jemen, Afrykę, Indie. 

Być może podstawową przyczyną regresu islamu w stosun-
ku do Europy jest to, że muzułmanie nie brali udziału w wiel-
kich wyprawach i odkryciach geograficznych. Odkrycie Ameryki, 
droga do Indii były początkiem rodzącej się i systematycznie po-
większającej przewagi Europy. Tak też twierdzi Bernard Lewis, 
inny wybitny brytyjski orientalista, badający relacje pomiędzy 
islamem i Europą. Kluczowym, czy też raczej przełomowym 
stuleciem w tych zmaganiach cywilizacyjnych, był wiek XVIII. 
To wówczas naruszona została definitywnie równowaga sił po-
między islamską a europejską cywilizacją. Jego początek to traktat 
pokojowy w Karłowicach, na mocy którego Turcja Osmańska 
po raz pierwszy zrezygnowała ze zdobytych terytoriów, oddając 
je Austrii i Polsce. Chociaż równie dobrze za początek końca, 
przynajmniej w sensie militarnym lub też politycznym, można 
uznać klęskę osmańską w bitwie pod Kandią na Krecie w roku 
1572 albo porażkę w bitwie pod Wiedniem w roku 1683. To są 
jednakże tylko domniemania, mniej lub bardziej celnie i precyzyj-
nie pozwalające ująć momenty przełomowe w zmaganiach wo-
jennych obu cywilizacji. Niemniej, faktem jest, że dopiero wiek 
XVIII przyniósł widoczną przewagę Zachodu, czyli Europy, lub 
cywilizacji łacińskiej, jeśli chodzi o precyzję. Ale i Rosja – cywili-
zacja prawosławna – bizantyjska, według ujęcia innych uczonych, 
również zyskała przewagę nad Osmanami, a więc nad światem 
muzułmańskim. 

Także islamska cywilizacja przeżywała swoje fazy, formy 
i etapy. Nie był to przecież monolit. O ile w Europie wielu ba-
daczy, mimo chrześcijańskiej proweniencji, wyróżnia przynajm-
niej trzy formy cywilizacji: łacińską, protestancką (nordycką) 
i bizantyjską (prawosławną, rosyjską), to w ramach islamu moż-
na wyróżnić wyraźne formy cywilizacyjne: arabską, perską i tu-
recką. Jeśli zaś chodzi o diachroniczne formacje cywilizacyjne, 
wówczas niewątpliwie mamy: wczesnoislamską (okres kalifów 
sprawiedliwych i Omajjadów), średnioislamską (okres Abbasy-
dów i Osmanów), współczesną (od zakończenia I wojny świa-
towej). W fazie współczesnej możemy wyróżnić dwa okresy: od 
zakończenia I wojny światowej do lat 90. XX wieku i ostatni: od 
wojny w Bośni i Afganistanie do dzisiaj. Osobnymi cywilizacyj-

nymi całościami będą – historycznie: muzułmańskie panowanie 
w Hiszpanii, współcześnie i historycznie: islam w Indiach i In-
donezji oraz na Malajach. Kolejną formę cywilizacyjną możemy 
wyróżnić w Turcji Osmańskiej – od końca wieku XVIII, kiedy to 
datują się coraz większe wpływy europejskie. Przełomowym jest 
tu okres tanzymatu, reformy sułtana Mahmuda II i częściowa eu-
ropeizacja systemu państwowego, jak i sposobu bycia, zwłaszcza 
wyższych warstw społeczeństwa. Miało to podobne znaczenie 
dla Turcji Osmańskiej czy dla muzułmańskiej cywilizacji w ogóle, 
jak reformy europeizacyjne przeprowadzone na przełomie XVII 
i XVIII wieku w Rosji przez cara Piotra I. Z jednej strony muzuł-
mańskie państwo Osmanów coraz bardziej wyrzekało się swo-
jej oryginalnej tożsamości cywilizacyjnej, w tym też społecznej, 
gospodarczej, administracyjnej, w zakresie polityki wewnętrznej 
i jej procedur, z drugiej zaś nabywało cech, mających potencjalnie 
wzmocnić je w konfrontacji z Europą. 

Geograficznie obszary konfrontacji islamu z europejską cy-
wilizacją to obrzeża kontynentu; wschód, południe i zachód. Tak 
więc, od zachodu mamy Półwysep Iberyjski i istniejącą na tym 
terytorium kulturę muzułmańską: najpierw Kalifatu Omajjadów 
z siedzibą w Kordobie, później zaś Emiratu Granady. Kalifat usta-
nowiony przez Abd ar-Rahmana III, który objął władzę w roku 
912 w wieku 23 lat, zjednoczył rozpadającą się muzułmańską 
domenę na półwyspie i 16 stycznia 926 roku ogłosił się kalifem. 
Swój rozkwit i apogeum przeżywał jeszcze za panowania następ-
ców: Abd ar-Rahmana, al-Hakama II i al-Hadżiba al-Munsura, 
rządzącego w latach 977-1002. Wiek X był szczytem muzułmań-
skiej kultury Hiszpanii. Na jego pierwszą połowę przypada życie 
i twórczość jednego z pierwszych islamskich filozofów, łączących 
filozofię europejską, grecką z tradycją wschodnią i muzułmańską. 
Był to Ibn Massara, zmarły w Kordobie w roku 931, założyciel 
pierwszej filozoficznej szkoły w arabsko-muzułmańskiej Hisz-
panii. Wiadomości o nim posiadamy z różnych źródeł, w dużej 
mierze poprzez pisma Ibn Hazma, również oryginalnego pisarza 
i myśliciela tego obszaru. 

Ibn Massara próbował łączyć nauki Empedoklesa z muzuł-
mańską, a raczej wschodnią tradycją. Najprawdopodobniej od-
działywał na niego neopitagoreizm i neoplatonizm w jego późnej 
wersji szkoły ateńskiej Proklosa, czy szkoły syryjskiej Jamblicha, 
który łączył z tradycją przypisywaną Empedoklesowi. Za neo-
platonikami Ibn Massara nauczał zarówno o emanacji bytów, 
których wyliczał sześć, jak i wiedzę oraz moc Boga zaliczał do 
stworzonych w czasie Jego emanacji. Przewidywał również wę-
drówkę duszy po śmierci celem oczyszczenia. Ibn Massara zyskał 
wielu zwolenników i uważany jest za fundatora sufizmu – filozo-
fii mistycznej w islamie w Hiszpanii. 

Z jego szkoły, w które organizowali się uczniowie i następcy 
filozoficzni myśliciela, wywodzi się inny muzułmański mistyk i fi-
lozof  hiszpański – Ibn Arabi, uważany za największego mistycz-
nego filozofa świata muzułmańskiego. Ibn Arabi żył w latach 
1164-1240, ponad dwieście lat później niż Ibn Massara. Również 
w jego naukach widoczna była synteza filozofii greckiej i doktryny 
muzułmańskiej, ale też buddyzmu, a ponadto nauk starożytnego 
Wschodu. Mowa tu o pozostałościach kultu Wielkiej Bogini Mat-
ki w wyobrażeniu Sofii, mądrości bożej, pojawiającej się w postaci 
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pięknej kobiety, a którą Ibn Arabi ujrzał podobno w Mekce. Ibn 
Arabi nauczał o jedności istnienia, co można uznać za wpływ in-
dyjskiej koncepcji Atmana-Brahmana. Podobnie rozumiał aspekt 
istnienia Boga i świata. Oprócz filozofii, muzułmańska Hiszpania 
rozwija poezję. W rzędzie poetów należy przede wszystkim wy-
mienić wspomnianego już Ibn Hazma, autora poematu prozą pt. 
Naszyjnik gołębicy czyli o miłości i kochankach, który możemy uznać 
za prekursorski utwór późniejszego kanonu – dworskiej miłości, 
sławionego przez trubadurów prowansalskich, wzorujących się 
na poezji muzułmańskiej Hiszpanii. 

Warto wspomnieć o innym muzułmańskim filozofie z Hisz-
panii, który nazywał się Abu’l Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn 
Ruszd, w średniowiecznej Europie zwany Awerroesem. Był on 
lekarzem i myślicielem, kontynuatorem i odnowicielem filozofii 
Arystotelesa, próbował pogodzić dyskurs filozoficzny z metodą 
myślenia religijnego. Jego sposób filozofowania przejęty został 
przez Europę poprzez tłumaczenia dokonane na dworze Fry-
deryka II Hohenstaufa. Łacińskie tłumaczenia jego dzieł stały 
się podstawą tzw. awerroizmu łacińskiego, szkoły filozoficznej, 
istniejącej w XIII wieku we Włoszech, która była z kolei meto-
dologiczną podstawą tomizmu, doktryny św. Tomasza z Akwinu. 
Tak więc myśl grecko-muzułmańska stała u podstaw doktryny 
Kościoła katolickiego, w sensie metody filozoficznej.

Kolejnym terenem zarówno politycznej, jak i militarnej eks-
pansji islamu w Europie, a zarazem obszarem syntezy kultur była 
Sycylia. Wyspę tę północnoafrykańska dynastia Aghlabidów za-
częła podbijać w roku 827, a zakończyli w 967 egipscy władcy 
z dynastii Fatymidów. W latach 1061-1085 została ona zdobyta 
z kolei przez Normanów pod wodzą Rogera I. Dzięki tolerancyj-
nej i oświeconej postawie jego następcy, Rogera II, na Sycylii po-
wstała oryginalna, jedyna w swoim rodzaju kultura, będąca syn-
tezą ówczesnej kultury Europy i islamu. Doszły do tego wpływy 
kultury bizantyjskiej. Ta unikatowa jedność kontynuowana była 
przez wspomnianego już Fryderyka II z dynastii Hohenstaufów, 
cesarza niemieckiego i władcę Sycylii. Z jego osobą należy wiązać 
postać innego wybitnego muzułmańskiego filozofa tego okresu - 
Ibn Sab’ina, autora dzieła pt. Księga odpowiedzi jemeńskich na pytania 
sycylijskie. Zostało ono napisane na prośbę Fryderyka II i zawiera 
odpowiedzi na podstawowe filozoficzne pytania, zadane przez 
władcę. Stanowi przykład ideowego i filozoficznego dyskursu 
europejsko-muzułmańskiego, tym bardziej wartościowego, że 
jest spisanym świadectwem epoki. 

Wpływy i syntezę cywilizacyjną obserwować można w po-
zostałościach architektury, zdobnictwa, w literaturze, jak choć-
by w Kitab Rodżar (Księdze Rogera), napisanej dla Rogera II przez 
Al-Idrisiego – wielkiego muzułmańskiego podróżnika, geografa 
i kartografa. To kolejny dowód ideologicznego, kulturowego, 
filozoficznego dyskursu muzułmańsko-europejskiego, podjęte-
go przez ówczesne elity intelektualne. Warto tu na marginesie 
wspomnieć, że postać Rogera II Sycylijskiego była przedstawio-
na w jednej z najlepszych nowoczesnych oper, autorstwa Karola 
Szymanowskiego. Zarówno Hiszpania, jak i Sycylia były w okre-
sie wczesnego średniowiecza miejscem teologicznych dysput 
oraz miejscem kulturowej wymiany, w którym dzieła greckich fi-
lozofów, tłumaczone z arabskiego na łacinę, trafiały z powrotem 
w obieg kultury europejskiej. 

Kolejnym terenem cywilizacyjnej wymiany i syntezy były 
Bałkany. Tu narodziła się muzułmańska kultura Bośni. Kultura 

osmańska, a więc po części arabska i bizantyjska połączyła się ze 
słowiańską, łacińską oraz z tradycją manichejską, bo tak należa-
łoby wprost nazwać tradycję kościoła bośniackiego. Wywodził 
się on z gnostyckiego paulinizmu, kataryzmu i pochodnego od 
nich bogomilizmu. Powstała swoista, synkretyczna architektura, 
jak choćby słynny most w Mostarze, zburzony podczas wojny 
w latach 90. dwudziestego wieku. Dawna Bośnia znalazła swojego 
piewcę w Iwo Andricziu, pisarzu, laureacie literackiej nagrody No-
bla, opisującym jej zwyczaje, dzieje i tradycje, a także w pisarstwie 
Meszy Selimowicza, autora wybitnej powieści pt. Derwisz i śmierć. 

Południowo-wschodnie krańce Europy, Półwysep Krymski 
oraz północne wybrzeże Morza Czarnego – to kolejny obszar 
wpływów islamu, jego kultury i cywilizacji oraz jego relacji z cy-
wilizacją europejską. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że 
jest to obszar najmniej znany. Cywilizacja basenu Morza Czarnego 
nie znalazła jeszcze swojego badacza na miarę Fernanda Braudela. 
Północne jego wybrzeże, łącznie z Krymem – stanowi teren krzy-
żowania się i wpływu różnych kultur, cywilizacji, języków i religii. 
Krym, pod nazwą Taurydy, wymieniony jest w Iliadzie Homera. 
Wpływy greckie sięgają czasów homeryckich i kolonizacji grec-
kiej. Wyprawa Argonautów pod wodzą Jazona po złote runo do 
Kolchidy - to przecież wyprawa Greków do dzisiejszej Gruzji. Na 
terytorium wschodniego i południowego Krymu przez prawie 
dziewięćset lat istniało państwo Bosforu Kimmeryjskiego o grec-
kiej kulturze, religii i języku. Panowanie rzymskie nad południową 
częścią półwyspu również zostawiło swoje ślady. Dalej, w kolejno-
ści mamy rządy bizantyjskie, wpływy ruskie oraz chazarskie. 

Chazarowie w VIII i IX wieku na północnym przedkauka-
ziu i wybrzeżu czarnomorskim utworzyli silny państwowy orga-
nizm, posiadający wysoką kulturę materialną i literacką, państwo, 
gdzie religią panującą był judaizm, przyniesiony przez żydow-
skich kupców, na który nawrócił się władca – kagan Chazarów. 
Potęga chazarska została definitywnie zniszczona przez wyprawę 
wojenną ruskiego księcia Światosława w X wieku. Na to wszyst-
ko należy nałożyć również cywilizację germańską Ostrogotów, 
osiadłych na Krymie od czasów wędrówki ludów. Utworzyli 
tam państwa, z których zostanie suwerenne księstwo Teodoro, 
podbite przez Turków Osmańskich pod koniec XV wieku. Od 
czasów wędrówki ludów Krym był też zasiedlany przez turkij-
skie plemiona Kipczaków, zwanych przez staroruskich kronika-
rzy Połowcami, koczujących na północnych wybrzeżach Morza 
Czarnego. Na tereny te w XIII wieku wtargnęli Mongołowie, zaś 
Krym i północne wybrzeże czarnomorskie od XIV wieku pod-
legały coraz silniejszej islamizacji. W wieku XV wyodrębnił się ze 
Złotej Ordy, państwa tatarskiego, powstałego po rozpadzie im-
perium Czyngis Chana, niezależny Chanat Krymski. Jego kultura 
jednoczyła w sobie wymienione poprzednio wątki cywilizacyjne, 
stanowiąc oryginalną syntezę i przez to osobną jakość kulturową, 
paralelną do istniejącej w tym czasie kultury bośniackiej. 

Należy tu wspomnieć o całkiem dzisiaj zapomnianej muzuł-
mańskiej cywilizacji nadwołżańskich Bułgarów, istniejącej od X 
do XIII wieku, do czasów najazdów mongolskich. Państwo nad-
wołżańskich Bułgarów pierwsze padło ofiarą tych najazdów. Od 
wieku X na środkowym Powołżu powstała część cywilizacji isla-
mu, mająca kontakt z centrum, czyli kalifatem Abbasydów ze sto-
licą w Bagdadzie, z oryginalną literaturą piękną, filozofią, prawem, 
architekturą i sztuką. Ta muzułmańska cywilizacja na wschodnich 
obrzeżach Europy promieniowała zarówno na Ruś, jak i na bar-
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dziej na zachód położone ziemie słowiańskie, w tym i pośrednio 
polskie. Czasowo była ona równoległa do muzułmańskiej cywili-
zacji Hiszpanii w okresie jej największego rozkwitu.

Tak więc widzimy, że całe południowe obrzeża Europy: od 
zachodu aż na wschód, jak półksiężycem, były otoczone przez 
islamskie centra kulturowe i krąg cywilizacyjny. Niczym gwiazdka 
w środku półksiężyca błyszczy muzułmańska kultura niewielkiej 
społeczności islamskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest 
to kultura polskich i litewskich Tatarów. Osadnictwo tatarskie 
w Wielkim Księstwie Litewskim, a później w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, państwie federacyjnym, wielonarodowym 
i wieloreligijnym, o unikatowej jak na ówczesne stosunki euro-
pejskie kulturze, łączącej w sobie również wątki wschodnie. Mu-
zułmańskie wpływy kulturowe możemy zauważyć w warstwie 
kultury materialnej od końca wieku XVI, od czasów panowa-
nia króla Stefana Batorego. Węgier, książę Siedmiogrodu, już 
w swoim ubiorze przejmował tradycje osmańskie, które potem 
przeniósł powoli do Polski i Litwy. Tak zwany tradycyjny, polski 
ubiór szlachecki z wieku XVII i XVIII jest prawie kopią ubiorów 
turecko-osmańskich. Wyjątek stanowią nakrycia głowy. Widać to 
choćby w malarstwie portretowym tego czasu. Ta sarmacka kul-
tura szlachecka również w warstwie militarnej - taktyki i uzbroje-
nia - przejmowała wątki wschodnie, rodem z cywilizacji islamu. 
W wieku XVII i XVIII widoczne, zwłaszcza w warstwie kultury 
materialnej, są wpływy perskie. 

W przeciągu sześciuset lat swego istnienia na terytorium 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polski, wytworzyli osiedleni 
tu Tatarzy swoistą oryginalną kulturę, będącą charakterystyczną 
wyłącznie dla tatarskich mieszkańców Rzeczypospolitej – używa-
jąc porównania przyrodniczego – endemiczną. Była ona syntezą 
kultury wschodu muzułmańskiego i kultury zachodnioeuropej-
skiej. Warto poświęcić jej nieco więcej miejsca, pomimo bowiem 
ostatnio coraz szerzej zakrojonych badań, stanowi fakt nieznany 
na szerszym forum, poza w sumie nieliczną grupą badaczy tej 
niszowej problematyki. Oddaleni od centrów kultury islamu, od 
żywego nurtu kultury turecko-muzułmańskiej, do jakiej przyna-
leżeli z racji swego pochodzenia etnicznego, wytwarzali często 
substytuty islamskich form egzystencji i życia duchowego, które 
przez setki lat istnienia i uporczywości, z jaką były kultywowane, 
stały się bytami samoistnymi – czy to w sferze duchowości, czy 
form kultury materialnej. Zatraciwszy umiejętność posługiwa-
nia się językiem tatarskim od wieku XVI- XVII, a całkowicie od 
XVIII, tworzyli polscy Tatarzy swoją kulturę duchową poprzez 
oryginalną literaturę, gdzie tradycja islamu, opisana językiem pol-
skim – gwarą kresową lub też językiem białoruskim, była spisana 
alfabetem arabskim w rękopiśmiennych książkach.

W wspomnianej już Złotej Ordzie rozwijała się literatura 
w języku czagatajskim, tj. tureckim narzeczu Azji Środkowej. Te-
rytorium to stanowiło dzielnicę Czagataja, kolejnego syna Czyn-
gis Chana. Tam, w Samarkandzie i w Bucharze, starych centrach 
cywilizacji, rozwijała się wysoka kultura turecko-muzułmańska, 
promieniująca na tereny nadwołżańskie, Krym, a także częściowo 
– Anatolię. W specyficznej formie przenikała na ziemie Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, jako najstarsza na tych ziemiach postać 
kultury tatarskich warstw wykształconych, przejawiająca się w pi-
śmienniczych i literackich wzorach. Warunki egzystencji w Polsce 
i na Litwie zmusiły Tatarów do wytworzenia swoistych mechani-
zmów obronnych, koniecznych do zachowania etnicznej samo-

świadomości. Z drugiej strony wykazali się oni dużymi umiejęt-
nościami przystosowawczymi i adaptacyjnymi. Jedną z czynności 
przystosowawczych była całkowita asymilacja językowa, przebie-
gająca stosunkowo szybko, bo już w wieku XVI powoli Tatarzy 
zatracali swój język ojczysty – kipczacki z grupy tureckiej – i za-
częli używać polskiego lub starobiałoruskiego (ruskiego). Podsta-
wowym ogniwem tworzącej się w taki sposób samoświadomości 
pozostała literatura, będąca substytutem języka i folkloru. Była to 
literatura religijna, muzułmańska, tworzona w całkowitym nieraz 
oderwaniu od jakichkolwiek islamskich centrów kulturowych. 

Ta tradycja literacka związana była z rękopiśmienną książką 
muzułmańską w Wielkim Księstwie Litewskim. W dużej mierze 
przejmowała w swoich początkach wątki tradycji Złotej Ordy, 
a przez to dalszej jeszcze tradycji Chorezmu oraz starożytnej 
Sogdiany i mozaiki kultur Jedwabnego Szlaku. Wątki tematycz-
ne złotoordyńskiej literatury były po części wątkami ogólno-
muzułmańskimi. W takiej formie, adaptowane do staropolskich 
realiów, występują w piśmiennictwie polskich muzułmanów. Po-
wstawały różne jej rodzaje, funkcjonujące aż do połowy wieku 
XX. Były to tzw. tefsiry, czyli komentarze do Koranu, istniejące 
w kulturze muzułmańskiej, w tym też muzułmanów tatarskich 
w Polsce. U polsko-litewskich Tatarów były to rękopiśmienne, 
oprawne w skórę tomy, zawierające teksty Koranu, pisane w spo-
sób linearny atramentem z szafranu na pergaminie, a pod nimi 
ukośnie zapisane komentarze i tłumaczenia tekstów Objawienia 
w języku polskim lub też częściej białoruskim. Z kolei tedżwidy 
– to podręczniki nauki czytania Koranu, zawierające wskazówki, 
dotyczące intonacji, pauz, sposobów czytania, artykulacji fone-
mów języka arabskiego, fonetycznych i muzycznych właściwości 
formy tekstu Koranu. Jednak najważniejszym gatunkiem tej rę-
kopiśmiennej literatury były kitaby. 

Słowo kitab oznacza w języku arabskim książkę. W tym wy-
padku chodziło o zbiory różnorakiej treści, na kształt staropolskie-
go gatunku „ogrodów”, zawierające umoralniające przypowieści, 
historie z życia proroka Muhammada i innych proroków; legendy 
i podania religijne, wiersze, przepisy magiczne, dzieje władców ta-
tarskich, objaśnienia dogmatów i zasad religii oraz modlitwy, a tak-
że lokalne nieraz przypowieści, legendy i historie. Ważnym gatun-
kiem codziennego użytku były chamaiły – (z arabskiego – to, co się 
nosi przy sobie) – modlitewniki, zawierające najczęściej używane 
modlitwy z ich pięciokrotnym porządkiem dziennym, modlitwy 
proszalne i błagalne – dua; wyjaśnienia religijnych obrządków, 
tych najbardziej popularnych i codziennych. W chamaiłach zawar-
te były wskazówki, dotyczące rytuałów ślubu i pogrzebu, a także 
nadania imienia dziecku. Literatura ta zawiera do dziś niezbadane 
wątki i tematy, często będące parafrazą sufickiej tradycji – mistyki 
islamu – funkcjonującej zarówno na Krymie, jak i w Turcji osmań-
skiej, na Bałkanach oraz Powołżu, a także wśród polsko-litewskich 
Tatarów. W jej odmianie środkowo-azjatyckiej i anatolijskiej takich 
bractw sufich jak: jesewije, nakszbandi, bektaszi, hurufije.

Warto również nadmienić o obecności mniejszości tatarskiej 
w Finlandii. Osadnictwo tatarskie zaczęło tam powstawać dopie-
ro w początkach wieku XX, zwłaszcza po rewolucji bolszewickiej 
w roku 1917. Większość zamieszkujących Finlandię Tatarów po-
chodzi z terenów nadwołżańskich. Zasłużyli się w pewnym stop-
niu nowej ojczyźnie, walcząc w jej obronie podczas wojny Fin-
landii z Związkiem Radzieckim. W Finlandii powstała oryginalna 
literatura tatarsko-muzułmańska, jak również prasa i szkolnictwo.
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Traktując rzecz diachronicznie, należałoby wspomnieć 
o relacjach europejsko-muzułmańskich od wieku VIII, kiedy to 
po raz pierwszy armie muzułmańskie uderzyły na Europę. Atak 
przyszedł z zachodu, poprzez Cieśninę Gibraltarską i Hiszpa-
nię oraz ze wschodu, na Konstantynopol. W obu wypadkach 
ofensywa została powstrzymana. Pod Poitiers, w Prowansji 
i pod Konstantynopolem, islam poniósł klęskę. Później nastą-
piła ofensywa chrześcijańskiej Europy. Tak bowiem należałoby 
ujmować wyprawy krzyżowe, począwszy od pierwszej w roku 
1099, w czasie której zdobyto Jerozolimę. W wieku XIII na-
stąpiła kontrofensywa muzułmańska pod wodzą Salaheddina, 
nazywanego w Europie Saladynem, która przyniosła zdobycie 
Jerozolimy i ostateczny upadek chrześcijańskiego Królestwa 
Jerozolimskiego, będącego średniowiecznym przedłużeniem 
Europy na Bliskim Wschodzie. Wyprawy krzyżowe i istnienie 
łacińskiego państwa w islamskim otoczeniu przyniosło Euro-
pie wiele innowacji cywilizacyjnych i dało impuls do przemian, 
zakończonych w efekcie współczesną „cywilizacją cyfrową”. 
Muzułmańska ofensywa rozpoczęta przez Salaheddina, konty-
nuowana była przez Osmanów od wieku XIV w Anatolii i póź-
niej na Bałkanach, i zakończyła się definitywnie wspomnianym 
na początku traktatem karłowickim. Od tego czasu inicjatywa 
należy do Europy. Swoją „rekonkwistę” miała też Rosja, wal-
cząc z muzułmańską już Złotą Ordą, a po jej wewnętrznym 
rozpadzie z jej następcami: Chanatem Krymskim, Chanatem 
Kazańskim, Chanatem Astrachańskim i Syberyjskmi. Opa-
nowanie w wieku XVI i XVII Powołża, Syberii i stepów nad-
kaspijskich to wynik zmagań militarnych Wielkiego Księstwa 
Moskiewskiego, a później Cesarstwa Rosyjskiego z cywilizacją 
muzułmańską, uosabianą w tym wypadku przez Tatarów. Na-
stępnie, w wieku XVIII, Rosja weszła w okres wojen z Turcją 
Osmańską, który to zakończył się w wieku XX wraz z pierwszą 
wojną światową. Do tego należy też dodać wojny rosyjsko-per-
skie w wieku XVIII i XIX, toczone o Azerbejdżan i Dagestan.

Również i rosyjska kultura czy też cywilizacja, jak chcą przed-
stawiciele eurazjatyzmu, na czele z Georgijem Vernadskim, wiele 
przejęła od cywilizacji muzułmańskiej. Eurazjatyzm, powstały 
w latach dwudziestych XX wieku wśród emigracyjnych myślicie-
li, historyków, badaczy rosyjskich, ujmował Rosję w kategoriach 
osobnej cywilizacyjnej całości, zawieszonej pomiędzy Wscho-
dem i Zachodem, posiadającą elementy obu, a jednocześnie cał-
kowicie osobne jakości. Niemniej, wiele wątków muzycznych, 
zdobnictwo, elementy kultury materialnej, architektura, zasoby 
leksykalne w słownictwie, a nawet tradycja polityczna i admini-
stracyjna, zostały przejęte z muzułmańskiej cywilizacji turańskiej, 
Złotej i Wielkiej Ordy. Współczesna Rosja, podobnie jak i Euro-
pa Zachodnia oraz Środkowa, weszła w nowoczesny, następny 
etap rozwoju relacji ze światem islamu. Zaczęły się one od wieku 
XX, kiedy kopalniane źródła energii, gaz ziemny i ropa naftowa, 
zaczęły odgrywać coraz większą rolę w polityce i gospodarce. Za-
ważył też na nich rozpad kolonialnego systemu, powstanie w to 
miejsce neokolonializmu, i wreszcie procesy globalizacyjne. Także 
powstanie światowej sieci internetowej, wirtualnej rzeczywistości, 
mającej realny nieraz wpływ na przebieg zdarzeń, konfliktów, 
wpłynęło na wzajemność relacji europejsko-islamskich. 

Polityczną cezurą tych nowoczesnych stosunków był kon-
flikt w Afganistanie w latach 1979-1988, wojna iracko-irańska 
w latach 1980-1988, pierwsza wojna w Zatoce Perskiej w roku 
1991. Te daty wyznaczają przełom we wzajemnych stosunkach 

po obu stronach. Lata siedemdziesiąte XX wieku – to z kolei ma-
sowy napływ sezonowych robotników do Europy Zachodniej, 
także z krajów islamskich, jak m.in. Algieria, Maroko i Turcja. 
Odbywał się on i nadal odbywa nie tylko do państw o tradycji 
kolonialnej, jak np. Wielka Brytania, Francja i Holandia, ale też 
jej nieposiadających m.in. do Norwegii, Szwecji czy też Niemiec, 
które utraciły kolonie po I wojnie światowej. Ci pracownicy, po-
czątkowo chętnie przyjmowani jako tania siła robocza w okresie 
gwałtownego przyspieszenia wzrostu gospodarczego, są dziś nie-
chcianym i najczęściej niezagospodarowanym segmentem społe-
czeństwa, z którym na dobrą sprawę nie wiadomo co począć. 

Problemy asymilacji kulturowej imigrantów, z drugiej zaś 
strony obowiązująca poprawność polityczna, doprowadziły wiele 
rządów europejskich do sytuacji bez wyjścia. Dochodzi do tego 
współczesny terroryzm, za który w dużej mierze odpowiedzial-
ny jest świat islamu, to znaczy jego ekstremalni przedstawiciele. 
To pokazuje skalę problemu, z którym boryka się Europa. Rosja 
stoi przed nieco innym zmartwieniem: separatyzmem politycz-
nym narodów muzułmańskich, żyjących w granicach Rosyjskiej 
Federacji. Konflikt w Czeczenii jest tego najlepszym, najbardziej 
spektakularnym przykładem. Ale oprócz Czeczenii jest Basz-
korostan, Tatarstan, Dagestan oraz muzułmanie w samej Rosji. 
Rosjanie cierpią również na problem malejącego przyrostu na-
turalnego, co w konsekwencji prowadzi do gwałtownego wzro-
stu nierosyjskich obywateli i kurczenia się liczby samych Rosjan 
w Rosji. W dalszej perspektywie może to prowadzić do natural-
nego przejęcia przez mniejszości muzułmańskie kontroli nad ro-
syjskim aparatem państwowym. Są to oczywiście tylko prognozy, 
jednakże oparte na dotychczasowych trendach geopolitycznych. 
Wypadałoby też pokrótce zdefiniować, na czym polegały relacje 
między Europą a światem islamu dawniej i współcześnie. Jaka 
jest między nimi różnica i jakie podobieństwo. Czy tezy Edwarda 
Saida o kulturowym imperializmie, a także kolonializmie są ade-
kwatne do współczesnej sytuacji ? 

Gdybyśmy diachronicznie chcieli ukazać te wzajemne rela-
cje, to w okresie najwcześniejszym, w czasie życia Proroka Mu-
hammada i rządów kalifa Abu Bakra i Omara, możemy mówić 
o przewadze ówczesnych mocarstw, czyli Bizancjum i Persji oraz 
– w sumie – o lekceważeniu przez nie problemu możliwej kon-
frontacji. Później nastąpiła przewaga islamu i okres podbojów, co 
łączyło się z triumfalistycznym poczuciem wyższości w stosunku 
do Europy. Trwało to mniej więcej do czasu pierwszej wyprawy 
krzyżowej. Następnie mamy okres równowagi, kiedy żadna z cy-
wilizacji, pomimo czasowych zwycięstw, nie osiąga zdecydowa-
nej przewagi. To epoka średniowiecza i czasów nowożytnych do 
końca wieku XVII, będąca czasem wzajemnego szacunku. Od 
początku wieku XVIII do dziś, mamy do czynienia z coraz więk-
szą przewagą Europy, która zwiększała się w miarę rozwoju euro-
pejskiej cywilizacji technicznej, od wieku XIX aż do dzisiejszych 
najnowocześniejszych technologii. Łączyło się z tym lekceważe-
nie i częściowa pogarda dla przeciwnika. Była ona tym większa, 
im większa okazywała się przewaga technologiczna. Ukazała się 
w całości od wyprawy wojennej Napoleona Bonaparte do Egiptu 
w roku 1798. Od tego momentu Europa w praktyce przestaje się 
liczyć z islamem jako przeciwnikiem i ewentualnym partnerem. 

Relacje te zmieniały się również w opcji społecznej. Niechęć 
i lęk oraz naturalny szacunek dla przeciwnika, ale i partnera, zastę-
powane były negatywną tolerancją i częściową akceptacją. Obec-
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nie mamy z jednej i z drugiej strony nieufność i to, co nazwałbym 
kulturowym czy religijnym rasizmem ze strony skrajnych, ekstre-
malnych i mam nadzieję – niewielkich grup społecznych – po 
obu stronach cywilizacyjnej barykady. Z kolei relacje polityczne 
stają się coraz bardziej konfrontacyjne. Najprawdopodobniej sy-
tuacja ulegnie całkowitej zmianie po wynalezieniu nowych źródeł 
energii, kiedy to walka o złoża ropy naftowej i gazu ziemnego sta-
nie się historią. Chęć zapewnienia sobie nieprzerwanych dostaw 
tych surowców przez Unię Europejską i USA powoduje pacyfi-
kację polityczną i militarną krajów muzułmańskich, co połączone 
z tradycyjną niechęcią, wrogością lub też negatywną tolerancją ze 
strony europejskich społeczeństw, daje efekt nazywany przez so-
cjologów i politologów islamofobią. Jednakże nie jest to zjawisko 
nowe. Już w XIII wieku Dante w „Boskiej Komedii” umieścił 
Proroka Muhammada – zwanego w zlatynizowanej formie Ma-
hometem – w ostatnim kręgu piekła; był on również postacią 
wyszydzaną przez osiemnastowiecznego Woltera.

Głęboka niechęć i pogarda dla islamu i Koranu, jako jego 
podstawy, przebija się przez dzieło Artura Schopenhauera, a tak-
że wielu innych myślicieli i pisarzy europejskich. Islam, pomimo 
okazjonalnych relacji partnerskich w średniowieczu, nigdy nie był 
w Europie ideologią cieszącą się estymą i poważaniem. Niewąt-
pliwie było to konsekwencją wielu wieków wojen, ale też trudno 
pominąć niechęć, wynikającą z czysto religijnych przesłanek. 

W społeczeństwie – w większości laickim – przybrała ona 
postać braku kulturowej akceptacji. Jej geneza tkwi w głębokim, 
wczesnym średniowieczu, kiedy muzułmanie, „synowie Beliala”, 
próbowali podbijać Europę. Również sami muzułmanie są w du-
żej mierze winni obecnym, często bolesnym relacjom obu cywi-
lizacji. Obecność społeczności muzułmańskiej we współczesnej 
zachodniej Europie połączona jest w dużej mierze z separacją 
i segregacją, wynikającą z trybalnych i posttrybalnych zachowań 
muzułmanów, co traktowane jest jako konsekwencja przynależ-
ności do islamskiej kultury, religii i cywilizacji. Inaczej mówiąc, do 
Europy w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych XX wieku 
przybywali i przybywają nie przedstawiciele elit, lecz najniższych 
warstw społecznych krajów muzułmańskich, o bardzo niskim 
poziomie kultury osobistej i społecznej, co często jest przyczyną 
takich, a nie innych relacji na szczeblu lokalnym. Inwazja społecz-
ności islamskiej do Europy, w połączeniu z inwazją polityczną 
i militarną Europy na muzułmańskim wschodzie, doprowadziła 
do klinczu, zgodnie ze staropolskim przysłowiem: „złapał Kozak 
Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma”. 

Zapytajmy więc o możliwość jakiegokolwiek wspólne-
go przesłania cywilizacyjnego islamu i Europy. Jest li możliwe 
wskazanie wspólnych obszarów tradycji, a także wspólnego 
przesłania historycznego doświadczenia ? Czy drogi islamu 
i Europy na zawsze już się rozejdą, by nigdy nie złączyć czy na-
wet zbliżyć do siebie? Co nas, Europejczyków i muzułmanów 
czeka dalej. Konwergencja, konfrontacja czy też koegzystencja? 
Jednoznaczna odpowiedź wydaje się trudna. Można zapytać, 
czy w ogóle jest takowa możliwa? Czy jest możliwa w bliższej 
i dalszej przyszłości realna koegzystencja obu cywilizacji na 
zasadzie partnerstwa? Dużą szansę stwarza zmiana relacji eu-
ropejskiego społeczeństwa z muzułmańskimi mieszkańcami 
Europy. Również zmiana postawy muzułmanów w stosunku 
do nowych, europejskich ojczyzn.

Realną możliwość utworzenia islamskiego społeczeństwa oby-
watelskiego Europy ukazuje przykład polskich Tatarów. Obywatel-
skość Tatarów w Rzeczypospolitej spowodowało m.in. otrzymanie 
przez nich wysokiego społecznego statusu i w zasadzie pełnię praw 
obywatelskich ówczesnego państwa polsko-litewskiego. To ważne 
stwierdzenie w odniesieniu do współczesnej islamskiej społeczno-
ści Unii Europejskiej, zwłaszcza dawnej piętnastki państw Europy 
Zachodniej. Wspólne historyczne przesłanie zawiera się właśnie 
– między innymi – istnieniem społeczności autochtonicznych eu-
ropejskich muzułmanów – Bośniaków i polskich Tatarów, a tak-
że społeczności islamskich na Krymie i w rumuńskiej Dobrudży. 
Jest możliwe zaistnienie, w ramach jednej społeczności i kultury, 
jednocześnie wartości dwóch cywilizacji. Zaprzeczałoby to tezom 
Feliksa Konecznego, Oswalda Spenglera i Samuela Huntingtona. 
Drugą formą wspólnego przesłania historycznego doświadczenia 
obu cywilizacji jest egzystencja w przestrzeni historycznej kultury 
normańsko-muzułmańskiej Sycylii, czy też muzułmańskiej w Hisz-
panii. Pomimo terytorialnej i historycznej peryferyjności, takie do-
świadczenie może być precedensem do kolejnych społecznych, 
politycznych cywilizacyjnych eksperymentów koegzystencji Euro-
py i islamu. Trzecią twarzą tego wspólnego przesłania jest literatu-
ra. W polskiej literaturze istnieje wiele utworów, ukazujących realną 
wspólną przestrzeń obu cywilizacji. 

W okresie literatury staropolskiej należałoby wymienić sie-
demnastowiecznego poetę Samuela Otwinowskiego i jego tłu-
maczenie „Gulistanu” Sa’adiego, jednego z największych śre-
dniowiecznych perskich poetów. To tłumaczenie, kongenialne 
językowo, ukazywało w filologicznym sensie możliwość obcowa-
nia dwóch światów. Podobnie miało się z powieścią Jana Potoc-
kiego pt. ”Rękopis znaleziony w Saragossie”, pisaną pod koniec 
XVIII wieku. Z kolei otwartość na wspólne wartości ma miejsce 
w całej twórczości Tadeusza Micińskiego, autora, dla którego 
synteza obu cywilizacji, wspólna przestrzeń kulturowa jest możli-
wa i wykonalna. Miciński, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, 
jako jeden z nielicznych Europejczyków, widział konieczność 
otwarcia się Europy na wartości islamu, ponowne przewartościo-
wanie wzajemnych relacji, odejście od pozycji siły i wyższości na 
pozycję rzeczywistego partnerstwa. Wspólne, muzułmańsko-eu-
ropejskie wartości i możliwość wspólnej kulturowej przestrzeni 
widać również w twórczości współczesnych pisarzy, bośniackie-
go Meszy Selimowicza, autora dwóch wybitnych powieści „Der-
wisz i śmierć” oraz „Twierdza”, i wymienionego wcześniej Ivo 
Andricia, autora pochodzącego z Bośni i Hercegowiny, laureata 
literackiej nagrody Nobla, twórcy historycznej wizji kultury Bo-
śni, jako stopu tradycji europejskich i islamskich. Wspólną prze-
strzeń cywilizacyjną odnajdujemy w twórczości Orhana Pamuka, 
niedawnego laureata literackiej nagrody Nobla. Ich pisarstwo 
ukazuje realną możliwość koegzystencji dwóch cywilizacji, moż-
liwość zaistnienia wspólnej przestrzeni tradycji, historii i kultury. 

Historycznym przesłaniem Europy i islamu wydaje się więc 
być literacka historia szesnastowiecznego mostu w mieście Mo-
star w Hercegowinie, opisana przez Ivo Andricia w powieści 
pod tytułem „Most na Drinie”, gdzie most stanowi realną, ale 
też symboliczną przestrzeń łączącą oba światy zarówno w sensie 
kultury, jak i historii. Most tworzy wspólną przestrzeń życia i za-
bawy oraz podobnych wartości.

Selim Chazbijewicz
■

17Przegląd TaTarski Nr 3/2010



Magdalena Lewicka

Cywilizacja muzułmańska podstawą  
rozwoju cywilizacji europejskiej

Myśl polityczna Hayr ad-Dina at-Tunusiego zrodziła się 
w XIX wieku, naznaczonym konfrontacją pomiędzy rozwinię-
tym i uzyskującym coraz większe wpływy Zachodem, jego siłą, 
bogactwem i rozwojem, a pogrążonym w zastoju, ulegającym po-
tędze Europy światem arabsko-muzułmańskim, jego słabością, 
ubóstwem i zacofaniem. Konieczność owej konfrontacji i głębo-
ka świadomość bezsilności wobec dominacji i supremacji zachod-
niej legły u podstaw każdej późniejszej arabskiej myśli politycznej 
i stały się siłą motoryczną poszukiwania drogi wiodącej do odzy-
skania dawnej potęgi i siły, które od zarania dziejów odgrywały 
rolę szczególną w światopoglądzie muzułmańskim. Takiej dro-
gi poszukiwał tunezyjski reformator, który - podobnie jak inni 
przedstawiciele XIX-wiecznego odrodzenia arabskiego - głębo-
ko przeżywał ówczesną sytuację swojej ojczyzny, kalifatu osmań-
skiego i całego świata islamu, dlatego skierował zainteresowania 
ku analizie przyczyn zacofania i mechanizmów prowadzących do 
ponownego rozwoju cywilizacyjnego tego świata i przywrócenia 
należnego mu miejsca na arenie międzynarodowej. Przekonany 
o tym, że rozwój i bogactwo Europy nie biorą początku w sys-
temie filozoficzno-religijnym, lecz wyłącznie w wiedzy i racjo-
nalizmie, postulował z jednej strony – korzystanie z nich celem 
podniesienia świata arabsko-muzułmańskiego z upadku i kryzy-
su, zaś z drugiej – znalezienie ich źródła w szariacie, celem pogo-
dzenia ich z islamem i muzułmańską tradycyjną teorią polityczną. 
W ten sposób wpisał się w dyskurs wokół problemu ponownego 
sformułowania podejścia do dziedzictwa islamu. 

Całokształt myśli reformatorskiej dotyczącej islamu i świa-
ta muzułmańskiego zawarł w Aqwam al-masalik fi ma‘rifat ahwal 
al-mamalik (Najprostsza droga do poznania sytuacji w królestwach), 
w której rozważa przyczyny zacofania i upadku tegoż świa-
ta oraz konieczność dokonania zmian z wykorzystaniem do-
świadczeń innych, w szczególności Zachodu, poprzez poznanie 
metod, które doprowadziły Europejczyków do obecnej potęgi 
i przejęcie tego, co jest przydatne w świecie arabskim i muzuł-
mańskim, bez odrzucania własnych wartości. Punktem wyjścia 
do unowocześnienia struktur i instytucji politycznych, społecz-
nych i gospodarczych miało być spotkanie cywilizacyjne po-
między kulturą Zachodu a kulturą islamu. W ten sposób Hayr 
ad-Din wprowadził postępowe spojrzenie na rzeczywistość, 
pod której ciężarem uginały się społeczeństwa arabsko-muzuł-
mańskie, w tym społeczeństwo Tunezji. 

Pierwsze, co przyciąga uwagę czytelnika najważniejszej 
z punktu widzenia myśli politycznej części Aqwam al-masalik fi 
ma‘rifat ahwal al-mamalik, a mianowicie Al-Muqaddimy (Prolegome-
ny) to fakt, że stanowi analizę cywilizacji muzułmańskiej poprzez 
analogię z cywilizacją europejską. Hayr ad-Din, mówiąc o cy-
wilizacji arabsko-muzułmańskiej i odwołując się do cywilizacji 
greckiej, rzymskiej i europejskiej, jest mocno przekonany, że 
związek pomiędzy nimi opiera się na rozwoju cywilizacyjnym: 
w tym zakresie narodziła się u niego kwestia reformy systemu 
władzy w krajach arabsko-muzułmańskich oraz naśladowania 
Zachodu w XIX wieku przez społeczeństwo, które opanowane 
jest przez zacofanie i upadek.

Punktem wyjścia do charakterystyki cywilizacji euro-
pejskiej jest dla autora Najprostszej drogi… stwierdzenie, że 
na jej rozwój wpłynęła cywilizacja islamu: „Jednym słowem  
to właśnie – a mianowicie kontakty Europejczyków z ummą 
muzułmańską�, wyprzedzającą ich w rozwoju cywilizacyjnym 
i kulturowym – legło u podstaw zapoczątkowania ich rozwoju 
cywilizacyjnego, szczególnie w XIII wieku, następnie dosko-
nalonego, aż osiągnął stopień, który widzimy dzisiaj”.2 Doda-
je: „Wszystko, co przytoczyliśmy, wskazuje poziom rozwoju 
cywilizacyjnego, bogactwa i siły wojskowej, jaki przynależny 
był narodowi muzułmańskiemu w rezultacie sprawiedliwości, 
jednomyślności, braterstwa i jedności w zakresie polityki, tro-
ski o rozwój nauk i rzemiosł oraz innych przejawów wiedzy, 
które pojawiły się w islamie. Europejczycy poszli śladem tegoż 
narodu, a ci spośród nich, których cechuje obiektywizm, po-
twierdzają rolę, jaką umma muzułmańska odegrała w rozwoju 
cywilizacji.”

Na poparcie swojej tezy Hayr ad-Din przytacza relacje hi-
storyków arabskich, potwierdzające bogactwo i wysoką pozy-
cję cywilizacyjną ummy muzułmańskiej w okresie jej świetności, 
w tym Al-Maqriziego (1364-1442), który „przekazał, że war-
tość egipskiego podatku ziemskiego za panowania kalifów pra-
wowiernych sięgała kwoty 14 milionów dinarów, co równe jest 
obecnie 700 milionom franków, przy czym była to kwota po-
chodząca z jednego sezonu” czy Ibn Halduna, który „donosił, 
że wpływy do skarbca w okresie panowania kalifa Ar-Raszida 
(763-809) sięgały 7500 qintarów� złota, czego wartość jest równa 
blisko miliarda czterystu milionów franków”, wreszcie Ahmada 
az-Zarabiego4, który wspomniał, że „islam podbił w ciągu 80 
lat więcej ziem niż Rzymianie na przestrzeni ośmiu wieków”. 
Szczególne znaczenie przypisał jednak świadectwom autorów 
europejskich, Victora Duruya5 i Louisa Sedillota6, cytując na 
kolejnych stronach Najprostszej drogi… fragmenty ich dzieł po-
święcone historii Arabów.

I tak, opis pierwszego z nich rozpoczyna od przytoczenia 
następujących słów: „Gdy Europejczycy błąkali się w mrokach 
niewiedzy, od strony ummy muzułmańskiej jaśniało silne świa-
tło literatury, filozofii, produkcji, rzemiosła i nie tylko. A miasta 
takie jak Bagdad, Al-Basra, Samarkanda, Damaszek, Kajrawan, 
Grenada i Kordoba były wielkimi ośrodkami wszystkich nauk, 
� Umma to naród, społeczność, w znaczeniu religijnym wspólnota muzułmańska.
2 Hayr ad-Din at-Tunusi, op.cit.,  s. 161.
� Qintar – miara wagi, 1 qintar = 44,93 kg (Egipt), 1 qintar = 256,4 kg (Syria).
4 Mustafa as-Sayyid Ahmad az-Zarabi (zm.1854) – jeden z członków ekspedycji nauko-

wych wysłanych przez Muhammada ‘Alego do Francji, po powrocie z zagranicy był 
zatrudniony jako tłumacz rządowy.

5 Victor Duruy (1811-1894) – francuski historyk i polityk, minister oświaty w latach 1863-
1869, od roku 1833 profesor, od 1884 członek Akademii Francuskiej, autor licznych dzieł 
z zakresu dziejów starożytnej Grecji, Rzymu i Francji. Cytowany przez Hayr ad-Dina 
fragment pochodzi z Histoire du moyen age depuis la chute de l’empire d’Occident jusqu’au milieu 
du XVe siecle, Paryż 1867.

6 Louis Amelie Sedillot (1808-1897) – francuski historyk i pisarz, od 1832 roku wykła-
dowca College de France (Kolegium Francuskie), potem École royale de Langues orientales (Szkoła 
Królewska Języków Orientalnych) obecnie noszącej nazwę L’Institut national des langues et civi-
lisations orientales (Instytut Narodowy Języków i Kultur Orientalnych) w Paryżu, autor Histoire de 
Arabes, Paryż 1854.
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które stamtąd rozprzestrzeniły się pośród innych narodów. 
W średniowieczu Europejczycy przejęli od muzułmanów od-
krycia, rzemiosła, nauki i sztuki.”7 

Następnie przechodzi do fragmentów poświęconych języ-
kowi arabskiemu, który jako język Świętej Księgi oraz islamu, zo-
stał rozpowszechniony wraz z podbojami arabskimi i przejęty 
przez inne narody, z uwzględnieniem jego piękna i bogactwa, 
które legły u podstaw rozwoju poezji, będącej pierwotnie jed-
nym przejawem kultury i umiejętności Arabów: „Początkowo 
Arabowie nie posiadali nic poza ową poezją, jednak po dokona-
niu podbojów i nawiązaniu relacji z innymi narodami, które wy-
przedzały ich w rozwoju cywilizacyjnym, stopniowo poszerzał 
się ich zakres wiedzy.”8 

Wreszcie przytacza Hayr ad-Din opis osiągnięć Arabów we 
wszystkich dziedzinach nauk i sztuk, począwszy od matema-
tyki, astronomii, algebry, przez medycynę, geografię i historię 
po architekturę. Wspomina filozofów, będących jednocześnie 
wybitnymi uczonymi i lekarzami, jak choćby Abu ‘Ali Ibn Sina 
(Awicenna) i Ibn Ruszd (Awerroes), słynnych średniowiecz-
nych geografów-podróżników: Abu al-Fida, Al-Masudi oraz 
Al-Idrisi, autorów dzieł historycznych: Al-Masudi, Abu al-Fida 
oraz Al-Maqrizi, a także wynalazki przypisywane Arabom: udo-
skonalenie tablic astronomicznych Ptolemeusza, dokonanie ob-
liczeń skrzywienia strefy zodiakalnej, różnicy czasowej, różnic 
pomiędzy rokiem słonecznym i rokiem kalendarzowym, wyna-
lezienie nowych przyrządów do dokonywania różnego rodzaju 
obliczeń i obserwacji, metoda destylacji wody, wykorzystanie 
właściwości leczniczych rabarbaru i innych leków, przekazanie 
Europejczykom kompasu, prochu i papieru. W zakresie archi-
tektury zwraca uwagę na niezwykłe zdobienia zwane arabeską, 
akwedukty i fontanny oraz ornamentykę z wykorzystaniem 
złota i szlachetnych kamieni, np. marmuru sprowadzanego ze 
Wschodu i południowych terenów Hiszpanii. Wymienia naj-
słynniejsze budowle dowodzące piękna budownictwa i jego 
doskonałości: Wielki Meczet z tysiącami kolumn zbudowany 
w Kordobie przez ‘Abd Ar-Rahmana I9, pałac Az-Zahra‘10 
z fontanną tryskającą na kształt wielkiego bukietu, wzniesiony 
przez ‘Abd Ar-Rahmana III��, wreszcie Alhambrę12 w Grena-
dzie, ze słynnym dziedzińcem lwów.

Kolejne fragmenty wskazują na niezwykłe umiejętności 
Arabów na polu handlu, rolnictwa i rzemiosła: „Jeśli chodzi 
o handel – Arabów zawsze charakteryzowały skłonności do 
handlu, a kiedy ich władza sięgała od Pirenejów, a są to góry 

7 Hayr ad-Din at-Tunusi, s. 122.
8 Ibid., s. 123-124.
9 ‘Abd ar-Rahman I (731-788) - emir Andaluzji w latach 756-788, założyciel dynastii Umaj-

jadów kordobańskich (756-1031). W Kordobie ufundował wiele budowli, które uczyniły 
to miasto największym w regionie, m.in. potężne mury miejskie, most na Gwadalkiwirze, 
wspaniały pałac i Wielki Meczet, zwany Mezquita.

10 Madinat az-Zahra - ruiny X-wiecznego arabskiego kompleksu pałacowego położone 
w hiszpańskiej Andaluzji, około 7 km na północny zachód od Kordoby.

�� Abd ar-Rahman III (889-961) - emir Kordoby w latach 912-929 i jej kalif  w latach 929-
961, najwybitniejszy przedstawiciel dynastii Umajjadów kordobańskich (756-1031). Roz-
budował Kordobę i ufundował w niej uniwersytet czyniąc stolicę swego państwa jednym 
z najważniejszych ośrodków kulturalnych i naukowych świata.

12 Alhambra – wspaniały zabytek arabskiego budownictwa w Europie, w 1984 roku wpi-
sany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, dawna twierdza mauretańskich 
kalifów, zbudowana w XIII-XV w Grenadzie w andaluzyjskim regionie Hiszpanii, za 
panowania emirów z dynastii Nasrydów - Jusufa I i Muhammada V. Składa się z pałacu 
z kilkoma dziedzińcami i dekorowanymi salami, letniej rezydencji z ogrodami oraz z sa-
mych ogrodów znajdujących się na całym wzgórzu.

leżące pomiędzy Francją a Hiszpanią, aż po Himalaje w naj-
dalszych rejonach północnych Indii, stali się oni największymi 
handlarzami na ziemi. Co się zaś tyczy rolnictwa – nie mają 
sobie równych, nikt bowiem nie posiadał podobnych umiejęt-
ności w pozyskiwaniu wody i rozprowadzaniu jej na wielkich 
plantacjach w palącym słońcu, a ich działania w tym zakresie 
kontynuowane są po dziś dzień przez mieszkańców Walencji, 
hiszpańskiego raju i z całą pewnością zasługują na to, by uczy-
nić je wzorem godnym naśladowania dla naszego rodzimego 
rolnictwa. W odniesieniu do rzemiosła - Arabowie opanowali 
wszystkie jego formy, kiedy znaleźli się we wspaniałych mia-
stach rzymskich, szybko stali się najlepszymi rzemieślnikami. 
Sławę przyniosła im broń z Toledo, które znajdowało się pod 
ich panowaniem w Hiszpanii, jedwab z Grenady, sukno niebie-
skiej i zielonej barwy z Cuenca, wreszcie - siodła, ostrogi i skóry 
z Kordoby. Europejczycy kupowali te wyroby po najwyższych 
cenach, prześcigając się w tym, mimo wyraźnej niechęci do lu-
dzi wyznających inną aniżeli oni religię.”��

Autor Najprostszej drogi… przytoczył też słowa Duruya, po-
twierdzające rozmach podbojów ummy muzułmańskiej i ogrom 
jej posiadłości: „W przeciągu stu lat od pojawienia się islamu 
ich terytorium poszerzało się niczym olbrzym rozpościerają-
cy ramiona, by uchwycić wszystko dookoła. I ogarnął w ten 
sposób obszar od najdalszych rejonów Indii po Pireneje leżące 
pomiędzy Francją a Hiszpanią, którego powierzchnia sięgała 
1700-1800 parasangów14. Takich rozmiarów nie osiągnęło żad-
ne z państw w przeszłości.”15

Odwołanie się do dzieła francuskiego ministra oświaty16 
podsumowują słowa będące kwintesencją dokonań muzułma-
nów na polu rozwoju cywilizacyjnego: „Religia, język i przepi-
sy prawa muzułmańskiego przetrwały w większości podbitych 
przez nich krajów. Europa wykorzystała w średniowieczu ich 
odkrycia, rzemiosła i nauki i – nawet, jeśli część z nich Arabo-
wie sami przejęli od innych – należą się im zasługi w ich dosko-
naleniu i utrwaleniu.”17

Charakterystykę Historii Arabów18 Sedillota rozpoczyna zaś 
wyznanie autora: „Od ponad dwudziestu lat zajmuję się wyja-
śnianiem przewagi Arabów nad innymi narodami w zakresie 
wiedzy i postępu cywilizacyjnego na przestrzeni wieków, od 
czasów Greków (Ptolemeuszy19) w Aleksandrii po czasy epo-
ki nowożytnej. Moim obowiązkiem było więc zgromadzenie 
wszystkich możliwych dowodów wskazujących na potęgę owej 
wspólnoty, której wartość do chwili obecnej nie jest znana, a na-
stępnie zestawienie ich z tym, co przekazali na ich temat inni, 
celem stworzenia historii powszechnej, nawet jeśli jest to cel 
przekraczający możliwości jednego człowieka.”20

�� Hayr ad-Din at-Tunusi, op.cit., s. 127-128.
14 Parasanga lub parasang - starożytna perska miara odległości, która została także przejęta 

przez starożytnych Greków, 1 parasanga = 30 stadionów = ok. 5,5 km.
15 Ibid., s. 129.
16 V. Duruy, Histoire du moyen age depuis la chute de l’empire d’Occident jusqu’au milieu du XVe siecle, 

Paryż 1867.
17 Hayr ad-Din at-Tunusi, op.cit., s. 129.
18 L.A. Sedillot, Histoire de Arabes, Paryż 1854.
19 Ptolemeusze (albo Lagidzi) - dynastia pochodzenia macedońskiego panująca w 

starożytnym Egipcie w latach 304-30 p.n.e., w południowej Syrii, Libanie i Palestynie 
w latach 301-200 p.n.e., na Cyprze do 58 p.n.e. i w latach 48-30 p.n.e. oraz w Cyrenajce do 
96 p.n.e. Przejściowo do państwa Ptolemeuszy należały także południowe i południowo-
zachodnie wybrzeża Azji Mniejszej i wyspy Morza Egejskiego.

20 Hayr ad-Din at-Tunusi, s. 130.
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Następnie podkreśla on potęgę Arabów, siłę 
ich podbojów i niezłomność w utrzymywaniu nie-
zależności i unikaniu podporządkowania się obcej 
dominacji, a także rozmiar ich posiadłości po po-
wstaniu ummy muzułmańskiej, której władza „roz-
ciągała się od rzeki Tag w Hiszpanii po Ganges 
w Indiach. Wzniosła na minarety chwały sztandary 
rozwoju cywilizacyjnego na wszystkich krańcach 
świata, w czasie, gdy Europa tkwiła w mrokach 
niewiedzy wieków średnich, jakby całkowicie pu-
ściła w niepamięć osiągnięcia cywilizacji Rzymian 
i Greków.”21

Sedillot, podobnie jak Duruy, wskazuje na fakt 
przejęcia od muzułmanów przez Europejczyków 
ich osiągnięć i wiedzy, przyznając jednocześnie 
brak świadomości tego i znikomą wiedzę na temat 
świata arabsko-muzułmańskiego: „Do dnia dzisiej-
szego nie mięliśmy tu w Europie okazji do zbadania 
w sposób dogłębny źródeł, które wyjaśniłyby nam 
zwyczaje Arabów, bowiem z dzieł traktujących o ich 
historii znane są nam jedynie te autorstwa Abu al-
Fidy, Abu al-Faradża, Al-Maqriziego, Ibn al-Athira 
i streszczenie historii Ibn Halduna. Nie posiadamy 
żadnej wiedzy o wielu innych, a chcielibyśmy, by 
ktoś dokonał dla nas ich przekładu, nawet jeśli to, 
co udało nam się pozyskać, jest wystarczające, by 
skorygować fałszywe poglądy Europejczyków na 
temat Arabów.”22

Charakteryzując umiejętności i osiągnięcia Ara-
bów, na które ogromny wpływ miało – mówiąc 
jego słowami – „zamiłowanie do podbojów, które 
przerodziło się w żarliwe pragnienie zajmowania się 
wiedzą i nauką” – wspomina główne ośrodki ruchu 
umysłowego: Kordobę, Egipt, Toledo, Fez, Isfahan 
i Samarkandę, dokonanie przez Arabów przekładów i komenta-
rzy greckich dzieł oraz szeregu niezwykłych odkryć, które odbiły 
się echem w Europie, bowiem „zgromadzili narzędzia, w opar-
ciu o które powstały nasze dzieła historyczne, zapoczątkowali 
piśmiennictwo geograficzne, historiograficzne i biograficzne, 
a w zakresie rzemiosła ich osiągnięcia nie miały granic.”23

Sedillot, a za nim Hayr ad-Din, przytacza słowa niemieckie-
go przyrodnika, geografa i podróżnika, Aleksandra von Hum-
boldta24: „Bóg stworzył Arabów, by byli pośrednikami między 
narodami, rozproszonymi od brzegów Eufratu po wielką rzekę 
w Hiszpanii oraz pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy i przy-
czynami postępu, które owe narody przejęły za ich pośrednic-

21 Ibid., s. 130.
22 Ibid., s. 131.
23 Ibid., s. 132.
24 Aleksander von Humboldt (1769-1859) - przyrodnik, podróżnik i geograf  niemiecki, 

współtwórca geografii roślin, twórca geografii nowożytnej, inicjator ochrony przyro-
dy (wprowadził termin „pomnik przyrody”), od 1829 członek honorowy Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Warszawie. W latach 1799-1804 zorganizował wyprawę badawczą 
do Ameryki Środkowej i Południowej, podczas której zebrał cenne zbiory botaniczne 
(w tym wiele okazów uprzednio nie znanych), zoologiczne i mineralogiczne. W latach 
1829-1830 badał Ural i Ałtaj, południowo-zachodnią Syberię i Dżungarię, a także skład 
chemiczny wód Morza Kaspijskiego. Opublikował m.in.: Kosmos, czyli rys fizyczny opisu 
świata (t. 1-5, 1845-1862, wydanie polskie t. 1, 1849, t. 2-3, 1851-1852), Reise in die Aequi-
noctial-Gegenden des neuen Continents (t. 1-4, 1859-1860).

twem. Wszystko za sprawą charakterystycznej dla nich żywot-
ności, przypisanej ich naturze, który wywarła na świat wpływ 
niemający sobie równych. W swojej naturze różnili się od Izra-
elczyków, którzy unikali relacji z obcymi, w przeciwieństwie 
do nich Arabowie utrzymywali stosunki z innymi, zachowując 
swoją odrębność. Mimo licznych kontaktów ich natura nie ule-
gła zmianie, nie puścili w niepamięć swoich korzeni. Narody 
germańskie dokonały postępu na drodze cywilizacji na długo 
po swych podbojach, w przeciwieństwie do Arabów, którzy 
nieśli ziarno cywilizacji i rozsiewali je wszędzie tam, gdzie się 
znaleźli. Szerzyli wśród ludzi swoją wiarę, wiedzę, język, kultu-
rę oraz słynne poematy, w oparciu o które minnesingerzy oraz 
trubadurzy tworzyli swoje utwory.”25

Ostatnim zacytowanym przez Hayr ad-Dina fragmentem 
dzieła Sedillota jest podsumowanie: „Ponownie stwierdzimy tu, 
że dzieła Arabów i ich odkrycia potwierdzają fakt ich niezwykłej 
dominacji umysłowej w owym czasie, kiedy ich sława dotarła  
do chrześcijańskiej Europy. Jest to dowód na to, że - jak po-
wiedzieli inni, a my się z nimi zgadzamy - Arabowie są naszymi 
nauczycielami i mistrzami”.26 

Magdalena Lewicka
■

25 Hayr ad-Din at-Tunusi, op.cit., s. 133.
26 Ibid., s. 133.
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Selim Chazbijewicz

Sytuacja narodowościowa na Krymie. 
Możliwe scenariusze procesów geopolitycznych

Położenie: Półwysep Krym, położony między 44°23’ 
i 46°21’ szerokości geograficznej północnej oraz między 32°30’ 
i 36°40’ długości geograficznej wschodniej, zajmuje powierzch-
nię 26 140 km2, czyli równą połowie terytorium Szwajcarii. Ob-
lewany przez wody dwóch mórz: Czarnego i Azowskiego oraz 
zatoki Siwasz jest połączony z kontynentem europejskim sied-
miokilometrowym pasem lądu�, znanym jako przesmyk Perekop 
(OrKapy)2, tworzy zatem pod względem geograficznym i gospo-
darczym obszar zamknięty, pozostający w luźnym związku z kon-
tynentem�. Sama nazwa półwyspu wywodzi się z języka tatarskie-
go i dosłownie znaczy: twierdza, co 
dobrze odzwierciedla strategiczne 
i obronne jego położenie. Staro-
żytni Grecy zwali Krym Taurydą 
i pod taką nazwa funkcjonował 
w niektórych sytuacjach współ-
cześnie, bowiem używała jej ad-
ministracja cesarskiej Rosji.

Przeszłość etniczna Krymu 
i Tatarów krymskich jest bogata 
i bardzo złożona. W starożyt-
ności – według Herodota – za-
mieszkiwali półwysep Taurowie, 
Kimerowie i Scytowie4. Ludy te 
tworzyły grupę ludnościową o na-
zwie Tauro-Scytów, która w III w. 
p.n.e. zamieszkiwała północną i środkową część Krymu5.

W IV w. p.n.e. wybrzeże Krymu zostało skolonizowane 
przez Greków, przybyłych z Azji Mniejszej. W pierwszym wie-
ku naszej ery założone przez nich na półwyspie miasta-pań-
stwa musiały podporządkować się zwierzchnictwu Imperium 
Rzymskiego6. Następcami Rzymian byli Bizantyjczycy, którzy 
panowali tutaj do XI stulecia.

W pierwszym wieku p.n.e. Krym północny opanowali 
irańscy Sarmaci7. W IV wieku n.e. osiedlili się na tu germańscy 
Ostrogoci, a jeden z odłamów tego ludu przetrwał w górzystej 
części półwyspu aż do XIV wieku8. W roku 378 n.e. następuje 
� Dokładne dane o szerokości przesmyku Perekop wg miar rosyjskich wynoszą: 6 wiorst 

492 sążnie, czyli 7499, 96 m (por. Sosnogorov W. M., Putevoditel po krymu [Przewodnik po 
Krymie], Odessa 1880).

2 OrKapi – turecka nazwa Perekopu.
� Dżafer Seidamet, La Crimee – passe – presente – Revindication des Tatars de Crime, Lausanne 

1921, s. 1-6.
4 Herodot, Dzieje – IV księga; Bachmakoff  Aleksander, Cinquantes siecles d’evolution ethnique 

au tour de la Mer Noir, Rozdz. V: Les Cimmeriens et Les Scythes uo „Scolotes”, Paris 1937. Soysal 
Abdullah, Kirimin ilk Turk sakinleri (Pierwsi tureccy mieszkańcy Krymu), [w:] Y. Turk., Tom 
IX-194, s. 584–586.

5 Skoropil V., Odnalezione nowe napisy bosforskie, [w:] IAK, Wyd. 63, 1917, s. 108–120.
6 Momsen Teodor, Dzieje Rzymu, Tom I, Berlin b.d., s. 265–400.
7 Tomaszek, Goci w Taurydzie, Brunn 1888. De Baye, Les Gothes de Crime, Paris 1907. Wasiliew A. 

The Gots in the Crimea, Cambridge 1936. Braun F. Ostateczne losy Gotów z Krymu, Petersburg 1890.
8 Soysal (14), Tom IX, s. 611–613. Baskirov A., Szkice historyczno-archeologiczne 

z Krymu (Geschichtliche-archeologische Skizze der Krim), [w:] KP 1914, s. 156–283. 
Starożytność i średniowiecze w historii Krymu (Altertum und Mittelalter in der Ge-
schichte der Krim), [w:] KP 1928, s. 171–192. Kulakowskij Julian, Przeszłość Taurydy 
(Prośłoje Tawridy), Kijów 1906. Tarin, Dzieje, Tom II, T. T. T.

podbój Krymu przez tureckich Hunów, wspieranych przez Al-
anów. W wiekach V i VI półwysep został opanowany przez 
tureckich Awarów i Turków ałtajskich. W wiekach VII–IX 
należał do państwa Chazarów, po których w latach 894–1090 
nastąpili tureccy Pieczyngowie.

Pod koniec XI w. na historycznej scenie Europy południowej 
pojawili się Turcy-Kipczacy (Kumanowie, Połowcy), którzy odegra-
li decydującą rolę w dziejach dzisiejszych Turków krymskich. Jeden 
z odłamów Kipczaków osiedlił się na Krymie na stałe i podpo-
rządkował sobie zhellenizowane wybrzeże, asymilując w ciągu dzie-

jów nieliczne grupy Tauro-Scy-
tów, Gotów, Alanów, Chazarów 
i Pieczyngów. Ta mieszanina na-
rodowości w wiekach XIII i XIV 
stopiła się z Tatarami (Mongoło-
Turkami), którzy właśnie wtar-
gnęli na półwysep. Tak tworzyła 
się, mocno wymieszana etnicznie, 
podstawa ludności zamieszkującej 
Krym9 do roku 1944.

W pierwszej połowie XIII 
wieku (lata: 1223–1238) Krym 
został zdobyty przez Mongołów, 
a skutkiem inwazji było m.in. 
stworzenie podstaw (w wie-
kach XIII i XIV) do powstania 

niezależnego Chanatu Krymskiego, co nastąpiło w roku 1428. 
Do tej daty chanat stanowił prowincję państwa Złotej Ordy. 
W początkach swojego istnienia, w okresie rządów pierwszego 
władcy Hadżi Gireja, Chanat Krymski był lennem polskiego 
króla Kazimierza Jagiellończyka, który pomógł chanowi w uzy-
skaniu władzy. W latach 1475–1774 chanat podporządkowany 
był zwierzchnictwu Imperium Osmańskiego10, natomiast jego 
faktyczne istnienie kończy się w roku 1783��. Okres panowania 
rosyjskiego to systematyczne rusyfikowanie półwyspu i usuwanie 
śladów kultury tatarskiej. 

Trzeba wszakże pamiętać o tym, że Tatarzy krymscy zdołali 
na przełomie XIX i XX wieku zorganizować silny ruch odrodzenia 
narodowego, który był w stanie w roku 1917 wywalczyć niepodle-
9 Spuler Berthold, Golden Orde. Die Mongolen in Rusland 1223–1502 (Złota Orda. 

Mongołowie w Rosji), Lipsk 1943. Kuczyński Stefan, Tatarzy wobec Litwy i Moskwy 
w drugiej połowie XV wieku, [w:] PEW 1939, Nr I, s. 2–3. Giraybay Hamdi, Turk mogol 
imperatotlugunun mustakil bir ulkesi olan Altin Ordu devletinin tarihcesi ve bu develtin 
bir ulkesi olan Kirim (Dzieje niezależnej prowincji państwa turko-mongolskiego, Złotej 
Ordy oraz jej prowincji Krymu) Praca dyplomowa w Uniwersytecie Stambulskim. Ręko-
pis w Bibliotece Uniwersytetu w Stambule.

10 Soysal (6), s. 15–49. Hammer-Purgstal Józef, Dzieje Chanatu Krymskiego pod panowa-
niem osmańskim (Geschichte des Chanates der Krim unter osmanischer Herrschaft), 
Wiedeń 1965.

�� Soysal (6), s. 57–58. Hanlik devrinde Kirim Turk kulturu (Kultura Turków krymskich 
w epoce Chanatu), Istambuł 1941. Kultura Chanatu krymskiego, [w:] ŻT 1937, Nr 3–4. 
Kuczyński (29), s. 2–17. Borozdin I. Nowe dane o kulturze Złotej Ordy z Krymu (No-
wyje dannyje po złotoordyjskoj kulturie), [w:] NV XVI–XVII, 1927, s. 256–274. Stolica 
Złotej Ordy – Solchat, Stary Krym. Kultura tatarska w XIII–XIV w. (Stolica zołotoj 
ordy. Solchat – Staryj Krym), [w:] „30 dni” 1917, Nr I. Pomniki kultury tatarskiej na 
Krymie (Pamiatniki tatarskoj kultury v Krymu), [w:] Prożektor 1926, Nr 21.
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głość państwa krymskiego. W latach 1917-1920 sporą stosunkowo 
rolę odegrali w polityce krymskiej polscy Tatarzy, stanowiący ów-
czesnie najlepiej wykształconą i najbardziej zeuropeizowaną grupę 
mieszkańców Krymu. Znaleźli się tam w efekcie ewakuacji, jaką za-
rządziły władze rosyjskie dla ludności ziem byłego Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego w roku 1915 przed niemiecka ofensywą. W roku 
1918 polski Tatar, generał Maciej Sulkiewicz, powołał istniejący od 
czerwca do października rząd Republiki Krymskiej i zdołał zorgani-
zować początki państwowości. W roku 1920 przedstawiciele krym-
skich Tatarów zgłosili na forum Ligi Narodów propozycję polskie-
go mandatu nad Krymem. Nie doszło jednakże do tego na skutek 
zajęcia półwyspu przez bolszewików. W roku 1942 Krym został 
zajęty przez Niemców, zaś od 18 maja do końca czerwca 1944 r. był 
dokładnie „czyszczony etnicznie” przez oddziały NKWD, dowo-
dzone przez generała Iwana Sierowa, późniejszego oprawcę Polski. 
Wywózce na Syberię i do Kazach-
stanu i Uzbekistanu podlegli Tata-
rzy krymscy oraz inne rdzenne 
krymskie grupy etniczne. 

Krymscy Tatarzy prowa-
dzili walkę polityczną o powrót 
do ojczyzny od czasów śmierci 
Stalina i „odwilży” politycznej 
w 1956 roku. W latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych 
XX wieku połączyli swoje siły 
z ówczesna sowiecką polityczną 
opozycją, skupioną wokół prof. 
Andrieja Sacharowa po konferen-
cji bezpieczeństwa i współpracy 
w Europie w Helsinkach w 1975 
roku. Oficjalnie monitorowała 
ona przestrzeganie praw człowieka w Związku Sowieckim. Tata-
rzy konsekwentnie wybrali drogę walki cywilnej, stosując metody 
„obywatelskiego nieposłuszeństwa”, czyli demonstracji, pikiet, pla-
katowania, odmowy wykonania nakazów administracyjnych. Swoje 
działania ściśle koordynowali z działaniami grupy Sacharowa. 

Od końca lat osiemdziesiątych XX wieku rozpoczął się 
proces powrotu Tatarów na Krym. Jego przebieg obfitował 
w nieustanne konflikty, zarówno z lokalnymi władzami, jak 
i miejscową ludnością rosyjską osiadłą na półwyspie po 1944 
i 1945 roku. Jednym z elementów walki cywilnej o możliwość 
powrotu był „samozachwat”, czyli „dzikie” budownictwo bez 
pozwolenia administracyjnego, którego lokalne władze nie 
chciały wydawać. W okresie „pieriestrojki” sytuacja krymskich 
Tatarów zaczęła się poprawiać. W ostatnim roku swego ist-
nienia władze sowieckie wyraziły zgodę nie tylko na powrót 
ludności tatarskiej na Krym, ale też na rekompensatę za okres 
zesłania i wysiedlenia. Te działania kontynuowały władze Re-
publiki Ukraińskiej, pozwalając Tatarom na rozwój osadnictwa 
i tworzenie lokalnych struktur samorządowych, włączając w to 
szkolnictwo, struktury religijne, organizacje samopomocowe. 

Ruchem repatriacyjnym kierowała i koordynowała go Orga-
nizacja Krymskotatarskiego Ruchu Narodowego, na czele której 
stał Mustafa Dżemilew, tatarski lider narodowy, więzień sowieckich 
obozów pracy przymusowej. Po roku 1991 przekształciła się ona 
w Medżlis Krymskotatarski, wyłaniany przez ogólnotatarski Kon-
gres Narodowy. Medżlis ma charakter konstytuanty, jest jednocze-

śnie ciałem ustawodawczym i wykonawczym. Na jego czele stoi 
prezydium z przewodniczącym, którym przez cały czas jest Mu-
stafa Dżemilew. Decyzje Medżlisu, będącego narodowym samo-
rządem, nie mają charakteru państwowo-prawnego. Również nie-
określony jest jego status polityczny. Formalnie nieuznawany przez 
jako organ władzy narodowego samorządu tatarskiego z cechami 
władczymi państwa scedowanymi przez władze republiki, funkcjo-
nuje jako struktura w ramach kancelarii prezydenta Ukrainy. Wy-
nika to stąd, że władze ukraińskie nie mogą się zdecydować co do 
ostatecznego statusu półwyspu. Autonomia Krymu datuje się od 
okresu międzywojennego, kiedy to 18.10.1921 r. decyzją Wszech-
rosyjskiego Centralnego Wykonawczego Komitetu partii bolsze-
wickiej i Rady Komisarzy Ludowych Rosji Sowieckiej utworzono 
Autonomiczną Krymską Sowiecką Republikę. W latach dwudzie-
stych aparat partyjny i państwowy tej autonomii był w dużej mie-

rze oparty na tatarskich komuni-
stach i lewicowych narodowcach 
wspierających bolszewików. Lata 
trzydzieste, wraz z umocnieniem 
się władzy Stalina, przyniosły co-
raz większe represje, które objęły 
również tatarskich komunistów, 
działaczy partyjnego i państwo-
wego aparatu Krymu. 

Autonomia została zniesio-
na 30.06.1945 roku, po wysiedle-
niu ludności tatarskiej, oskarżonej 
o współpracę z Niemcami pod-
czas wojny. Utworzono wówczas 
Krymskoj Obłast’ (odpowiednik 
województwa) w ramach Rosyj-
skiej Federacyjnej Republiki So-

wieckiej. 19.02.1954 r., na mocy osobistej decyzji Nikity Chrusz-
czowa, Krymskaja Obłast’ decyzją Rady Najwyższej Związku 
Sowieckiego była przez RSFRS przekazana Ukraińskiej Repu-
blice Sowieckiej. 12.02.1991 r. dekretem prezydium Rady Naj-
wyższej Związku Sowieckiego utworzono na powrót Krymską 
Autonomiczną Republikę Sowiecką, przemianowaną niebawem 
na Autonomiczną Republikę Krym w ramach Republiki Ukrainy. 
Obecnie trwa konflikt państwowo-prawny Ukrainy i Rosji o pół-
wysep. Rosjanie powołują się na nielegalność decyzji Chrusz-
czowa, na co zwracają uwagę wszystkie wydawnictwa na temat 
Krymu wydawane przez prorosyjskie lobby. Ukraińcy z kolei, 
podkreślają prawno-państwową kontynuację przez współczesną 
Federację Rosyjską dawnego ZSRS i legalność decyzji RN ZSRS 
pomimo działań Chruszczowa. 

Współczesna struktura narodowościowa: Skład ludno-
ści Krymu wg danych ze spisu z 1989 przedstawiał się nastę-
pująco: ogólna liczba mieszkańców wynosiła 2  455  900 osób, 
z czego 1  688  200 Rosjan, 719  094 Ukraińców, 51  412 Biało-
rusinów, 44  201 Tatarów krymskich, 18  666 Żydów, 10  840  
Ormian, 11 802 Tatarów innych (nadwołżańskich, syberyj-
skich, astrachańskich), 3  265 Niemców, 3  008 Bułgarów, 2  798  
Greków, 5  994 Polaków, 1  032 Cyganów, 898 Estończyków, 
898 Karaimów i in. Łączna liczba narodowości objętych spisem 
wynosiła 120, wliczając w to pojedynczych przedstawicieli da-
nej grupy etnicznej „narodowości ZSRR”12.
12 S. Czerwonnaja, Problem krymskotatarski i współczesna sytuacja etnopolityczna na Krymie, Rocz-

nik Tatarów Polskich t. II, Gdańsk 1994, s. 121, przyp. 1.

22 Nauka



Tatarzy stanowią obecnie około 10-12 procent całej ludno-
ści Krymu, który liczy ponad dwa miliony mieszkańców. Dane 
kolejnego, ostatniego spisu powszechnego z roku 2003�� mówią 
o następującej ilości grup etnicznych i narodowości: 3  748 Azer-
bejdżan, 8  768 Ormian, 1  877 Bułgarów, 186 Węgrów, 2  795 
Greków, 1  774 Gruzinów, 4  515 Żydów, 48 Włochów, 544 Ka-
zachów, 142 Kirgizów, 243  433 krymskich Tatarów. Oprócz tego 
półwysep zamieszkuje około 1000 Polaków i mniej więcej 800 
Karaimów. Drugą co do liczebności grupą narodową na Kry-
mie są Ukraińcy w liczbie 492  227, zaś najliczniejsi są Rosjanie 
- 1  180  441 osób. Inne narody i grupy etniczne, których przed-
stawiciele w niewielkiej ilości zamieszkują Krym to: Koreańczycy 
- 2  877 osób, 513 Litwinów, Krymczacy (Krymscy Żydzi posłu-
gujący się językiem tatarskim) - 204 osób, 987 Niemców, 29  285 
Białorusinów, 11  090 Tatarów nadwołżańskich, 728 Baszkirów,  
8 Francuzów, Romowie (Cyganie 
krymscy) - 1  896 osób, Czesi - 749 
osób, 210 Estończyków. Tak więc 
Tatarzy są współcześnie trzecią co 
do wielkości grupą narodowościo-
wą na Krymie. W Autonomicznej 
Republice Krym funkcjonuje 27 
organizacji narodowych i kultu-
ralno-społecznych, w tym 25 ofi-
cjalnie zarejestrowanych. Ukazuje 
się prasa w językach ukraińskim, 
rosyjskim i tatarskim, w tych też 
językach są emitowane programy 
w lokalnej telewizji i radiu. Tata-
rzy krymscy mają swoich posłów 
w parlamencie, w każdej kadencji 
któryś z przedstawicieli tatarskiej 
narodowości wchodzi w skład gabinetu rady ministrów autonomii.

Oczywiście w praktyce politycznej główną rolę odgrywają 
Rosjanie, Ukraińcy i Tatarzy. Każda z tych grup narodowych reali-
zuje swój interes polityczny. Nieco inaczej przedstawiają się na pół-
wyspie wpływy gospodarcze poszczególnych nacji. Największym 
skupiskiem ludności rosyjskiej dzisiaj są obszary południowe: rejon 
Jałty, Sudaku, Ałuszty, a także wschodni z Teodozją i Kerczem. 
W tym regionie, jako jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycz-
nie w dawnym Związku Sowieckim, osiedlani byli emerytowani 
funkcjonariusze partii, milicji i KGB. Do dziś jest on najbardziej 
wsteczny, szowinistyczny, prokomunistyczny i prorosyjski. Ogólnie 
rzecz biorąc, ludność rosyjska przesiedlana na Krym po 1945 roku 
rekrutowała się z niższego aparatu administracyjno-wojskowego 
oraz nisko czy wręcz niewykwalifikowanych robotników z central-
nej Rosji. Dotąd nie jest zintegrowana ani nie posiada w zasadzie 
innego, poza sowieckim poczucia tożsamości. 

Ważną rolę odgrywa Sewastopol jako autonomia w autonomii, 
bowiem port i marynarka wojenna w nim stacjonująca są własnością 
Federacji Rosyjskiej. W mieście tym istnieje główna baza rosyjskiego 
nacjonalizmu na półwyspie, czy szerzej - w południowej Ukrainie. 
Rosjanie próbują zorganizować na Krymie także ruch kozacki, re-
aktywując organizacje kozaków, którzy historycznie nigdy tutaj nie 
istnieli, jeśli nie liczyć tzw. Urus-kazakłar, to jest prawosławnych ko-
zaków walczących w armii chanów tatarskich w XVII i XVIII w. Ro-
syjskie organizacje młodzieżowe staczają na południowo-zachodnim 

�� Krym socwietije nacjonal’nych kul’tur, kniga I i II, Symferopol 2003.

wybrzeżu regularne walki z osadnikami tatarskimi. Na początku, tj. 
po rozpadzie Związku Sowieckiego, władze rosyjskie próbowały 
wciągnąć Tatarów w zatargi narodowościowe, podobne do konflik-
tów w Abchazji, Czeczenii czy Górnej Osetii. Pretekstem miało być 
negatywne nastawienie do władz ukraińskich i obietnica zaspokoje-
nia roszczeń tatarskich w ramach Rosji jako spadkobiercy Związku 
Sowieckiego. Ówczesne tatarskie kierownictwo narodowego ruchu, 
zwłaszcza sam Mustafa Dżemilew, nie dało się wciągnąć w te machi-
nacje. W rewanżu władze rosyjskie oraz rosyjskie organizacje spo-
łeczne i polityczne na Krymie usiłują zdyskredytować Dżemilewa 
i kierowany przez niego ruch narodowy. Próbuje się podważyć wia-
rygodność i morale członków Medżlisu, a także dąży do stworzenia 
wewnętrznej tatarskiej opozycji wobec Dżemilewa, który wspiera jak 
może opcję proukraińską, zaś w jej ramach proeuropejską. Jest rów-
nież zwolennikiem świeckiego modelu tatarskiego społeczeństwa. 

Rosyjskie służby usiłują do-
prowadzić do swoistego „prze-
wrotu pałacowego” wewnątrz 
samego Medżlisu i obalić Dże-
milewa. Powstała dwa lata temu 
Milli Firqa – Partia Narodowa 
– próbuje używać haseł nacjona-
lizmu tatarskiego wymierzonych 
we współpracę z Zachodem, 
propagandy antysemickiej oraz 
prowadzi kampanię oszczerstw 
przeciwko Dżemilewowi i powo-
łanemu przez Tatarski Kongres 
Narodowy (Kurułtaj) Medżlisowi. 
Z drugiej strony zarówno władze 
autonomii krymskiej, jak i ukra-

ińskie lekceważą rodzący się na Krymie problem muzułmańskich 
organizacji fundamentalistycznych. Działa już Islamska Partia Kry-
mu, organizacje kierowane z zagranicy jak Taqfir al-Hidżra, Hizb 
ul-Tahrir, a również rodzime krymskotatarskie, jak np. „Dawet”, 
choć niewykluczone, że ta z inspiracji rosyjskich służb specjalnych. 
O to oskarża Moskwę sam Mustafa Dżemilew który w roku 2009 
o mało nie padł ofiarą zamachu ekstremistów. Także krymski mufti, 
w rozmowie z autorem tego tekstu, jeszcze w roku 2006 skarżył 
się na wręcz prowokacyjną obojętność władz miejscowych i repu-
blikańskich na działalność organizacji i struktur fundamentalistycz-
nych, ich propagandę i próby nadmiernej aktywności w życiu poli-
tycznym i społecznym Tatarów. 

18-21 maja 2009 podczas trwania Narodowego Kon-
gresu Tatarów Krymskich w którym autor niniejszego tekstu 
brał udział, przedstawiciele Partii Islamskiej oraz struktury ją 
wspierające, zaatakowały bardzo ostro Mustafę Dżemilewa 
i cały ruch tatarski, oskarżając ich o zdradę interesów muzuł-
mańskich. Podobną demonstrację urządziła Partia Narodowa 
(Milli Firqa) żądając ustąpienia Dżemilewa i Medżlisu, oskar-
żając jego przywódców o korupcję, nepotyzm i działalność 
mafijną. W samym Symferopolu milicja ukraińska zapewniała 
bezpieczeństwo przed ewentualnymi atakami rosyjskich nacjo-
nalistycznych bojówek młodzieżowych. 

Parę słów warto poświęcić Polakom na Krymie. W roku 
1995 zostało oficjalnie zarejestrowane Krymskie Republikańskie 
Stowarzyszenie Polaków. Wydaje się jednak, że jedynym proble-
mem zarządu jest otrzymywanie dotacji i wparcia z Warszawy. 
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Działalność stowarzyszenia jest nikła, nie widać żadnych prób jej 
zaktywizowania. Dział polski w muzeum etnograficznym w Sym-
feropolu jest w stanie skandalicznego zaniedbania, co autor tekstu 
stwierdził naocznie. Nie ma śladów polskiego życia kulturalnego, 
poza próbami zorganizowania muzeum Adama Mickiewicza 
w Eupatorii, jednakże nie siłami miejscowej Polonii.

Obecnie Krym przypomina beczkę prochu, grożącą wybu-
chem konfliktu etnicznego, który z miejsca stanie się konfliktem 
międzynarodowym. Rosja dąży do ponownej inkorporacji Kry-
mu, co ma być wstępem do inkorporacji Ukrainy. Sprzyjać temu 
będzie niewątpliwie destabilizacja polityczna. Organizacje rosyj-
skie, przy wsparciu i inspiracji Moskwy, co jakiś czas występują 
z projektem referendum na rzecz przynależności państwowej 
Krymu. W obecnej sytuacji konfliktu interesów oraz wyborów 
prezydenckich, Moskwa coraz szerzej wykorzystuje sytuację. 
Oboje kandydaci, Janukowycz i Tymoszenko, tak naprawdę 
– mniej lub bardziej otwarcie – dbają o rosyjskie wsparcie. I tu 
rola Tatarów wykracza poza krymskie opłotki. Po pierwsze, po-
przez swoją w dużej mierze proukraińską postawę, niewątpliwie 
mogą stabilizować sytuację polityczną zarówno na półwyspie, jak 
i w całej Ukrainie w wypadku prób etnicznej destabilizacji podję-
tych przez Moskwę. Po drugie, wpływ Tatarów krymskich na ro-

syjskich muzułmanów wydaje się być trudnym do przecenienia. 
W perspektywie najbliższych dwudziestu lub trzydziestu 

lat, władza polityczna w Rosji najprawdopodobniej przejdzie 
w ręce przedstawicieli ludności nierosyjskiej, przede wszystkim 
muzułmańskiej. Wskazują na to już obecnie czynniki demogra-
ficzne, jak i rozmieszczenie bogactw naturalnych, które znajdu-
ją się przede wszystkim na terytoriach zamieszkałych przez nie-
rosyjskie narody federacji. Tatarzy krymscy, jako współcześnie 
najbardziej europejski naród muzułmański, mogą i najpewniej 
będą doskonałym pośrednikiem pomiędzy przyszłą, rządzoną 
przez muzułmanów Rosją, a Polską czy Europą. Poza tym, 
mogą być oni również pewnego rodzaju łącznikiem z lobby 
nacjonalistów ukraińskich. Jak dotąd tatarscy posłowie do ukra-
ińskiego parlamentu w Kijowie wybierani byli z listy „Ruchu”, 
ugrupowania umiarkowanie nacjonalistycznego i antymoskiew-
skiego. Niewątpliwie można by spodziewać się wsparcia części 
tatarskich liderów politycznych na Krymie dla opcji propolskiej 
lub wsparcia realizacji europejskich politycznych koncepcji i in-
teresów, rozumianych jako pole poszerzania wpływów NATO.

Selim Chazbijewicz
Fot. służba prasowa Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego

 ■

Wspomnienia Szerife Ümer
Urodziłam się w 1936 roku na Krymie, we wsi Biten. Mój 

ojciec miał na imię Ümer Akaj, mama – Dudu Hanym. Ojciec był 
pasterzem, mama doglądała naszych zwierząt, a moje starsze sio-
stry pracowały w kołchozie. Nasza rodzina składała się z dwunastu 
osób, a razem z dziećmi moich najstarszych sióstr mieszkało nas 
w domu czternaścioro. Mężowie moich sióstr byli na wojnie.

Kiedy mój naród został zesłany w 1944 roku, naszą rodzinę 
też spotkał ten los. Zostaliśmy przesiedleni do Uzbekistanu, do 
wioski Dżambaj w rejonie Samarkandy. Tutaj członkowie mojej 
rodziny, którzy nie mogli znieść okrutnego losu, zaczęli jeden po 
drugim umierać. W końcu w kołchozowej stajni zostałyśmy tylko 
we dwie, ja i mama. Ale po miesiącu także mama się rozchorowa-
ła. Kiedy pewnej nocy poczuła się już bardzo źle, powiedziała do 
mnie: „Dziecko, zapal lampę.”

Pewnie myślała, że się boję. Utrata najbliższych osób zro-
dziła we mnie strach przed tym, że zostanę całkiem sama i był to 
strach prawie tak silny, jak strach przed śmiercią. Chyba dlatego 
nie zapaliłam lampy – żeby się nikt nie dowiedział, że moja mama 
umarła i żeby jej ode mnie nie zabrali. Położyłam się koło zmar-
łej mamy i wtuliłam się w nią. Aby sąsiedzi nie dowiedzieli się, 
że umarła, rankami siadałam przed drzwiami, mówiłam: „Moja 
mama jest chora, proszę jej nie przeszkadzać” i nie wpuszczałam 
nikogo do środka. Wieczorami kładłam się obok niej i tak zasy-
piałam. Dopiero po czterech dniach sąsiedzi zorientowali się, że 
umarła i na siłę odciągnęli mnie od niej. Od tej pory nie potra-
fiłam w nocy zasnąć, tak jakbym czekała na mamę. Tylko pod 
wieczór zapadałam na chwilę w lekki sen…

Po śmierci mamy Emine Abla zaprowadziła mnie do koł-
chozowego sierocińca. Jako opiekunka pracowała tam Tesela 
Zejtullajewa, którą znałam już wcześniej. To ona zastąpiła mi 
mamę. Niestety, począwszy od 1947 roku władze zaczęły usuwać 
z placówek oświatowych i wychowawczych osoby pochodzenia 
krymsko-tatarskiego. Tesela Zejtullajewa też została pozbawiona 

pracy. Ponieważ nie chciałam rozstać się z Teselą Ablą, która była 
dla mnie jak mama, bagałam ją, aby zabrała mnie ze sobą. Umie-
ściła mnie więc przy swojej rodzinie. Po skończeniu szkoły śred-
niej uczyłam się w Wyższej Szkole Handlowej w Samarkandzie. 
Podobnie jak to było u wszystkich krymskich Tatarów, w moim 
sercu też wciąż płonęła chęć powrotu do prawdziwej ojczyzny. 
To pragnienie zaprowadziło mnie na Krym w 1972 roku. 

W mojej ojczyźnie, na Krymie, spotkałam się z wieloma pro-
blemami i okrucieństwem. Często byliśmy wyrzucani z miejsc, 
gdzie próbowaliśmy osiąść, aresztowano nas, bito. Pewnego razu 
doprowadzili mnie do takiego stanu, że komisarzowi milicji, Zolo-
towowi, powiedziałam: „Jesteście faszyści!” Wezwał milicjantów 
i kazał mnie zamknąć. Zaczęli mnie wlec w stronę samochodu, 
nie zważając na to, że jestem w ciąży. Nie chciałam wsiąść, opiera-
łam się, odpychałam ich. Kiedy wokół zgromadził się tłum i za-
czął mnie bronić, milicjanci musieli zostawić mnie w spokoju. Ale 
– jak później dowiedziałam się od przyjaciół – w tym momencie 
zrobili mi zdjęcie. Zostało powieszone na tablicy ze zdjęciami 
przestępców. Kilka dni później trafiłam do szpitala i urodziłam 
dziecko. Przez piętnaście dni nie pokazali mi synka. Powiedzieli, 
że dziecko jest bardzo słabe i że go nie zobaczę. Mój synek teraz 
jąka się i trzęsie, kiedy się zdenerwuje. To na pewno z powodu 
tego pobicia przez milicjantów, kiedy próbowali mnie wlec. 

Ponieważ moje zdjęcie widniało na tablicy przestępców i po-
nieważ byłam krymską Tatarką, nie mogłam znaleźć pracy, nie 
chcieli mnie zameldować, a nawet nie chcieli mi pozwolić żyć. 
Nie mieliśmy domu, więc zmuszeni byliśmy mieszkać na ulicy. 

I oto, na przekór tym wszystkim przeciwnościom, mieszkam 
w mojej ojczyźnie, na Krymie. 

http://www.emelvakfi.org/surgun/?cat=�
Z tureckiego przetłumaczyła Grażyna Zając

 ■
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Arkadiusz Piotrowski

Na meczet była już Ochota
Spór o budowę meczetu w Warszawie każe przypomnieć, 

że inicjatywę budowy okazałej świątyni podjęła w dwudziesto-
leciu międzywojennym muzułmańska kolonia w stolicy Polski. 
Wiązało się to z wielowiekową obecnością wyznawców Allaha 
na ziemiach polskich.

Na sztychu Tomasza Makowskiego z ok. 1600 r., przedsta-
wiającym panoramę Trok, nad jedną z budowli widnieje łaciński 
napis Synagogea Tartarorum (Bożnica Tatarska). Jest to najstarszy 
znany wizerunek meczetu na ziemiach przedrozbiorowych.

Pierwszy drewniany me-
czet w granicach Rzeczpospo-
litej powstał we Lwowie. Tam-
tejsza kolonia muzułmańska 
osiedliła się w pobliżu Zamku 
Dolnego w połowie XIII w. 
Anonimowy Tatar litewski, au-
tor relacji z 1558 r. sporządzo-
nej dla dworu sułtańskiego pt. 
„Risale-i Tatar-i Leh” (Traktat 
o Tatarach polskich), wymie-
nia istniejące meczety tatarskie, 
głównie wokół Trok i Wilna, na 
terenach osadnictwa tatarskie-
go z przełomu XIV i XV w., 
zapoczątkowanego przez wiel-
kiego księcia Witolda, oraz 
w obrębie dzisiejszej Ukrainy: 
w Czehryniu i Ostrogu.

Przeprowadzone pod koniec lat 90. XX w. prace badawcze 
zakończyły się skatalogowaniem architektury sakralnej muzuł-
manów. Spis, odnoszący się do ziem Rzeczpospolitej, autorstwa 
Andrzeja Drozda, Marka M. Dziekana i Tadeusza Majdy, obej-
muje 70 meczetów, domów modlitwy oraz siedzib parafii, od-
notowanych w literaturze i źródłach drukowanych do 1939 r.

Warszawa, aż do XIX w., stanowiła peryferia na mapie 
osiedleńczej ludności muzułmańskiej. Wśród czasowo przeby-
wających w stolicy byli gońcy, posłowie i tłumacze, wykorzysty-
wani do kontaktów ze Złotą Ordą, Krymem i Portą Otomań-
ską przez królów polskich. Muzułmanie służący w prywatnych 
chorągwiach odwiedzali Warszawę podczas sejmów i elekcji 
królewskich. W warszawskich pałacach magnackich wraz 
z oświeceniową modą na orientalizm pojawili się tatarscy i tu-
reccy jeńcy, których wykorzystywano do różnych posług. Nie 
zrodziła się wówczas w stolicy potrzeba budowy islamskiego 
miejsca kultu. Sytuację zmieniło przybycie w sierpniu 1777 r. 
posła tureckiego Numan-beja, dla którego, w ogrodach nieza-
chowanego Pałacu Czerwonego przy ul. Mazowieckiej, wybu-
dowano namiastkę meczetu z minaretem.

Czy turecki dyplomata udostępnił go muzułmanom spo-
za poselstwa? Nie wiemy. Pewne natomiast jest, że moda na 
Orient nie ustawała, czego wyrazem były budowle w magnac-
kich ogrodach. Nie pełniły one jednak funkcji sakralnych. Np. 
w Parku na Książęcem, utworzonym dla Kazimierza Poniatow-
skiego w latach 1776–79, według projektu Szymona Bogumiła 

Zuga, wzniesiono tzw. domek imama, służący za kuchnię.
Jako stali mieszkańcy Warszawy muzułmanie pojawili się 

w czasie rozbiorów. Według „Opisania historyczno-statystyczne-
go miasta Warszawy” z 1827 r., mieszkało tu ich ośmiu. Po upad-
ku powstania listopadowego na teren Królestwa Kongresowego 
napłynęły jednostki złożone z muzułmanów, poddanych cara. 
Od 1835 r. częścią garnizonu warszawskiego była Brygada Nie-
regularna i Pułk Konno-Muzułmański. W Skierniewicach i So-
chaczewie stacjonował Dywizjon Konno-Górski. Przeprowadzo-

ny w 1852 r. spis muzułmanów, 
w związku z ich petycją o ustano-
wienie cywilnego duchownego, 
wykazał jednak jedynie 15 Tata-
rów nadwołżańskich – kupców 
mieszkających w Warszawie.

Powiększająca się liczba 
muzułmanów w latach następ-
nych związana była m.in. z uzy-
skaniem bezpośredniego po-
łączenia kolejowego Warszawy 
z Petersburgiem i Terespolem. 
Blisko 600-osobowa kolonia 
muzułmańska u schyłku XIX w. 
nadal jednak nie posiadała cen-
trum życia religijnego. Duża 
liczba wiernych dawała podsta-
wę do ubiegania się o zezwo-
lenie na budowę meczetu, ale 

z nieznanych przyczyn warszawscy muzułmanie z takim postu-
latem nie wystąpili.

„Ilustrowany przewodnik po Warszawie na rok 1892” odno-
towuje istnienie muzułmańskich domów modlitwy, które mieści-
ły się przy ul. Nowolipie 53 oraz pod koniec stulecia przy ul. Pod-
wale 10. Być może korzystali z nich również tatarscy handlarze, 
których bójkę, wynikającą ze sporu o podział zysków, odnotował 
styczniowy numer „Kuriera Warszawskiego” z 1902 r.

W niepodległej Polsce, 13 grudnia 1923 r., MSW zarejestro-
wało Związek Muzułmański Miasta Stołecznego Warszawy. Jego 
prezesem został Abduł-Hamid Churamowicz. Na nabożeństwa 
wierni zbierali się przy ul. Nowy Świat 72 m. 2. Mieszkał tam 
pochodzący z Powołża Sinatułła Chabibulin, który w latach 
1919–21 pełnił obowiązki imama w wojsku polskim. Do posługi 
religijnej wykorzystywano w latach następnych inne lokale pry-
watne m.in. kolejnych imamów: Mirsaida Chafizowa, mieszkają-
cego w oficynie Pałacu Staszica, i Asfandjara Fazlejewa. Problem 
pojawiał się przy okazji ważnych świąt, w których uczestniczyła 
większa część wiernych. Rozwiązaniem czasowym było wynaj-
mowanie sali w Instytucie Wschodnim przy ul. Miodowej 7.

Dla blisko 100-osobowej społeczności muzułmańskiej, do 
której należeli, obok mieszkających w stolicy Tatarów polskich, 
pracownicy placówek dyplomatycznych oraz emigranci – muzuł-
manie z Rosji, budowa meczetu stała się więc sprawą prestiżową. 
W 1928 r. powołano Komitet Budowy Meczetu w Warszawie. Na 
prezesa wybrano Wassana-Girej Dżabagiego, północnokaukaskie-
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go działacza politycznego, redaktora pism „Przegląd Islamski” 
i „Orient”, na wiceprezesów zaś Churamowicza i Mieczysława 
Kowalewskiego. W skład komitetu weszli również, popierający 
tę inicjatywę, mieszkańcy Warszawy wyznania rzymskokatolickie-
go, m.in. prof. Olgierd Górka, sekretarz Instytutu Wschodniego. 
Członkiem honorowym został ówczesny Mufti RP dr Jakub Szyn-
kiewicz, którego autorytet miał pomóc w gromadzeniu środków 
finansowych. Wydano stosowne odezwy do Tatarów oraz niemu-
zułmańskiej części polskiego społe-
czeństwa. W jednej z nich komitet 
podkreślał sympatie, jakimi cieszy-
ła się Polska w świecie islamskim. 
Nadmieniano, że budowa meczetu 
w stolicy kraju, będącego łączni-
kiem świata zachodniego i wschod-
niego, jest sprawą nie tylko słuszną, 
ale i konieczną. Podawano przykład 
Londynu i Paryża, gdzie dzięki 
poparciu władz i społeczeństwa 
powstały muzułmańskie świątynie. 
Przypominano znane rody Radzi-
wiłłów, Zamoyskich, Rejtanów, Łą-
skich, Koziełł-Poklewskich i innych, które w przeszłości łożyły na 
budowę meczetów w różnych częściach Rzeczpospolitej.

Teraz należało ustalić lokalizację przyszłej świątyni. W trakcie 
konsultacji komitetu, magistratu Warszawy i Ministerstwa Robót 
Publicznych rozważano kilka miejsc. Pierwszym, odrzuconym ze 
względu na spodziewane duże koszty, był plac należący do ogro-
dów belwederskich. Kolejnym – miejsce obok szpitala św. Łazarza 
przy Książęcej. O tę lokalizację bezskutecznie zabiegał komitet. 
Proponowany przez magistrat teren przy ul. Tureckiej na Siel-
cach, oddalony od Śródmieścia, nie spełniał jednego z podstawo-
wych założeń przyświecających budowie, mianowicie reprezen-
tacyjnego charakteru świątyni. Komitet odrzucił także lokalizacje 
przy ulicach Klonowej, Książęcej 
i Zygmuntowskiej na Pradze. 
Impas zakończyło przekazanie 
nieodpłatnie, w kwietniu 1934 r., 
przy akceptacji Ministerstwa Ro-
bót Publicznych, placu pomiędzy 
ulicami Dantyszka, Krzyckiego 
i Reja (na warszawskiej Ochocie, 
na której także powstaje oprote-
stowany niedawno Ośrodek Kul-
tury Muzułmańskiej).

Rozpisano więc konkurs na 
projekt budowli. Koordynato-
rem przedsięwzięcia został od-
dział warszawski Stowarzyszenia 
Architektów Rzeczpospolitej 
Polskiej, który wraz z Prezydium 
Komitetu oraz Muftim Szynkie-
wiczem przedstawił założenia 
dotyczące meczetu i określił 
zasady rozpatrywania prac kon-
kursowych. Budowla miała pomieścić do 400 wiernych. W po-
bliżu głównego gmachu przewidziano osobny budynek, w któ-
rym zlokalizowano bibliotekę, salę konferencyjną, kancelarię 

Muftiatu oraz mieszkanie Muftiego. Całość, wraz ze skwerem 
i fontanną, ogrodzono.

Napływające prace, w sumie 67 projektów, w tym jeden 
z Londynu, oceniali profesorowie architektury Aleksander 
Bojemski, Tadeusz Tołwiński i inż. arch. Jan Najman. Pierw-
szą nagrodę przyznano koncepcji architektów warszawskich: 
Stanisława Kolendo i Tadeusza Miazka. W ich zamyśle formy 
nowoczesne łączyły się z tradycyjnie opracowaną bryłą. Ponad 

narastającą centralnie budowlą 
górować miała kopuła. W na-
rożnikach architekci przewidy-
wali cztery minarety – wysokie 
na 20 m. Sale miały otaczać 
krużganki.

Budowę opóźniał brak 
pieniędzy. Niewiele dały sta-
rania Muftiego, jak również 
akcja prowadzona przez Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicz-
nych w krajach muzułmań-
skich. Tatarzy polscy, ludność 
uboga, w blisko 70 proc. zaj-

mująca się garbarstwem, ogrodnictwem i rolnictwem, prze-
kazywali symboliczne kwoty. Nie bez znaczenia był również 
fakt, że część tatarskich środowisk inteligenckich traktowała 
inicjatywę budowy reprezentacyjnego meczetu w Warszawie 
z niechęcią, gdyż to Wilno miało pełnić funkcję centralnego 
ośrodka muzułmańsko-tatarskiego.

Ostatecznie inicjatywę pogrzebał wybuch drugiej wojny 
światowej. Po jej zakończeniu nowy podział Europy Wschod-
niej rozproszył kilkutysięczną społeczność polskich muzułma-
nów. Warszawska gmina muzułmańska została reaktywowana, 
jednak głównym skupiskiem tatarskim były Podlasie i, w wy-

niku przesiedleń, Gdańsk i tzw. 
Ziemie Odzyskane. Wiernym 
służyły istniejące od XVIII w. 
meczety w Bohonikach i Kru-
szynianach na Podlasiu. Dzię-
ki staraniom członków gminy 
i zagranicznemu finansowaniu 
w latach 1984–90 wybudowano 
murowany meczet w Gdańsku 
Oliwie. W 1993 r., w warszaw-
skim Wilanowie, zaadaptowano 
willę na potrzeby wyznawców 
Allaha mieszkających w stolicy. 
I wreszcie na przełomie 2009 
i 2010 r. działająca w Polsce 
Liga Muzułmańska, przy finan-
sowym poparciu saudyjskiego 
sponsora, rozpoczęła budowę 
Ośrodka Kultury Muzułmań-
skiej, o czym stało się głośno 
w wyniku protestów.

Arkadiusz Piotrowski
■

(Artykuł ukazał się w „Polityce” nr 17 z dnia 24.04.2010 r. 
Przedruk za zgodą Autora) 

26 Nauka



Tatarska etykieta językowa
Zasady etykiety językowej można rozpatrywać zarówno jako 

element kultury, jak i formę werbalnego zachowania. „Pod po-
jęciem etykiety językowej rozumiemy mikrosystem specyficznych 
i stałych narodowych prawideł porozumiewania się, przyjętych 
i obowiązujących w społeczności w celu nawiązania rozmowy, 
podtrzymywania wzajemnych kontaktów i wybranej tonacji”.

To, w jaki sposób dane osoby rozmawiają po tatarsku, 
w znacznym stopniu zależy od ich wieku. Tradycyjne i specyficzne 
cechy najbardziej wyraźnie i we względnie czystej formie występują 
wśród ludzi starszego pokolenia. Najprawdopodobniej, wiele od-
rębnych zjawisk w wypowiedziach Tatarów daje się wyjaśnić wpły-
wami islamu. Nawyki językowe młodego pokolenia częstokroć 
charakteryzują się natomiast zapożyczeniami z języka rosyjskiego.

Nawiązanie kontaktu przy spotkaniu rozpoczyna się od po-
witania, które przybiera formę zależną od uczestników. Powitanie 
Ässälämäğäläykem i odpowiedź Wäğäläykemässäläm wystę-
puje zazwyczaj w mowie staruszków, chociaż może mieć miejsce 
także wśród młodzieży. Wyciągniętą na pozdrowienie dłoń ściska-
my obiema rękoma. Podawanie starszemu człowiekowi tylko jed-
nej ręki, odczytywane jest jako brak szacunku. Oprócz tego mówi 
się İsänmesez! – Witajcie! Powitania: Xäyerle irtä!, Xäyerle 
kön! Xäyerle kiç! – Dzień dobry! (rano), Dzień dobry! Dobry 
wieczór! – używane są w sytuacjach oficjalnych, wśród inteligencji. 
Uścisk dłoni nie jest przy tym obowiązujący.

Potocznymi i familiarnymi pozdrowieniami są: Nixäl? – Jak 
leci? Jak się masz? Saumı? – Jak zdrowie? Saumısız? – Jak wasze 
zdrowie? Säläm! – Cześć! Wśród młodzieży studenckiej pod wpły-
wem języka rosyjskiego upowszechniło się żartobliwe Çao! Salut!

Do bliskich znajomych oraz rodziny zwracamy się przez ty. 
Grzecznościowa forma mówienia Wy rozpowszechniła się wraz 
z językiem rosyjskim i stała się normą w kontaktach z nieznajomy-
mi, gdy rozmówcy przestrzegają zasad konwersacji w celu wyraże-
nia wzajemnego szacunku.

Oryginalnym przejawem tatarskiej mowy jest zwracanie się 
do krewnych z określeniem pokrewieństwa: apa – siostra, abí 
– starszy brat, enem – mój młodszy brat, apam – moja siostra, 
señelem – moja siostrzenica, cizni – wujek, baldız – szwagier-
ka. Wcześniej znacznie częściej używano w stosunku do bliskich 
krewnych określeń typu: çibär apa – piękna siostra, alma apa 
– siostra-jabłko, şikär apa – siostra-cukier, bäläkäy ene – maleń-
ki brat, yıraq äbi – daleka babcia itd.

Zwracanie się dzieci do swoich dziadków i babć przetrwało 
w formie äbi, babay, däw äni - , däw äti (w dialektach brzmi to 
zur äni – zur äti, qart äti – qart äni).

Tatarzy wypracowali cały system określeń, skierowanych do 
osób szczególnie ulubionych i bliskich, które wyróżniają się życz-
liwością oraz emocjonalnością: qäderlem – mój drogi, söyeklem 
– mój miły, altınım – moje złoto, kügärçenem – moja gołąbka, 
bılbılım – mój słowiku, aqqoşım – mój łabędziu, aqıllım – mój 
mądry, canım – duszo moja, cankisägem – cząstko mojej duszy, 
bäğırem – dosłownie: moja wątrobo, w znaczeniu: moja droga, 
bäğerkäyem – mój drogi itp.

Swoiste jest także to, że do osób postronnych, a również 
do bliskich, mówi się używając imienia z dodatkiem określenia 

rodzinnego: Kamil abí, Alsu apa, Märfuğa abıstay, Ğafur 
enem itd.

W latach 30-60. ubiegłego wieku istniał wśród młodzieży oby-
czaj zwracania się do osób urzędowych w formie: Abdullin abí, 
Şaqirova apa. Pod wpływem języka rosyjskiego pojawiło się w ofi-
cjalnych kontaktach używanie imienia własnego i ojcowskiego (pa-
tronimikum): Timur Arslanoviç, Şäwkät Qadıroviç, Luiza Mar-
dievna, Alsu Giniätovna itd. Tendencja ta w obecnych czasach 
jednak znacznie osłabła. Oficjalność podkreśla również mówienie: 
iptäş Salixov – towarzysz Salihow, iptäş Kärimova – towarzyszka 
Karimowa. Dzisiaj jednak nie używa się już takiej formy.

Kontakty żony z mężem do czasu rewolucji październikowej 
1917 roku, charakteryzowały się tym, że nie wolno było wymie-
nić imienia współmałżonka: stanowiło ono swoiste tabu. Zamiast 
imienia mówiono: ätise – jego ojciec, änise, anası – jego matka, 
sin – ty, siña äytäm – mówię do ciebie itp. W obecnych czasach 
mężowie wymawiają już imię żony, podobnie jak żony posługu-
ją się imionami mężów. Jednak szeroko rozpowszechnione jest 
stosowanie określeń qart – staruszek, qarçıq – staruszka, xatın 
– żona itd. Współcześnie bardzo powszechnie używa się właśnie 
takich form: Ğäliä xanım – pani Galia, Mansur äfände – pan 
Mansur, Färidä tutaş – panna Farida.

Szeroko rozpowszechnione były wśród Tatarów przydomki, 
które wywodziły się z etnicznej charakterystyki, szczególnej spo-
łecznej i zewnętrznej cechującej poszczególnych ludzi, specyfikę 
ich zachowania, mowy, ubioru, zawodu, sposobu życia, osobliwo-
ści, związków z innymi osobami itp. Wiele z nich pochodzi od 
nazw zwierząt i ptaków: Ayu Wali - Niedźwiedź Wali, Sayısqan 
Safura - Sroka Safura, Tölke Ğata - Lis Gata, Tawıq Ğafur - 
Kurczak Dżafur. Przydomkami takimi częściej obdarzani są męż-
czyźni niż kobiety. Wymienia się je przed imieniem danej osoby.

Powitać napotkanego człowieka można skinieniem głowy 
(z góry w dół), uniesieniem nakrycia głowy lub podniesieniem 
ręki. Rozmowa odbywa się na siedząco, bowiem toczenie poga-
wędki stojąc uznawane jest za dość nieprzyzwoite. Zazwyczaj Ta-
tarzy nie przechodzą od razu do sedna sprawy. Zgodnie z zasada-
mi, rozmowa odbywa się przy stole, przy herbacie, co jest oznaką 
szacunku i gościnności. Po części wstępnej przechodzi się do wła-
ściwego etapu, w którym gość wyjaśnia cel swojej wizyty. Rozmo-
wę wieńczą podziękowania za ugoszczenie i życzenie gospoda-
rzom pomyślności: síığızğa räxmät – dziękuję za waszą gościnę, 
xörmätegezgä räxmät – dziękuję za okazane poważanie. Kiedy 
gość wychodzi, to obowiązkowo prosi o wybaczenie: ğäyep itep 
qalmağız – nie bierzcie mi za złe, wybaczcie (wybaczcie, jeśli zro-
biłem coś nie tak), na co gospodarz odpowiada: üzegez ğäyep 
itep kitmäğız – nie odchodźcie ze złością, z pretensjami.

Spotkanie przebiega w formie dialogu, gdzie dużą rolę odgry-
wają niezobowiązujące pytania, mające na celu nawiązanie rozmo-
wy, następnie jej podtrzymanie i przedłużanie, a także okazjonalne 
słowa. Przy pożegnaniu Tatarzy wypowiadają: xuş, xuşığız – że-
gnaj, żegnajcie, sau bul, sau bulığız – bądź zdrów, bądźcie zdro-
wi, isän bul, isän bulığız – bądź żywy, bądźcie żywi. Bardziej 
potocznymi wyrażeniami są: xuş ittek – pożegnaliśmy się, isän-
lektä – bądźmy zdrowi. Kiedy następuje pożegnanie na określony 
czas, stosuje się zwroty przyjęte z języka rosyjskiego: kiçka qädär 
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Kiedy ktoś pierwszy zaczyna jakąś pracę, to należy powiedzieć 
mu: qulıñ ciñel bulsın – niech twoja ręka będzie lekka, qul-ayağıñ 
ciñel bulsın – niech będzie lekka twoja ręka-noga. Niekiedy na wi-
dok pracujących mówi się także: alla qüät birsen – niech ci Allah 
da siłę, alla yärdäm birsen – niech cię Allah wspomaga, qüätegez 
küp bulsın – abyście mieli wiele siły, eşlär unsıñ – oby działania 

były pomyślne (powodzenia w działaniach). 
Rozpoczęciu samej pracy towarzyszą słowa 
w rodzaju: tapşırdıq – sprzedaliśmy, allağa 
tapşırdıq – sprzedaliśmy Allahowi, xäyer-
le säğätta – w dobry czas.

Życzenia urodzinowe wyrażamy tak: yöz 
yäşä – żyj setkę, meñ yäşä – żyj tysiąc, küp 
yäşä – żyj długo, ozın ğömerle bul – bądź 
długowieczny. Natomiast podczas składania 
gratulacji weselnych mówi się: tuylarığız 
qotlı bulsın! – niech będzie szczęśliwe wa-
sze wesele!, qazaniñ örele bulsın – aby wasz 
kocioł był tłusty (abyście mieli zawsze pełno 
w garnkach), çümergäneñ may bulsın – 
pijcie tylko masło (spijajcie samą śmietankę), 
aşağanıñ bal bulsın – jedzcie tylko miód, 
nigezegez nıqlı bulsın – niechaj osnowa 
(waszego związku) będzie mocna, töşkän 
cireñdä taş bul – gdzie się znalazłeś – tam 
zostań kamieniem.

Istnieją jednak i życzenia niedobre: 
çäçäk qırgırı – aby cię ospa zadusiła! Mur 
qırgırı – niech cię zamorzy zaraza, qulin 
qorığırı – aby ci ręka uschła, üz başıña 
– na twoją głowę, awızıñnan cil alsın 
– niech wiatr porwie z twoich ust, läğnät 
suqsın (suqqırı, töşkere) – niech spadnie 
na ciebie przekleństwo.

Aby dobitnie przekonać o czymś roz-
mówcę, Tatarzy posługują się przysięgami: 
ipineñ çırayın kürmim – abym nie zo-
baczył więcej chleba, basqan ciremdä cir 
yotsın – niech tam gdzie stoję, pochłonie 
mnie ziemia, qoyaştır menä – oto słońce; 
ikmäkter menä – oto chleb, isemem (...) 
bulmasın – nich mnie nie nazywają (…), 
çäçräp kitim – niech się rozlecę (obym 
pękł), ike küzem çäçräp çıqsın – aby mi 

oczy wylazły, ant menä – oto przysięga (przysięgam).
Wyrażanie wdzięczności następuje zazwyczaj za pomocą 

słowa räxmät – dziękuję. Warianty: räxmät sezgä – dziękuję 
wam, räxmät siña – dziękuję ci, bülägeñ öçen räxmät – dzię-
kuję za prezent, çıgışığız öçen räxmät – dziękuję za wystąpie-
nie, meñ-meñ räxmät siña – tysięczne dzięki, räxmätlär uqín 
– składam dzięki. Podziękowanie łączy się z dobrymi życzenia-
mi: awızıña bal da may – w twoje usta miód i masło, igelek 
kürgere – pozostawaj z dobrem, ayaq-qulıñ sızlawsız bulsın 
– aby nie bolały cie nogi-ręce, qulıñnan quan – ciesz się swymi 
rękoma, räxmät yawğırı (töşkere) – niech obsypią cię (spadną 
na ciebie) podziękowania. Często przybiera formę: nindi genä 
räxmätlär äytim ikan siña (sezgä) – niech się wiedzie tobie 
(wam) jak mnie.

– do wieczora, irtägägä qädär – do jutra, xäzergä – tymczasem, 
na razie. Pokrewnymi życzeniami są: tınıç yoqı – spokojnej nocy, 
xäyerle tön – dobrej nocy, onıtıp betermägez – nie zapominaj-
cie, kilegez – przychodźcie, kergälägez – zachodźcie, şıltıratığız 
– zadzwońcie (telefonujcie), änieñnärgä säläm (äyt) – przekaż 
pozdrowienia matce, tağın kilegez – przychodźcie ponownie.

Przy odjeździe gościa obdarza się go 
życzeniami dobrej drogi: xäyerle säğätta 
– w dobrą godzinę, izge säğättä – w dobrą 
godzinę, xäyerle yul – dobrej drogi, xäyerle 
säfär bulsın – aby się wam dobrze podró-
żowało, yulıñ (yulığız) uñ bulsın – niech 
droga będzie udana (pomyślna), aq yul se-
zgä – białej drogi wam. Kiedy wychodzi czy 
odjeżdża niepożądany gość mówi się yulıña 
aq cäymä – dróżka stoi otworem. Pożegna-
niu towarzyszą gesty: machanie podniesioną 
ręką przed sobą lub lekko na boki.

Dobre wychowanie rozmawiających 
jasno uwidacznia się także przy składaniu 
życzeń. Słowo qotlím – gratuluję, życzę, 
winszuję, często jest opuszczane i mówi 
się: bäyräm belän – ze świętem, Yaña yıl 
belän – z Nowym Rokiem, tuğan köneñ 
belän – z dniem urodzin, ciñu köne be-
län – z Dniem Zwycięstwa.

Przy narodzinach dziecka gratulacje 
przekazuje się życzeniami: ozın ğömerle 
bulsın – niech będzie długowieczne, 
täwfíğı belän tusın – niech urodzi się 
porządnym (uczciwym), möbaräk bulsın 
– niechaj będzie dostojne (wspaniałe).

Powinszowania związane z nowościa-
mi wyrażają się także następująco: qotlı 
bulsın – niech będzie szczęśliwy (zdrowy), 
cılı täneñda tuzsın – niechaj zużyje się 
(znosi się) na twym ciepłym ciele, östäwle 
kiem (mal) bulsın – niech będzie dosta-
tek odzieży (bogactwa), räxäten kürergä 
nasíp itsen – aby doświadczał przyjemno-
ści igelege (xäyere) belän bulsın – niech 
dobroć (dobro) będzie z nim, östennän 
östälsen – aby mu przybywało, östendä 
kiep tuzdırırğa yazsın – niech będzie to 
do pełnego znoszenia na sobie.

Przy życzeniach pojawiają się ponadto słowa, wyrażające sto-
pień emocjonalnego przekazu: çın küñeldän täbrik itäm (qo-
tlím) – z czystej duszy winszuję, gratuluję, çın yöräktän täbrik 
itäm – życzę, winszuje z czystego serca.

W rozmowie zawsze jest miejsce na dobre słowa. Na widok 
jedzących obiad, zgodnie ze zwyczajem powiemy: tämle bulsın 
– niech będzie smakowało, smacznego; aşlarığız (cäyläregez) 
tämle bulsın – niech będzie smaczne wasze jadło (herbata).

Gdy w domu pojawi się panna młoda, mówi się zazwyczaj: 
tökle ayağıñ belän – z puszystej (owłosionej) nogi, ciñel ayağıñ 
belän – z lekkiej nogi, bäxeteñ - täwfíğıñ belän – ze szczęściem 
- uczciwości.
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Przeprosiny wyrażane są słowami: ğafu it – przepraszam, 
wybacz, ğafu itegez – wybaczcie, kiçer – przepraszam, wybacz, 
kiçeregez – wybaczcie – do których dodaje się słowo zínhar – 
proszę. Czasem wymienia się powód przeprosin: borçuım öçen 
ğafu itegez – przepraszam, że was niepokoję, soñğa qalğan 
öçen ğafu it – przepraszam cię za spóźnienie.

Prośba składa się najczęściej z czasownika rozkazującego 
z przyłączoną cząstką -çi/-çe, -sana/-sänä, -la/-lä oraz mo-
dalnym słowem zínhar – proszę: birçe – daj no, qalsana – zo-
stań, soramağız la – nie pytajcie, äyt, zínhar – powiedz, proszę. 
Oprócz tego używa się cząstek äle, inde: açulanmağız inde 
– nie gniewajcie się, biregez äle – dajcie no, qarağız äle – patrz-
cie no. Najbardziej typowa prośba ma formę: äytmässezme ikän 
– może powiecie czy, qarap çıqmassızmı ikän – czy popatrzycie, 
awırsınmasağız, kilegez äle – jeżeli możecie, to przyjdźcie, pro-
szę. Wyższy stopień prośby to ütenäm – proszę, yalwaram – bła-
gam. Odpowiedzią na takie prośby są słowa i zwroty: yarí, yarar 
– w porządku, yaxşı – dobrze, baş öste – spokojna głowa, älbättä 
– oczywiście, xäzer – w tej chwili, natychmiast, buldıra almím 
– nie mogę, bula – w porządku, pewnie, bula ul – starczy itd.

Zaproszenie zależy od tego kiedy, kogo i w jakim celu się 
zaprasza. W mowie potocznej przyjmuje ona formę czasownika 
w trybie rozkazującym drugiej osoby liczby pojedynczej oraz mno-
giej: kil bezgä – przyjdź do nas, bezgä kerep çığığız – wstąpcie 
do nas, irtägägä xätle qal – zostańcie do jutra. W języku oficjal-
nym używany jest natomiast czasownik çaqıru – zapraszać: min 
sezne irtägä säğät sigezdä qunaqqa çaqıram – zapraszam was 
jutro na godzinę ósmą w gości. Formalne zaproszenie, skierowa-
ne do osób starszego pokolenia brzmi: cyezne bügen teatrğa 
çaqırırğaröxsät itegez – pozwólcie zaprosić się dzisiaj do teatru.

Przy wchodzeniu do domu wypowiada się słowa: keregez 
– wejdźcie, ütegez – przechodźcie, türgä uzığız – przejdźcie na-
przód, äydük – idźcie (wyrażenie potoczne), räxim itegez – wita-
my serdecznie, räxim itep utırığız – usiądźcie, proszę.

Tatarzy – to w ogóle naród gościnny. Człowieka, który zajdzie 
w porze obiadu, powitają słowami: maqtap yörisez ikän – szanu-
jecie nas, okazuje się, räxmät toşkere, maqtap yöriseñ ikän – abyś 
był błogosławiony, ty nas, okazuje się, szanujesz – zachodzisz.

Bardziej zdecydowane zaproszenie do zajęcia miejsca za sto-
łem brzmi: utırığız, aştan olı tügelsezder bit – siadajcie, nie je-
steście wyżsi od jedzenia. A już za stołem mówi się: awız itegez  
– próbujcie, smakujcie, citeşegez – nadążajcie (z jedzeniem); 
aştan (niğmättän) awız itegez – próbujcie jedzenia, smakujcie 
potrawy.

Chęć pójścia gdziekolwiek wypowiada się następująco: äydä 
– idziemy, co wiąże się z czasownikami rozkazującymi i oznajmu-
jącymi: äydä, kittek – dalej, idziemy, äydä, baríq – dalej, pójdzie-
my, äydägez, barabız – dalej, chodźmy.

Niezobowiązujące zaproszenie może być wypowiedziane 
także w formie pytającej: barasıñmı kinoğa? – idziesz do kina?, 
bezgä keräseñme? – wstąpisz do nas? Za zaproszenie dziękuje 
się słowami: räxmät – dziękuję, ríza – zgadzam się, zgoda, yarí 
– w porządku, dobrze, bik teläp – chętnie, z chęcią.

Pochwały, komplementy wspierają na duchu, pozwalają na 
miłe podtrzymywanie rozmowy. Przy spotkaniu osoby w śred-
nim wieku można zwrócić się słowami: sez haman yäş – wy jak 
zawsze młodzi, sez ber dä qartaymağansız – w ogóle się nie 

starzejecie, sez bik äybät kürenäsez – świetnie wyglądacie, sez 
haman yäşäräsez – jesteście coraz młodsi, sez haman şul uq 
– w ogóle się nie zmieniliście. Uznanie dla wyglądu zewnętrznego 
czy ubioru wyraża się zazwyczaj: sezgä bu külmäk bik kileşä 
– w tej sukience bardzo wam do twarzy, sezgä bolay bik kileşä 
– bardzo wam to pasuje. Aprobując czyjeś postępowanie mówi-
my: molodes, şäp – zuch, dobrze, yaxşı – dobrze, äfärin – bra-
wo, ğäcäp – zdumiewające.

W pewnych przypadkach wypowiadanym słowom pochwal-
nym towarzyszą wyrażenia, np. äytmägänem bulsın! – ja tego 
nie powiedziałem! Taşqa ülçim! – niczym kamień! Küz timäsen! 
– aby nie zauroczyć! Wiąże się to z magią słowa oraz tabu.

Podczas rozmów telefonicznych stosuje się najczęściej kalki 
zwrotów z języka rosyjskiego: allo – halo, äye – tak, tıñlím – słu-
cham, bu qassamı? – czy to kasa? Ğäliä, sinme? – Galia, to ty?, 
sez yalğışqansız – pomyliliście się, yuq, bu Ğäliä tügel – nie to 
nie Galia, Tamaranı telefonğa çaqırığız äle – proszę Tamarę 
do telefonu, Marat Kärimoviç, sezne sorílar – do was, Maracie 
Karimowiczu, xäzer çaqıram – zaraz zawołam, xäzer – zaraz, 
chwilę, xäzer ul kilä – już on podchodzi, ul öydä yuq – nie ma 
go w domu, ul çıqqan ide – on wyszedł, naçar işetelä – źle sły-
chać, tağın şıltıratığız – zadzwońcie jeszcze itd.

Wzajemne przerywanie sobie w rozmowie uważane jest za 
nieuprzejmość, zaś wtrącanie się dzieci w rozmowy starszych to 
wręcz nieprzyzwoitość (niegdyś rzeczą nieobyczajną było np. roz-
mawianie synowej ze świekrą). Do chwili obecnej zachował się za-
kaz używania niektórych słów: nie wolno mówić o osobie zmarłej 
mesken – nieszczęśliwy, biedny, a należy powiedzieć märxüm 
– spokojny. Zmartwienia, problemy nazywa się nie qandala, ale 
kibäk – z życzeniem uschnięcia, zwiędnięcia. Nie mówi się o jęcz-
mieniu w oku – arpa, trzeba natomiast rzec qorı botaq – sucha 
(uschła) gałązka. Zamiast słowa yılan – żmija, używa się określe-
nia qamçı – bat. W domu, gdzie są koźlęta i jagnięta nie wypo-
wiada się słowa quyan – zając, tylko ozın qolaq – długie uszy, 
miran. Na niedźwiedzia mówi się nie ayu, ale xuca – gospodarz, 
ul – on itp. Jednakże młodzi ludzie nie orientują się najczęściej 
w tych słownych zakazach, będących wciąż w świadomości osób 
średniego i starszego pokolenia.

Artykulacja starszych Tatarów nie obfituje w gesty i mimikę. 
Można tu wyróżnić: kręcenie głową z prawa w lewo, z lewa w pra-
wo – gest odmowy. Kiwnięcie głowa z góry na dół i odwrotnie 
– zgoda. Wyciągnięta do przodu ręka – wskazanie, poklepywanie 
się rękoma po biodrach – zdziwienie, zaskoczenie, ruch dłońmi 
od siebie – odpychanie, dłońmi do siebie – zaproszenie itd. Nie-
gdyś dziewczęta przy spotkaniach ruchami brwi sygnalizowały 
chłopcom rozmaite rzeczy, pstrykały palcami, aby zwrócić na sie-
bie uwagę itd.

Tatarska mowa jest bardzo emocjonalna, ekspresyjna, co prze-
jawia się częstym używaniem wykrzykników, szczególnie przez 
kobiety. Wykrzykniki podkreślają zachwyt, radość, zaskoczenie, 
zadowolenie, przerażenie, powątpiewanie, niezadowolenie itp. Są 
to m.in.: i-i-i, ay, äy, oy, ux, uf, nu, oho, bäy, baqçí, abaw, ä-ä-
ä, o-o-o, ay-ay-ay, ix-ma, bäleş, pärämäç, çü. Charakteryzuje 
się także śpiewnością, szczególnie w dialektach miszarskich.

Татарский речевой этикет (www.tatar-deres.ru)
Z języka rosyjskiego tłumaczył Musa Czachorowski

■
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O języku tatarskim słów kilka
kach narodów Republiki Tatarstan” z 1992 roku. W języku tatar-
skim - zapisywanym wciąż cyrylicą lub też łacinką – wydawane są 
podręczniki, literatura naukowa, piękna, publicystyczna oraz prasa. 
Istnieje ponadto jeszcze kilka odmian języka tatarskiego, z którymi 

raczej nie będziemy mieć do czynienia. 
Czy zatem warto w ogóle wiedzieć 

cokolwiek o tatarskim? Niewątpliwie tak, 
i to nie tylko ze względu na sentyment do 
tatarskiego pochodzenia. Przecież mamy 
coraz częstsze kontakty z Tatarstanem 
i Krymem, do wielu z nas dociera litera-
tura i prasa tatarska, a przede wszystkim 
istnieje Internet z jego niezmierzonym 
bogactwem wszelakiego rodzaju stron po 
tatarsku. Poza tym znaleźć można w Pol-
sce wielu Tatarów i Turków, których język 
jest bardzo bliski tatarskiemu. I miło bę-
dzie powiedzieć chociażby „dzień dobry, 
jak się masz” po tatarsku. 

Niestety, książek do nauki tatarskiego 
nie ma. Jedynie w 1992 roku ukazała się 
„Gramatyka języka krymskotatarskiego” 
autorstwa profesora Henryka Jankowskie-
go, zaś kilka miesięcy temu Wydawnictwo 
Akademickie „Dialog” opublikowało ko-

lejną książkę profesora pt. „Język krymskotatarski”. 
Zamieszczamy w „Przeglądzie Tatarskim” tekst dotyczący 

etykiety w języku tatarskim (kazańskim) z nadzieją, że coś z niego 
pozostanie w naszej pamięci oraz w codziennym użyciu. 

Musa Czachorowski
■

Polscy Tatarzy od kilkuset lat nie używają już języka tatarskie-
go. Został zatracony prawdopodobnie w XVII wieku, chociaż 
– z racji np. osobistych kontaktów z pobratymcami z Krymu czy 
Tatarstanu – jeszcze długo mogły być osoby nim się posługujące.

Język tatarski – tatarça – należy do 
rodziny języków tureckich, łączącej się 
z językiem mongolskim oraz tunguskim 
w rodzinę ałtajską, która wraz z językami 
uralskimi tworzy rodzinę uralsko-ałtaj-
ską. Tatarski z kipczackiej grupy języków 
tureckich, dialekty: centralny (kazański) 
w Tatarstanie, zachodni (miszarski) oraz 
wschodni — na Syberii; wspólny język li-
teracki na podstawie dialektu centralnego. 

Język krymskotatarski, Qırımtatar 
tili, Qırımtatarca, to język Tatarów Krym-
skich, zaliczany do podgrupy kipczacko-
połowieckiej kipczackiej grupy języków 
tureckich. Dzieli się on na trzy podstawo-
we dialekty:

−	 południowy
−	 stepowy, północny 
−	 środkowy, inaczej górski
Do roku 1928 język krymskotatarski 

zapisywano alfabetem arabskim, następ-
nie do 1939 – łacińskim, a od 1939 – cyrylicą. Od lat 90. XX wieku 
trwa przechodzenie na alfabet łaciński, oparty na zmodyfikowa-
nym alfabecie języka tureckiego. W użyciu jest zarówno łacinka, 
jak i cyrylica. 

Język tatarski to, oczywiście, język urzędowy w Republice Ta-
tarstan, zgodnie z przepisami Ustawy Republiki Tatarstan „O języ-

Musa Czachorowski 

Tatarska kuchnia: czebureki
- Czebureki, ach, czebureki - wzdycha Olga, mieszkająca nie-

gdyś na Krymie, od wielu lat wrocławianka. - Ja będę robiła, ty 
będziesz sprzedawał - mówi za każdym razem, gdy się spotkamy. 
Oczywiście, bardzo nawet i chętnie, ale nim zacznę handlować 
smacznymi czeburekami, zobaczmy, co to w ogóle za cudo. 

Są więc czebureki potrawą kuchni tatarskiej. Bardzo popu-
larne na Krymie, na Ukrainie, w Rosji, a i na Litwie dostanie-
my je bez większego problemu. W Internecie znalazłem nawet 
przepis udostępniony przez powiat sejneński. Znaczy się, Sejny 
i okolice zajadają się czeburekami, zatem na zdrowie, smaczne-
go, a pamiętajcie tylko, że to tatarskie jadło! Są więc czebureki 
gorące, smakowite, jednak nie wszędzie takie same, bo różne są 
na nie receptury. Z farszem mięsnym, serowym, grzybowym, 
z kapustą i cebulą lub z marchwią i cebulą. Polane masłem, po-
smarowane musztardą, z jarzynami, posypane drobno posieka-
ną kolendrą lub miętą, popijane gorącą herbatą. Jak komu pasu-
je, jak komu smakuje… Skoro tak, to bierzemy się do roboty.

Na czeburekowe ciasto potrzebujemy 0,5 kg mąki, 2 deko 
drożdży, jajko, sól, trochę ciepławego mleka i wodę, ok. 250 ml. 
Wyrabiamy z tego niezbyt twarde ciasto drożdżowe, przykrywamy 

pięknie płócienną ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce, aby 
wyrosło. Kiedy już wyrośnie, wykładamy na posypaną mąką stolni-
cę, rozwałkowujemy na płat grubości ok. 0,5 cm i wycinamy dość 
duże krążki. Mogą mieć one od 12 do 20 cm średnicy. Robimy teraz 
farsz. Najprostszy, np. z baraniny. Przygotowujemy 0,5 kg mięsa, 2 
średnie cebule, 3-4 ząbki czosnku, sól i pieprz (ewentualnie jeszcze 
inne ulubione przyprawy, np. ja dodaję jeszcze majeranek i szczyptę 
kardamonu) do smaku. Baraninę, cebule i czosnek siekamy, przy-
prawiamy solą i pieprzem, dolewamy odrobinę wody i dokładnie 
mieszamy. Nakładamy na gotowe już krążki ciasta, składamy w pół 
i zalepiamy brzegi, jak to normalnie przy pierogach. 

I przed nami ostatni etap. Olga powtarza bezustannie, że 
on właśnie odróżnia czebureki prawdziwe od niby czebureków. 
Otóż, te prawdziwe, tatarskie czebureki smażymy zawsze na 
głębokim tłuszczu. W czym więc problem? Aaa… Receptura 
powiatu sejneńskiego mówi o 40-minutowym opiekaniu w pie-
karniku… (swoją drogą, moja babcia mówiła nie piekarnik, 
a duchówka. Mam dziwny sentyment do tego słowa…). Ale 
my smażymy w głębokim tłuszczu, obracamy, by się czebureki 
równomiernie nam pięknie zbrązowiły, i smacznego! 
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No tak, mimo wszystko popatrzmy jeszcze na inne przepisy. 
Bo są i takie, które mówią, że ciasto na czebureki powinno robić 
się nie drożdżowe, ale najnormalniejsze pierogowe (albo też maka-
ronowe), czyli z mąki i wody (są osoby, które wolą ciepłe mleko), 
jajka, z dodatkiem pieprzu i soli oraz szklanki oleju. Miesimy z tego 
elastyczne ciasto, dalej zaś postępujemy, jak w podanym powyżej 
przepisie. Wrócę przy okazji na moment do receptury z powiatu 
sejneńskiego. Dręczy mnie ona, gdyż jest jakaś… no… inna. Bo 
i ciasto grube – centymetrowe, i na kwadraty krojone, i w piekarni-
ku pieczone… Może wcale nie o czebureki tu chodzi? 

Na Litwie spotkałem się z ciekawym przepisem, według 
którego ciasto na czebureki robi się w dwóch etapach. Najpierw 
bierze się 250 ml wody, 20 ml oleju słonecznikowego, 10 g soli 
oraz 80 g mąki. Wszystko to mieszamy, zagniatamy, następ-
nie wbijamy jajko, dodajemy 15 ml wódki (ma ona ograniczyć 
wchłanianie tłuszczu przez ciasto podczas smażenia. Zamien-
nie dodawać można ocet), wsypujemy 480 g mąki i zagniata-
my twarde ciasto. Owijamy je w folię i odkładamy na godzinę 
do lodówki. Potem ponownie zagniatamy, dzielimy na ok. 80-
gramowe kęsy, które rozwałkowujemy, kładziemy na nie farsz, 
zakładamy, zalepiamy i smażymy w tłuszczu. Chociaż podana 
w recepturze ilość wódki nie wprawi nas w stan zamroczenia, 
wszelako odłóżmy ją na półkę. Popatrzmy lepiej na farsze. 

Wedle starodawnego przepisu tatarskiego - na farsz do 10 
czebureków - potrzebujemy 470 g chudej baraniny (ciągle słyszy 

się o baraninie, jagnięcinie, a co z mięsem z owcy? Też nazywa 
się je baraniną?), 230 g łoju baraniego, 400 g cebuli, 10 g czosn-
ku. Wszystko to mieszamy ze 150 g ajranu (kupić można w skle-
pach tureckich, ale nic się nie stanie, gdy użyjemy naturalnego 
kefiru, rozmieszanego z niewielka ilością wody), doprawiamy 
15 g soli, pieprzem i kolendrą (najlepiej posiekać 15 g świeżej). 
Farsz możemy przyrządzić również z bryndzy (odpowiednie 
owcze sery dostaniemy w coraz liczniejszych w Polsce sklepach 
tureckich): kg bryndzy (może być ser feta) kroimy w niewielką 
kostkę, siekamy 10 g bazylii, 5 g kolendry, 5 g natki pietruszki 
i wszystko dokładnie mieszamy. 

Tatarskiego pochodzenia jest podobno farsz migdałowy: 
800 g migdałów sparzyć, obrać ze skórki i przyprażyć do lekko 
brązowego koloru. Potem pokruszyć, wymieszać z 400 g miodu 
i 4 g mielonego kardamonu. Niezły jest farsz z kiszonej kapusty 
przysmażanej z pokrojoną cebulą lub z marchwi, którą ścieramy na 
tarce o grubych oczkach i także podsmażamy z pokrojoną cebulą. 
Farszu grzybowego, niestety, nie robiłem, ale z pewnością i on jest 
niezły. Istnieje jeszcze wiele rozmaitych litewskich receptur na cze-
burekowy farsz, jednak używa się w nich wieprzowe mięso, słoninę 
lub tłuszcz: zostawmy je więc dla sympatycznych Litwinów. 

Życzę wszystkim smacznych czebureków

                              Wasz Musa, kucharz wyśmienity
                  ■

Rezolucja Wszechkrymskiego Żałobnego Spotkania 
Pamięci Ofiar Ludobójstwa Narodu Krymskotatarskiego 

- deportacji 18 maja 1944 roku i dziesięcioleci jego przymusowego 
przetrzymywania w miejscach zesłania

dziesięciolecia przymusowego pobytu narodu krymskotatarskie-
go w miejscach zesłania nie rozwiązano do dnia dzisiejszego.

Na Ukrainie przez cały okres niepodległości nie uchwalono 
ani jednej ustawy ustanawiającej polityczne, ekonomiczne, socjal-
ne i kulturalne prawa narodu krymskotatarskiego. Nie zakończo-
no procesu powracania narodu krymskotatarskiego do Ojczyzny, 
rodziny wciąż pozostają rozdzielone, dziesiątki tysięcy Krymskich 
Tatarów nadal wbrew swojej woli przebywają w miejscach depor-
tacji. Państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw 
nie tylko odstąpiły od wypełniania wcześniej przyjętych zobo-

wiązań w ramach 
biszkekskiego poro-
zumienia o współ-
działaniu w powro-
cie na swoją ziemię 
Krymskich Tatarów 
i ich potomków, 
ale stworzyły nowe 
przeszkody na tej 
drodze.

Brak na Ukra-
inie ustaw, ukie-
runkowanych na 
przywrócenie praw 
narodu krymskota-
tarskiego, zachęca 

Europejskie państwa i europejskie narody przeżyły w XX 
wieku dwa totalitarne reżymy: nazistowski i komunistyczny, które 
niosły ze sobą ludobójstwo, naruszenie ludzkich praw i wolności, 
przestępstwa wojenne oraz przestępstwa przeciwko ludzkości.

66 lat temu, 18 maja 1944 roku, dokonano aktu ludobój-
stwa wobec narodu krymskotatarskiego - komunistyczny reżym 
Związku Sowieckiego poddał rdzenny naród półwyspu totalnej 
deportacji z jego własnej Ojczyzny.

Jeżeli państwa i narody zachodniej Europy niebawem po za-
kończeniu II wojny światowej w pełni potępiły i przezwyciężyły 
następstwa zbrodni 
wojennych, doko-
nanych przez nazi-
stowski reżym, jed-
nocząc się w Unię 
Europejską, do 
której po rozpadzie 
Związku Sowieckie-
go przyłączyły się 
też kraje wschodniej 
Europy, to na Ukra-
inie efektów kata-
stroficznego prze-
stępstwa deportacji 
18 maja 1944 roku 
oraz trwającego 
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przedstawicieli miejscowej władzy na Krymie do popełniania ak-
tów samowoli i przemocy w stosunku do powracających Krym-
skich Tatarów, oraz lekceważenia ich praw do politycznego, du-
chowego i socjalno-ekonomicznego rozwoju.

Należy jasno powiedzieć, że dalsze odwlekanie ustanowienia 
praw narodu krymskotatarskiego 
grozi katastrofalnymi następstwami, 
mogącymi doprowadzić do zatraty 
cywilizacyjnej jednego z dawnych 
rodzimych narodów europejskich.

Międzynarodowe i euro-
pejskie organizacje nie powinny 
dłużej pozostawać obojętnymi 
wobec przedłużającej się tragedii 
narodu krymskotatarskiego. Ko-
nieczne jest zwołanie pod egidą 
międzynarodowych i europej-
skich instytucji specjalnego mię-
dzynarodowego forum w sprawie 
ustanowienia praw narodu krym-
skotatarskiego w jego własnej Ojczyźnie, zapewnienia mu bez-
pieczeństwa i gwarancji rozwoju w ramach Ukrainy.

My, uczestnicy wszechkrymskiego spotkania pamięci, odbytego 
w Symferopolu 18 maja 2010 roku;

*  zdając sobie sprawę z wiszące-
go nad narodem krymskota-
tarskim niebezpieczeństwem 
oraz ze swojej odpowiedzial-
ności za los przyszłych poko-
leń Tatarów Krymskich

*  w imię pamięci o niezliczo-
nych ofiarach ludobójstwa 
narodu krymskotatarskiego - 
deportacji 18 maja 1944 roku 
i dziesięcioleciach jego przy-
musowego pobytu w miej-
scach zesłania

*  wyrażając bezmierną wdzięcz-
ność za męstwo tysięcy aktywi-
stów krymskotatarskiego, którzy 
oddali życie w walce o powrót 
narodu do swej Ojczyzny i usta-
nowienie jego praw

*  opierając się na ogólnoeuro-
pejskich i międzynarodowych 
doświadczeniach w prze-
zwyciężaniu następstw prze-
stępstw popełnionych w XX 

wieku przez totalitarne reżymy
*  biorąc pod uwagę szczególną rolę organizacji, zwłaszcza 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, Or-
ganizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz 
Unii Europejskiej

* pragnąc współuczestniczyć 
w ustanowieniu demokra-
tycznej i niezawisłej Ukrainy, 
w której prawa narodu krym-
skotatarskiego bezwarunkowo 
powinny zostać ustanowione 
i przestrzegane tak, jak gwa-
rantują to międzynarodowe 
akty o prawach narodów oraz 
prawach człowieka

- uważamy za niezbędne po-
wołanie w najbliższym czasie 
pod egidą międzynarodowych 
i europejskich organizacji spe-
cjalnego międzynarodowego 

forum w sprawie ustanowienia praw narodu krymskotatar-
skiego w jego Ojczyźnie, zabezpieczenia jego niezawisło-
ści oraz gwarancji rozwoju w ramach Ukrainy.

W związku z tym my, uczest-
nicy Wszechkrymskiego Spotkania 
Żałobnego, wzywamy delegatów 
Kurułtaju Narodu Krymskotatar-
skiego, Wszechświatowego Kon-
gresu Tatarów Krymskich i Me-
dżlisu Narodu Krymskotatarskiego 
o podjęcie nieodzownych kroków 
do przygotowania i przeprowa-
dzenia międzynarodowego forum 
w sprawie ustanowienia praw na-
rodu krymskotatarskiego w jego 
Ojczyźnie, zabezpieczenia jego nie-
zawisłości oraz gwarancji rozwoju 
w ramach Ukrainy.

Uchwalono przez uczestników 
Wszechkrymskiego Żałobnego Spotka-
nia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Narodu 
Krymskotatarskiego - Deportacji 18 maja 
1944 roku oraz dziesięcioleci jego przy-
musowego przetrzymywania w miejscach 
zesłania

Symferopol, 18 maja 2010 r.
(Tłum. Musa Czachorowski)

 ■

 Jesteśmy z Wami!

Od czasów najdawniejszych łączą polskich Tatarów z Krymem rozliczne więzi. To stamtąd wywodzi się wiele osiadłych w Rzeczypospolitej rodów, 
nasi Tatarzy uczestniczyli w budowaniu krymskotatarskiej państwowości, zajmowali zaszczytne, wysokie stanowiska w rządzie Krymskiej Republiki 
Ludowej, oddawali za Krym życie. 

Współczujemy narodowi krymskotatarskiemu, bolejemy nad tragedią jego bezlitosnej deportacji z Ojczyzny i z całego serca życzymy wszystkim 
Krymskim Tatarom powrotu z zesłania oraz godnego życia na własnej odwiecznej ziemi.

Popieramy Wasze starania, Bracia! Jesteśmy z Wami!
Polscy Tatarzy

32 świaT


