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Tatarzy we Wrocławiu  
czyli III Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych

20 czerwca br. już po raz trzeci odbył się we Wrocławiu 
Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych. To wyjątko-
wa, wspólna inicjatywa miejskiego Centrum Informacji i Roz-
woju Społecznego, reprezentowanego przez Dorotę Kozak-
Rybską oraz Porozumienia Kalejdoskop Kultur, zrzeszającego 
przedstawicieli lokalnych mniejszości, m.in. greckiej, żydow-
skiej, niemieckiej, ukraińskiej, łemkowskiej, romskiej, tatar-
skiej, bułgarskiej, 
karaimskiej, na 
czele którego stoi 
właśnie Karaimka, 
Mariola Abkowicz. 
Jego celem była 
prezentacja muzy-
ki, tańca i śpiewu, 
sztuki oraz rze-
miosła, a także wy-
robów kulinarnych 
polskich mniejszo-
ści, o których na 
co dzień niewiele 
zazwyczaj wiado-
mo.

Impreza roz-
poczęła się prze-
marszem zespo-
łów przez centrum miasta i Rynek. Piękne, barwne stroje 
zwróciły uwagę wrocławian. Dopiero przy takiej okazji widać 
było tę bogatą różnorodność naszej społeczności, która póź-
niej objawiła się w pełni na Wyspie Słodowej. Tam bowiem, 
na dużej scenie wystąpiły m.in. ukraińskie zespoły Wrocławskie 
Bandurzystki i Bude Fajno, chór niemiecki Die Heimatsanger, ze-
spół romski Terne Romani Bacht, grecki zespół Peristeri, zespół 
żydowski Eszewaim, łemkowska Roztoka, niemiecka orkiestra 
dęta z Kotulina, bułgarski Balkan Folk Acoustic, polski Jedlinok 
– oraz nasz tatarski Buńczuk. Mieszkańcy Wrocławia zawitali 
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tłumnie, aby zobaczyć tę przebogatą kulturalną różnorodność 
mniejszości narodowych i etnicznych. Oficjalnego otwarcia 
festiwalu dokonał prezydent miasta Rafał Dudkiewicz. 

W tym roku do stolicy Dolnego Śląska przybyła bardzo 
silna tatarska ekipa: bo i Buńczuk pod opieką jego organizator-
ki Haliny Szahidewicz i Zosi Assanowicz, z Sokółki przyjecha-
ła nasza kulinarna mistrzyni Maria Radecka, której towarzy-

szył mąż Lucjan 
oraz Ewa Muchla 
i Adam Szczęsno-
wicz. Przywieźli 
nie tylko wspaniałe 
tatarskie jadło, ale 
też muzułmańskie 
czapeczki, taspi-
hy i inne drobia-
zgi, zaś piszący te 
słowa, wspierany 
przez Melikę Cze-
chowską, wystawił 
nieco literatury 
tatarsko-muzuł-
mańskiej. Do tego 
zjawili się jeszcze 
łucznicy z gru-
py Czambulik, ze 

swymi niezawodnymi tatarskimi łukami. W rezultacie, chociaż 
ze sceny dobiegała ekspresyjna ukraińska muzyka, Bułgarzy 
kusili papryką w słoikach, a i innych atrakcji było naprawdę 
wiele, to Tatarzy cieszyli się największym powodzeniem. 

Przez całe popołudnie, aż do późnego wieczoru, wro-
cławska Wyspa Słodowa rozbrzmiewała muzyką i śpiewem. 
Festiwal stał się ważnym elementem wielokulturowej tożsa-
mości miasta, ukazującym jej barwną mozaikę. 

Musa Czachorowski
Fot. Melika Czechowska 
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Tatarski pomnik w Rejżach
Blisko 3 tysiące osób zgromadziło się 26 czerwca br. 

w Rejżach, jednym z najstarszych miejsc osadnictwa tatarskie-
go na Litwie, gdzie z inicjatywy działaczy Związku Wspólnot 
Tatarów Litwy odbyło się odsłonięcie pomnika ku czci Wiel-
kiego Księcia Litewskiego Witolda oraz upamiętniającego 
600-rocznicę wspólnego zwycięstwa Polaków, Litwinów i Ta-
tarów w bitwie z Zakonem Krzyżackim pod Grunwaldem. 

Wśród licznie przybyłych miejscowych Tatarów byli przed-
stawiciele Polski: mufti RP Tomasz Miśkiewicz, Jusuf  Konopacki 
– przewodniczący Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów RP, dr 
Artur Konopacki, dr Stanisław Dumin z Moskwy, a także delegacja 
Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego. Zjawili się przedstawiciele 
władz litewskich, przyjechał były prezydent Vytautas Landsbergis, 
obecnie deputowany do Parlamentu Europejskiego, osoby du-
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chowne, wojskowa orkiestra. Zaprezentowały się barwne poczty 
sztandarowe, artylerzyści w stosownych uniformach dumnie ob-
stąpili swe działo. Było to święto wyjątkowe, podkreślające wielo-
wiekową wspólną historię Polaków, Litwinów i Tatarów.

Miejscem uroczystości był plac nieopodal drewnianego, 
pochodzącego z drugiej połowy XIX wieku meczetu. Ustawio-
no tam scenę, przybraną litewskimi i krymskotatarskimi flaga-
mi, oraz liczne stragany, w których znalazły się wyroby ludo-
wych artystów, wydawnictwa o tematyce tatarskiej i rozmaite 
pamiątki. Obok przygotowywano narodowe potrawy, łącznie 
z pieczeniem barana po tatarsku. W pobliżu rozlokowali się 
przybyli z Polski jeźdźcy, przyodziani w stylizowane stroje XV-
wiecznych Tatarów, prezentujący swe umiejętności w dżygitów-
ce, strzelaniu z łuków i innych działaniach bojowych. Specjalna 
atrakcja była prezentacja reprodukcji obrazu Jana Matejki „Bi-
twa pod Grunwaldem” w oryginalnych wymiarach.

Oficjalni goście spotkali się w meczecie z przewodniczącym 
Związku Wspólnot Tatarów Litwy dr. Adasem Jakubauskasem, 
zaś po południowym namazie, który prowadził mufti litewskich 
muzułmanów Romas Jakubauskas, nastąpiło odsłonięcie gra-

nitowego monumentu, powstałego dzięki zamysłowi oraz ze 
środków Tatarów litewskich. Jego szczyt wieńczą dwa znamien-
ne symbole: Tarak - tamga chanów krymskich oraz starodawne 
litewskie godło – Słupy Giedymina. Poniżej rozmieszczono daty: 
1392 - otrzymanie przez Witolda tytułu Wielkiego Księcia Litew-
skiego, 1397 – początek osadnictwa tatarskiego na Litwie, 1410 – 
rok bitwy pod Grunwaldem i 1430 – śmierć Witolda Wielkiego. 

Odczytano też pisma z pozdrowieniami, które przesła-
ła Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitë i prze-
wodnicząca Sejmu Litwy Irena Degutienë. Następnie wystąpił 
szef  delegacji Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego, prezy-
dent Wszechświatowego Kongresu Tatarów Krymskich Refat 
Czubarow. Powitał on zebranych w imieniu Kongresu oraz 
przekazał pozdrowienia od przewodniczącego Medżlisu Na-
rodu Krymskotatarskiego Mustafy Dżemilewa. Piękny i zna-
mienny był to zaiste dzień: odżyła w nim pamięć o dawnym 
wspólnym zwycięstwie i wielowiekowej przyjaźni.

Musa Czachorowski
Fot. Służba Prasowa Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego
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Wspólna walka - wspólna droga
Polsko-litewsko-tatarska historia to nie tylko dzieje daw-

ne, gdy m.in. wspólnie – i zwycięsko – zmagaliśmy się z but-
nym Zakonem Krzyżackim. Związek ten potwierdziło dobitnie 
ostatnie ćwierćwiecze, kiedy działacze polskiej „Solidarności 
Walczącej” wspierali litewski ruch niepodległościowy, zaś z Po-
lakami i Litwinami współpracowali właśnie Tatarzy z obu tych 
krajów. A razem pomagali Tatarom Krymskim w ich wciąż 
trwającej walce o prawo do narodowego istnienia. Dowodem 
owych dni jest album „Wilno – 
Warszawa. Wspólna droga do wol-
ności”, który ukazał się w połowie 
czerwca br. 

Książka to szczególna, po-
wstała z inicjatywy Piotra Hlebowi-
cza, działacza niepodległościowe-
go, współzałożyciela „Solidarności 
Walczącej”, http://www.wydzialw-
schodnisw.pl/ , współdziałającego 
m.in. z opozycjonistami litew-
skimi, białoruskimi i tatarskimi. 
Wspomagał go w dziele publikacji 
Piotr Warisch, dysydent, redaktor, 
drukarz, plastyk. W efekcie ich sta-
rania otrzymaliśmy zbiór około dwustu unikatowych wielokroć 
fotografii, dokumentujący m.in. najgorętsze momenty litew-
skiego dochodzenia do niezawisłości z końca lat osiemdziesią-
tych i początku dziewięćdziesiątych XX w. Obok mamy zdjęcia 
ludzi, którzy często poświęcili idei wolności całe swoje życie. 

Cennym elementem albumu są teksty, opisujące tło zmagań 
z reżymem sowieckim, przypominające sylwetki osób skrom-
nych, aczkolwiek o wielkich sercach. Dzięki takim jak oni mogły 
dokonać się w naszych krajach wielkie polityczne zmiany. Swo-
je przeżycia opisali w książce również działacze tatarscy: Selim 
Chazbijewicz i Adas Jakubauskas. Tatarską daninę krwi spłaciła 
młodziutka Loreta Asananavičiute, która zginęła od sowieckich 

kul w nocy z 12 na 13.01.1991 r. pod wieżą telewizyjną w Wilnie 
(zdjęcie).

Pierwsza promocja albumu odbyła się 24 czerwca 2010 r. 
w krakowskim Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Następna zaś 29 czerwca w Instytucie Polskim w litewskiej stolicy 
– Wilnie, podczas odznaczenia polskimi orderami litewskich dzia-
łaczy opozycyjnych i niepodległościowych. Wśród przybyłych na 

tę uroczystość byli m.in. Adas Jaku-
bauskas, przewodniczący Związku 
Wspólnot Tatarów Litwy, Stanisław 
Dumin z Moskwy, z Polski przyje-
chała Melika Czechowska, Michał 
Czechowski oraz piszący te słowa. 
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasłu-
gi RP uhonorowano m.in. Sauliusa 
Pečeliunasa, Antanasa Terleckasa 
i Leonardasa Vilkasa. Krzyż Kawa-
lerski Orderu Zasługi RP nadano 
pośmiertnie Elenie Terleckiene. 

O takich to ludziach, bohate-
rach walki o niepodległość, którzy 
dzisiaj zostali odznaczeni, jest wła-
śnie album „Wilno - Warszawa. 

Wspólna droga do wolności” - stwierdził Piotr Hlebowicz. Opo-
wiedział też o dawnych działaniach, o tej jedynej w swoim ro-
dzaju więzi łączącej Polaków, Litwinów i Tatarów w zmaganiach 
z sowiecką okupacją. Swoje wspomnienia sprzed lat przedstawiła 
również Janina Jadwiga Chmielowska, dziennikarka i współtwór-
czyni Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. 

Oby czas wspólnej walki, wspólnej – polsko-litewsko-ta-
tarskiej – drogi, zatrzymany w albumie Hlebowicza i Warischa, 
pozostał na zawsze w naszej pamięci.

Musa Czachorowski
Fot. Melika Czechowska
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Gratulujemy wyróżnienia!

Tatarska wystawa w Gorzowie Wlkp.

 Miło nam poinformować, że Krzysztof  Mucharski, którego 
fotografie wielokrotnie publikowaliśmy w Przeglądzie Tatarskim, 
zdobył pierwsze wyróżnienie za zdjęcie zespołu Islamey z Ady-
gei. Działo się to podczas Podlaskiej Oktawy Kultur, czyli III 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru, który 
odbywał się w Białymstoku od 23 do 28 lipca br. Gościły naon-
czas na Podlasiu zespoły m.in. z Litwy, Ukrainy, Rosji, Chorwacji, 
Tatarstanu, Turcji i właśnie Adygei. Konkurs na zdjęcie ogłosił 
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz e-
kultura, czyli kulturalna baza danych woj. podlaskiego.

 Gratulujemy serdecznie Krzysztofowi i życzymy jeszcze 
wielu pięknych osiągnięć! 

M.Cz.
 ■

4 sierpnia bieżącego roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim 
nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy „Tatarzy Ziem Zachodnich”. 
Jej inicjatorami byli: dyrektor biblioteki Edward Jaworski i kierow-
nik działu regionalnego tej placówki Grażyna Kostkiewicz-Gór-
ska. Celem wystawy było przypomnienie epizodu dziejów miasta, 
związanego z powojennym osadnictwem tatarskim. 

Skupisko Tatarów polskich w Gorzowie Wlkp. stanowiło 
przez wiele lat centrum osadnictwa tatarskiego, które objęło tak-
że zachodnią część kraju, od Szczecinka przez Szczecin, Wałcz, 
Stargard Szczeciński, Trzciankę Lubuską, aż po Wrocław, Oleśni-

Aleksander Miśkiewicz

cę i Jelenią Górę. Większość osiedlonych tu po II wojnie świato-
wej Tatarów pochodziła z dawnego województwa nowogródz-
kiego, trochę też z Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny. 

Z biegiem lat skupiska tatarskie malały bądź zanikały zu-
pełnie, gdyż większość rodzin przenosiła się na Podlasie, które 
z charakteru swojej wielokulturowości i krajobrazu przypomina-
ło im strony rodzinne. Nie wszystkie skupiska w zachodniej Pol-
sce uległy rozpadowi, tak jak w Szczecinie, gdzie jeszcze miesz-
ka ok. 40 osób z rodowodem tatarskim. Podobnie w Gorzowie 
Wlkp., gdzie po śmierci Rozalii Aleksandrowicz, przewodniczą-
cej tamtejszej gminy muzułmańskiej, zupełnie zanikło życie tej 
społeczności, to jednak wiele osób nadal przyznaje się do swego 
rodowodu. Liczny udział tych osób w uroczystościach otwarcia 
wystawy, do których dołączyli ich współplemieńcy ze Szczecina 
i Witnicy, świadczy że nie wszyscy przenieśli się w strony biało-
stockie. Narodziła się myśl, aby reaktywować gminę lub powołać 
w jej miejsce osobny oddział Związku Tatarów RP. 

Otwarcie wystawy, której konsultantem był piszący te sło-
wa, uświetnił, choć ze względu na wakacje w niekompletnym 
składzie, tatarski zespół młodzieżowy „Buńczuk” z Białego-
stoku, który przyjechał do Gorzowa Wlkp. pod kierownic-
twem Kamili Półtorzyckiej. Wystawa trwała do 11.09.2010 r.

Aleksander Miśkiewicz
 ■

Tych dni nie można zapomnieć
30 lat temu Ramadan Bajram przypadł w sierpniu 1980 r. 

Jak zwykle z tego powodu zjechało się do Białegostoku wielu 
mieszkańców Polski z rodowodem tatarskim. Podzielili się na 
tych, którzy podążyli do Kruszynian i tych, którym bliższe 
były Bohoniki, aby spotkać się ponownie na balu tatarskim, 
który tamtego roku miał miejsce w popularnej wówczas bia-
łostockiej Astorii. Czas płynął szybko wśród krewnych i zna-
jomych. Tańczyliśmy w rytmie najnowszych przebojów. Były 
wybory miss balu, którą została jednogłośnie urocza Biało-
stoczanka, jednak jej imienia już nie pamiętam.

Jednak nam, przybyszom (mieszkałem wówczas w Szcze-
cinie) nie dawała spokoju myśl co się dzieje na Wybrzeżu, gdyż 
radio i telewizja nie ukrywały, że strajkują tam stocznie, że inne 
zakłady pracy solidaryzują się z nimi, że zamiera zupełnie życie, 
gdyż stanęła też komunikacja miejsca. Cóż, po balu należało jak 
najszybciej wsiadać do pociągu, żegnając gościnną Białostoc-
czyznę. Tym bardziej, że zawieszona została łączność telefo-
niczna i jedynie na poczcie można było wysłać list ekspresem.

Pomimo, że w Szczecinie niepokoiła się o mnie moja Mama, 
postanowiłem udać się najpierw do Gdańska, gdzie znajdowało 

Aleksander Miśkiewicz
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się centrum strajków. Nie uwierzyłem opowieściom niektórych 
osób, że patrole wojskowe zatrzymują wszystkich, którzy uda-
ją się do Trójmiasta i każą wracać z powrotem. Tak nie było 
i bez przeszkód dojechałem do Gdyni, aby następnego dnia 
popędzić pod Stocznię Gdańską. Tam spotkałem znanego nam 
wszystkim Macieja Musę Konopackiego, który przebywał tam 
każdego dnia i przez płot rozmawiał ze znajomymi stoczniow-
cami. Przeżywał te dnie razem z nimi, gdyż kilka lat wcześniej 
sam pracował w tej stoczni, w zakładowym radiowęźle i pamię-
tał dobrze tragiczny Grudzień 1970 na Wybrzeżu.

Płot stoczni udekorowany był kwiatami, wisiały portrety 
Papieża Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego, a także 
obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej i gdzie niegdzie Matki Mi-
łosierdzia – Ostrobramskiej. Prowadzono rozmowy po obu stro-
nach ogrodzenia, donoszono strajkującym posiłki. Przystąpienie 
przedstawicieli rządu do rozmów z komitetem strajkowym nio-
sło nadzieję, że tym razem władze nie przystąpią do rozwiązań 
siłowych, jak miało to miejsce w wymienionym wyżej roku.

Nie mogąc dłużej przebywać w Trójmieście, wróciłem bez 
przeszkód do Szczecina. Następnego dnia natychmiast posze-
dłem do Stoczni Szczecińskiej, gdzie panowała podobna atmos-
fera jak w Gdańsku. Chodziłem tam prawie każdego dnia, spoty-
kając znajomych i dyskutując z nimi – co przyniosą nam te strajki. 
Z nadzieją, bowiem i w Szczecinie prowadzono były rozmowy 
z przedstawicielem rządu. W tym czasie w Stoczni Szczeciń-
skiej zatrudnionych było dwóch lub trzech Tatarów. Oczywiście 
uczestniczyli w strajku, przeżywając to, co ich koledzy.

Codzienność bycia przede wszystkim przy głównej bramie 
stoczni, umożliwiała słuchanie komunikatów komitetu straj-
kowego, czytania ulotek rozdawanych przez stoczniowców, 
jak i zapoznanie się z postulatami strajkujących wywieszony-
mi na wielkiej tablicy przy bramie. Obok tych najważniejszych 
- o powołaniu wolnych związków zawodowych – rzucił mi 
się w oczy postulat o dopuszczeniu do mediów wszystkich 
wyznań w Polsce, nie tylko rzymsko-katolickiego. Jego treść, 
o ile pamiętam, brzmiała trochę inaczej, ale chodziło w nim 
o wszystkie związki wyznaniowe legalnie działające w kraju.

Jak pamiętamy, pierwsze porozumienie zostało zawarte 
w Szczecinie. Podpisali je wicepremier Barcikowski i Marian 
Jurczyk, przewodniczący Komitetu Strajkującego. Było to 30 
sierpnia 1980 r. Tego dnia szedłem w kierunku stoczni z Tere-
są Rutkowską, moją drogą, nieżyjącą już Koleżanką, wówczas 
dyrektorką Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w Policach koło 
Szczecina. Posiadała dalekich przodków tatarskich. Zdziwiło 
nas, a także innych przechodniów, że ulicą jedzie tramwaj. Za-
miast do stoczni zajrzeliśmy do znajomych, którzy siedzieli już 
przed telewizorem i słuchali nadawanych przez lokalna stację 
telewizyjna wiadomości o porozumieniu. W dniu następnym 
podpisano porozumienie w Gdańsku.

Potem jednak nastąpił czas niepokojów i nadziei, które-
mu położył kres stan wojenny 13.12.1981 r.

Aleksander Miśkiewicz
 ■

Bajramowa modlitwa
Zakończył się miesiąc postu, Ramadan. 10 września był 

pierwszym dniem Ramadan Bajramu. Z tej okazji w domach 
modlitwy i meczetach MZR odbyły się świąteczne modlitwy 
oraz spotkania wiernych. W białostockim Domu Modlitwy 
zebrało się blisko sto osób: zabrakło wręcz miejsca zarówno 
w sali męskiej, jak i kobiecej. Uroczystą modlitwę prowadził 

imam Mustafa Stefan Jasiński i mufti Tomasz Miśkiewicz. 
Potem było przepiewanie sadogi i jej rozdawanie wśród ze-
branych, a następnie składano sobie serdeczne bajramowe 
życzenia. 

Po dniu spędzonym w rodzinnym gronie, wśród przyja-
ciół i znajomych, wieczorem ruszono na…

Bal tatarski
Jego przygotowaniem zajmował się komitet organizacyjny 

Najwyższego Kolegium MZR w osobach Mierjemy Chalec-
kiej-Giembickiej, Rozalii Bogdanowicz i Barbary Pawlic-Miś-
kiewicz. Cała zaś impreza odbywała się w ramach V Podla-
skich Dni Bajramowych, wspieranych finansowo przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. 

Restauracja „Mozart” 
szybko zapełniła się gośćmi. 
A było ich naprawdę wielu, bo 
nieomal stu osiemdziesięciu! 
Przybyli na tradycyjny bal ta-
tarski nie tylko z Białegostoku, 
Suchowoli, Sokółki, Bohonik, 
Kruszynian czy Warszawy, ale 
też z daleka: m.in. ze Szczecina, 
Wałbrzycha, Wałcza oraz Wro-
cławia - nawet i z zagranicy. 
Był mufti Tomasz Miśkiewicz 
z małżonką, licznie stawili się 
członkowie Najwyższego Ko-

legium, była przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznanio-
wej w Białymstoku Halina Szahidewicz, imam kruszyniański Ja-
nusz Aleksandrowicz z małżonką i przewodnicząca Bohonickiego 
Oddziału Związku Tatarów RP Żanna Szczęsnowicz z mężem. 

W balowym gronie rozpoznaliśmy m.in. Dżennetę i Jana 
Adamowiczów, Wandę i Emira Sulkiewiczów, Marię i Lucjana 

Radeckich, Raszyda i Tamarę 
Jabłońskich, Alicję i Macieja 
Jabłońskich, Izę i Dariusza 
Szehidewiczów, Helenę i To-
masza Jasińskich, Elżbietę 
i Michała Szczęsnowiczów, 
Eugenię Radkiewicz i Aleja 
Miśkiewicza. Nasze panie 
- jak zawsze piękne – w ele-
ganckich sukniach, panowie 
w szykownych garniturach. 
Obok – przedstawiciele mło-
dego pokolenia płci obojga 
m.in. Ewa, Elżbieta i Alek-

Musa Czachorowski
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sander Świerblewscy, Gabriel Ryzwanowicz, Enwer Półto-
rzycki, Tamira Bogdanowicz, Michał i Wenera Adamowiczo-
wie. Godna to zaiste reprezentacja tatarskiej wspólnoty!

 Rozpoczął się bal występem „Buńczuka”, zespołu naszej 
młodzieży. Aleksandra Półtorzycka, Dżenneta Miśkiewicz, 
Kamila Iljasiewicz, Stefan Szehidewicz, Elwira Szehidewicz 
i Michał Michaiłow zaprezentowali miłe sercu tańce. A po-
tem… Cóż, jadło było przednie, z werwą przygrywał zespół 
„Raya”, zaś tatarska „złota trąbka”, czyli Maciek Mucha, co 
rusz zbierał zasłużone oklaski. Bawiono się więc na całego, 
parkiet ledwie już dyszał od tego tańcowania. W przerwach 

próbowano sił w konkursach rozmaitych (upominki ufundo-
wała rodzinna firma D. J. Adamowiczów Salaam), a i chóral-
ne śpiewy biesiadne rozbrzmiewały gromko. W tegorocznej 
rywalizacji o miano najlepszych tancerzy zasłużony sukces 
odnieśli przedstawiciele młodego pokolenia: Elwira Szehide-
wicz i Adam Zabłocki, chociaż starsi niewiele im ustępowali. 
Tak bawiła się do bladego świtu tatarska brać. Było świetnie, 
w przyszłym roku ma być jeszcze lepiej.

Musa Czachorowski 
Fot. Krzysztof  Mucharski

 ■

Pamięć o tatarskim generale
12 września 2010 r. mieszkańcy wsi Koszoły w ramach 

pikniku integracyjnego zorganizowali „Dzień pamięci gen. Jó-
zefa Bielaka”. Uroczystość odbywała się pod hasłem: „Koszoły 
– wieś z tradycją, przyjazna ludziom i naturze.” Tego dnia dopi-

sała nie tylko pogoda, ale także frekwencja. Licznie przybyli go-
ście (w tym wojskowi) mogli podziwiać m.in. pokazy kawalerii 
w wykonaniu Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji. Po-
nadto, odbyło się otwarcie wystaw: „Tatarzy z Koszoł i okolic” 
Sławomira Hordejuka oraz „Koszoły, jakich nie znacie” i „Ko-
szoły w starej fotografii” Elżbiety Wołosowicz. W miejscowej 
szkole podstawowej (nieczynnej od 2009 r.), po latach spotkali 
się jej byli uczniowie i nauczyciele. Wystąpiła też orkiestra dęta 
z OSP Łomazy, która przygotowała kilka ułańskich utworów. 
Na scenie zaprezentowały się regionalne zespoły oraz chór 
prawosławny diecezji lubelsko-chełmskiej. Gościnnie wystąpił 
Kabaret TEN z Białej Podlaskiej. W sumie przygotowano wiele 
atrakcji dla dzieci, młodzieży i osób starszych. W planach jest 
zorganizowanie w przyszłym roku uroczystości upamiętniającej 
300-lecie osiedlenia się Tatarów w Koszołach. Organizatorzy 
zamierzają również zrealizować pokaz szarży ułańskiej przy 
akompaniamencie orkiestry Wojska Polskiego.

Tekst i fot. Sławomir Hordejuk
  ■

Sławomir Hordejuk

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce  

na tle europejskim 

W dn. 15-17 września 2010 r. odbyła się w Lublinie Mię-
dzynarodowa Konferencja Naukowa „Mniejszości narodowe 
i etniczne w Polsce na tle europejskim”, zorganizowana z oka-
zji piątej rocznicy wejścia w życie ustawy o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Patronat 
nad nią sprawował Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej Grzegorz Schetyna. 

Celem konferencji było podsumowanie pięcioletniego okre-
su obowiązywania w Polsce ustawy o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 r. oraz 
analiza mechanizmów jej realizacji. Konferencja stała się okazją 
do refleksji nad aktualnym stanem prawnym oraz jego skutkami 
w odniesieniu do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce 
na tle państw sąsiednich z udziałem naukowców, przedstawicieli 
mniejszości narodowych oraz władz państwowych i samorzą-
dowych. Impreza miała charakter wielodyscyplinarny i jej pro-
blematyka obejmowała zagadnienia z zakresu prawa, politologii, 
historii, socjologii, kulturoznawstwa, demografii.

Prof. Selim Chazbijewicz w towarzystwie wrocławianek: Doroty Kozak-Rybskiej  
z Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego (po lewej) i przewodniczącej Związku 

Karaimów Polskich w RP Marioli Abkowicz (po prawej)
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W trakcie konferencji zorganizowane były dwie sesje ple-
narne: „Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce 
– w przeszłości i współcześnie” oraz „Doświadczenia euro-
pejskie regulacji statusu mniejszości narodowych i etnicznych” 
oraz trzy dyskusje panelowe: „Pięć lat funkcjonowania w Polce 
ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o ję-
zyku regionalnym – założenia i realizacja”, „Droga do ustawy 
– ewolucja statusu mniejszości narodowych w Polsce w okresie 
transformacji (1989-2005)”, „Perspektywy położenia prawnego 
mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce”. Ponadto od-
było się seminarium „Problematyka narodowościowo-etniczna 
w spisach powszechnych ludności”, posiedzenia sekcji proble-
mowych (historyczna, prawno-politologiczna, socjologiczna, 
kulturoznawcza, „Mniejszości narodowe w krajach europej-
skich”), a także okrągłych stołów: „Funkcjonowanie języków 
mniejszości i języka regionalnego w sferze publicznej (język 
pomocniczy, nazwy dodatkowe)”, „Upamiętnienia dotyczące 
mniejszości narodowych i etnicznych”, „Mniejszości narodowe 
i etniczne w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego”, „Życie 
kulturalne mniejszości narodowych i etnicznych”, „Obecność 
mniejszości narodowych i etnicznych w mediach publicznych 
i niepublicznych”, „Mniejszości narodowe i etniczne w dzia-
łalności organów administracji rządowej na szczeblu woje-
wódzkim (pełnomocnicy wojewodów)”, „Samorządy wobec 
mniejszości narodowych i etnicznych”, „Społeczność romska 

i działania na rzecz wdrażania programu romskiego”. Konfe-
rencji towarzyszyć będzie kilka wystaw.

Konferencja zorganizowana została przez: Zakład Praw 
Człowieka Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Zakład 
Historii Najnowszej Instytutu Historii UMCS w Lublinie, To-
warzystwo Ukraińskie, zaś współorganizatorami byli: Komisja 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Komisja 
Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd 
Statystyczny, Miasto Lublin. Zrealizowano ją dzięki dotacji Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu fi-
nansowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Miasta Lublin i Głównego Urzędu Statystycznego oraz przy 
wsparciu Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa 
Lubelskiego. W gronie patronów medialnych znalazły się nasze 
pisma: „Przegląd Tatarski” oraz „Życie Tatarskie”.

 Środowisko tatarskie reprezentowali: prof. Selim Chazbi-
jewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z wykładem 
Mniejszość etniczna Tatarów Polskich po 1945 roku oraz prezes Rady 
Centralnej Związku Tatarów RP Stefan Korycki. Dr Katarzyna 
Warmińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego omówiła temat Tatarzy 
polscy – tożsamość kolektywna grupy w kontekście regulacji ustawowych. 

(Inf.org.)
Fot. Katarzyna Warmińska 

■

Słowo do Czytelników 
W trzecim, ubiegłorocznym numerze „Przeglądu Tatarskiego” opublikowaliśmy tekst Łukasza Radosława Wędy pt. „Parafia mu-

zułmańska w Studziance – zarys dziejów (1678-1915)”. Niedawno zaś otrzymaliśmy bardzo interesujący list od Pani Marii Radeckiej 
– rodem ze Słonima, obecnie warszawianki – będący niejako dopełnieniem wymienionego powyżej materiału. Każde wspomnienie, 
każdy najmniejszy nawet przyczynek do naszych tatarskich dziejów jest bardzo cenny. Dziękujemy serdecznie Pani Marii za ciekawy list 
oraz za zgodę na jego opublikowanie, co też niniejszym czynimy. Przy okazji, zwracamy się do naszych Szanownych Czytelników: łamy 
„Przeglądu Tatarskiego” są dla Państwa otwarte na oścież: piszcie o swych historiach rodzinnych, o tatarskich tradycjach, tatarskim 
gotowaniu, o tatarskiej współczesności. Jesteśmy przecież pismem o Was i dla Was!

Musa Czachorowski

Spotkałam panie Lisowskie ze Studzianki…
Przeczytałam tę pracę (tj. Parafia muzułmańska w Studziance 

- przyp. red.) z dużym zainteresowaniem, gdyż w życiu swoim 
spotkałam panie Lisowskie rodem ze Studzianki. Ponieważ 
wiem o tragicznej śmierci jednej z nich, chciałabym ten fakt 
przekazać zainteresowanym.

Ok. r. 1933 mieszkaliśmy w Brześciu nad Bugiem. Ojciec 
mój był urzędnikiem pocztowym i dowiedział się od jedne-
go z listonoszy, że w Brześciu mieszka jeszcze jedna rodzina 
tatarska. W ramach więzi, która dawniej mocno łączyła roda-
ków, pewnej niedzieli odwiedziliśmy jednorodzinny domek na 
przedmieściu. Mieszkała w nim starsza pani Lisowska z córką 
Marią. Córka Eugenia mieszkała w wynajętym od obcych po-
koju. Mówiono jeszcze o synu Aleksandrze, ale nie wiem gdzie 
mieszkał. Resztki majątku Lisowskich były już sprzedane i ro-
dzina utrzymywała się z kapitału złożonego w Banku Polskim.

Znajomość nie trwała długo, gdyż ojciec postanowił 
przenieść się do Słonima (skąd pochodziła moja Matka), aby 
dzieci (tzn. mego brata i mnie) zacząć uczyć religii i czyta-

nia Koranu. Nieoczekiwanie jednak ok. r. 1935 spotkaliśmy 
w Słonimie p. Eugenię, która także postanowiła się przenieść 
do dużej parafii muzułmańskiej, jaka był Słonim. Miała wtedy 
ok. 50 lat. Była bardzo drobna i chuda. Nie wiem, czy miała 
jakiś wyuczony zawód.

Tu należy wrócić do spraw ogólniejszych. Po I woj-
nie światowej wzrosło znaczenie katolicyzmu na Kresach 
Wschodnich. Siostry Niepokalanki objęły duży kościół w cen-
trum miasta i duży klasztor z ogrodem. Prowadziły trzy szko-
ły: powszechną dla dziewcząt (do pierwszych klas chodziło 
wiele dziewczynek tatarskich), żeńskie gimnazjum, żeńskie se-
minarium nauczycielskie oraz internat dla dziewcząt. Nauczy-
cielkami były zakonnice ze stopniami naukowymi plus kilka 
cywilnych nauczycielek.

Po 17.09.1939 r. siostry wysiedlono i zakazano im noszenia 
habitów. Podczas niemieckiej okupacji był w klasztorze lazaret 
dla żołnierzy z frontu. Wysiedlonym siostrom Niemcy zakazali 
wszelkiej działalności i uczenia dzieci po polsku. Kontrolowali 

Maria Radecka
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je i stosowali sankcje. Ofiara jednej z nich padło mieszkanie 
prywatne, gdzie mieszkały i gdzie znalazła przytulisko Euge-
nia Lisowska. Razem z siostrami zginęła w zbiorowej egzekucji  
w r. 1943 na Górze Petralewickiej. Z Tatarów zabito wtedy ad-
wokata Bogdana Szegidewicza z żoną i córką Marią.

Od r. 1942, kiedy Niemcy zaczęli likwidować getto, w po-
wiecie Słonimskim zginęły tysiące ludzi: Żydów, Polaków, 
Białorusinów, Rosjan - partyzantów, ludzi przypadkowych 
lub niewygodnych, wskutek donosów i in. rozgrywek poli-
tycznych. Razem 42 tysiące osób, 3 tysiące dzieci. Miejscami 
kaźni była Góra Petralewicka (obok wioski Petralewice), las 
koło Ciepielowa i uroczysko Morgi (koło wioski Derewnia). 

W miejscach tych zbiorowych mogił stoją dziś krzyże, tablice 
pamiątkowe i pomniki.

Maria Radecka
PS. Powyższe dane liczbowe pochodzą z książki pt. „Сло-

німшына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў, wydanej w r. 
2002 w Słonimie dla upamiętnienia 750-lecia miasta oraz dla 
uczczenia 70-lecia powstania Muzeum Rejonowego im. Józefa 
Stabrowskiego w Słonimie. J. Stabrawski był to właściciel ma-
jątku Orłowicze pod Słonimem, historyk-amator, były oficer 
carski, zięć Tatara, płka WP Macieja Bajraszewskiego, wywie-
zionego z całą rodzina w r. 1940 na północ Rosji.

M.R.
■

Szanowni Państwo, Drodzy Bracia i Siostry,
Assalamu alejkum

Działalność Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku łączy się ściśle z zadaniami, jakie stoją przed Muzułmań-
skim Związkiem Religijnym w RP. Należy do nich m.in. reprezentowanie polskich muzułmanów wobec państwa oraz 
sprawowanie posług religijno-duchowych. Wiąże się to głównie z utrzymaniem świątyń i mizarów, organizacją wszelkich 
ceremonii wynikających z zasad i nakazów islamu (narodziny, śluby, pogrzeby, modlitwy okolicznościowe), uroczystymi 
obchodami muzułmańskich świąt: Ramadan Bajram, Kurban Bajram, Dnia Aszura i Miewludu, muzułmańskiego nowego 
roku. Obejmuje ponadto współpracę z innymi organizacjami i wspólnotami muzułmańskimi w Polsce oraz zagranicą. 

Obecnie obiektowi nadano nazwę Dom Kultury Muzułmańskiej, a prowadzona jest w nim działalność religijna, kultural-
na, edukacyjna, informacyjna, administracyjna. 

 Wszystkie dotychczasowe prace związane z remontem i modernizacją budynku, udało się Muzułmańskiego Związkowi Reli-
gijnemu wykonać dzięki pomocy wielu życzliwych instytucji i osób. Budynek został przekazany przez władze miasta Białegostoku 
Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu w RP w 1981 roku i od tego momentu sporadycznie podlegał modernizacji. W związku 
ze złym stanem technicznym w 2008 oraz 2009 roku przeprowadzono remont poddasza (część biurowa) oraz parteru (sale modlitw 
i część kulturalno-oświatowa, kuchnia, łazienki, korytarz, klatka schodowa), wykonano ogrodzenie budynku oraz podest w ogrodzie. 

W 2010 roku pragniemy zakończyć remont i oddać budynek do całkowitego użytkowania. Uroczyste otwarcie planu-
jemy na 7 grudnia 2010 r. – Nowy Rok Muzułmański.

 Pozostało do wykonania: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą elewacji drewnianej, żaluzje antywłamaniowe 
do okien, ogrodzenie od strony przedniej – ogrodzenie metalowe, monitoring obiektu wraz z systemem antywłamanio-
wym, utwardzenie części placu przed wejściem do budynku, utwardzenie drogi wjazdowej.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za wsparcie finansowe na rzecz dokończenia remontu naszego obiektu. Jednocześnie 
proszę o przekazanie tej prośby rodzinom, przyjaciołom, znajomym – osobom, które mogłyby wesprzeć remont Domu 
Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku. 

·Numer konta bankowego: 
32 1540 1216 2054 4457 2134 0001 

z dopiskiem REMONT
Nazwa banku: 

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oddział w Białymstoku 
Adres odbiorcy: 

Muzułmański Związek Religijny w RP
ul. Piastowska 13 F, 15-207 Białystok

Wpłat można dokonać także osobiście w Sekretariacie.
Pragnę poinformować, iż na stronie internetowej Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP: www.mzr.pl – będzie 

można na bieżąco śledzić postęp dalszych prac remontowych, jak i obejrzeć je osobiście. 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących działalności Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, w tym remontu, 

jestem do Państwa dyspozycji.
Gorąco zachęcam do wsparcia naszego wspólnego przedsięwzięcia!
Niech Allah przyjmie naszą ofiarność i błogosławi nasze dobre uczynki!
Z szacunkiem

Przewodniczący Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Mufti Tomasz Mickiewicz

Muzułmański Związek Religijny w RP, ul. Piastowska 13 F, 15-207 Białystok Sekretariat: tel. +48 605 612 137, (85) 732 40 23
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Szanowni Państwo, Drodzy Bracia i Siostry,  
Assalamu Alejkum

Najwyższe Kolegium MZR w RP informuje, iż zostały poczynione działania w celu wznowienia działalności biblioteki 
i czytelni przy MZR w RP. Jest to nawiązanie do tradycji Muftiatu sprzed II wojny światowej, gdy zebrano ogromne zbiory 
wydawnictw o tematyce religijnej oraz tatarskiej. Biblioteka i czytelnia będzie znajdowała się w Domu Kultury Muzułmań-
skiej w Białymstoku, przy ulicy Piastowskiej 13 F.

Zwracamy się do Państwa o pomoc w uzupełnieniu naszych zbiorów. Liczymy na przekazanie do biblioteki wydaw-
nictw o tematyce muzułmańskiej, dotyczących arabistyki, tatarszczyzny, świata muzułmańskiego – książek, czasopism, 
wycinków z gazet, dzienników, wspomnień. Czekamy do końca października 2010 roku - chociaż dary będą bezustannie 
mile widziane.

W przypadku niemożności przekazania wydawnictw przedwojennych, prosimy o ich czasowe udostępnienie w celu 
wykonania kopii. 

Gorąco zachęcam do wsparcia naszego wspólnego przedsięwzięcia!
Niech Allah przyjmie naszą ofiarność i błogosławi nasze dobre uczynki!
Łączę wyrazy szacunku 

Przewodniczący Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Mufti Tomasz Miśkiewicz

Muzułmański Związek Religijny w RP, ul. Piastowska 13 F, 15-207 Białystok,  Sekretariat: tel. +48 605 612 137, (85) 732 40 23

Uwaga, Czytelnicy! 
-  wysyłając maila na adres: mzr@mzr.pl
-  pisząc na adres: Muzułmański Związek Religijny 15-

207 Białystok, ul. Piastowska 13 F 
-  telefonując na numer: +48 605 612 137, (85) 732 40 23
Wystarczy podać imię, nazwisko i adres oraz zamawianą 

ilość egzemplarzy „Przeglądu Tatarskiego”. Osoba zamawia-
jąca pokryje jedynie koszt przesyłki pocztowej.

Mamy nadzieję, że nasz wspólny kwartalnik będzie coraz 
lepszy.

Redakcja
■

Z przyjemnością informujemy, że kończymy właśnie 
drugi rok wydawania „Przeglądu Tatarskiego”. Pismo, o ile 
nam wiadomo, cieszy się powodzeniem i ma już grono wier-
nych Czytelników. A wszystko dzięki osobom, które bez-
interesownie powierzają redakcji swoje teksty: one tworzą 
nasze pismo, czynią je interesującym, nadają mu charakter. 
Chwała im za to!

Tymczasem przed nami kolejny rok. Aby usprawnić kol-
portaż „Przeglądu Tatarskiego” tak, by mógł docierać do każ-
dego zainteresowanego, prosimy Czytelników o zgłaszanie 
prenumeraty. Można to zrobić następująco:

Nowa publikacja
Staraniem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego 

w RP wydana została książka do nauki czytania i recytowania sur: 
Al Fatiha i 13 sur Świętego Koranu

Zapisane one zostały w oryginalnej wersji arabskiej, w tłumaczeniu na język 
polski oraz w transkrypcji fonetycznej. 

Osoby zainteresowane nabyciem powyższej publikacji, mogą składać za-
mówienia:

-  wysyłając maila na adres: mzr@mzr.pl
-  pisząc na adres: Muzułmański Związek Religijny 

15-207 Białystok, ul. Piastowska 13 F
-  telefonując na numer: +48 605 612 137, (85) 732 40 23

(MCz)
■

AL FATIHA I 13 SUR 
ŚWIĘTEGO KORANU

Strona 4 ok�adki

                   Strona 3 

Strony parzyste  

Strona 1 ok�adki

ISBN 978-83-60425-54-1
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Aleksander Miśkiewicz

85 lat Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej

KRONIKA NAJWAŻNIEJSZyCH WyDARZEń  
Z LAT 1918-1939

Rok 1918: Po 123 latach niewoli Polska odzyskała nie-
podległość. Zostaje powołany Związek Muzułmański Mia-
sta Stołecznego Warszawy. W jego skład weszli zamieszkali 
w stolicy Tatarzy polscy i ich pobratymcy, przybyli z Powołża 
(Tatarzy kazańscy). Wcześniej, przed I wojną światową, istnia-
ło w Warszawie Muzułmańskie Stowarzyszenie Pomocy Bied-
nym Muzułmanom, na czele którego stali Tatarzy polscy.

Związkiem Muzułmańskim Miasta Stołecznego Warsza-
wy kierował Tatar polski Abduł Hamid Churamowicz, zaś 
posług religijnych udzielał pochodzący z Powołża imam Si-
natułła Chabibullin.

Rok 1919: Na prośbę Centralnego Komitetu Tatarów Pol-
ski, Litwy, Białorusi 
i Ukrainy, który swo-
ją siedzibę przeniósł 
z Piotrogrodu (Pe-
tersburga) do Wilna, 
Naczelny Wódz Józef  
Piłsudski wyraził zgo-
dę, aby w Wojsku Pol-
skim powołać samo-
dzielny tatarski pułk 
konny, nawiązując do 
dawnych, przedro-
zbiorowych jeszcze 
tradycji samodzielnych 
jednostek tatarskich 
walczących w obronie 
Rzeczypospolitej.

Formowanie puł-
ku rozpoczęto w Bia-
łymstoku, a zakoń-
czono w Grodnie. Nosił on nazwę Tatarskiego Pułku Ułanów 
im. Mustafy Achmatowicza (bohatera Insurekcji Kościuszkow-
skiej). Nazywano go także Jazdą Tatarską lub, błędnie, Jazdą 
Tatarsko-Litewską, która nigdy nie istniała w Wojsku Polskim. 
Skład osobowy pułku nie był jednolity: obok Tatarów polskich 
służyli w nim Polacy oraz grupa Kaukazczyków, byłych rosyj-
skich żołnierzy-muzułmanów, przebywających wcześniej w nie-
woli niemieckiej.

Tego samego roku powołano w Wilnie Uniwersytet Stefa-
na Batorego. Wśród jego założycieli był prof. Stefan Bazarewski, 
przyrodnik, działacz społeczny w środowisku Tatarów wileńskich.

Rok 1920: Tatarski Pułk Ułanów im. Mustafy Achmatowi-
cza uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, łącznie z wy-
prawą kijowską i obrona brzegów Wisły w Płocku i okolicach. 

W drugiej połowie roku, po rozwiązaniu jednostki, praw-
dopodobnie bez wiedzy Naczelnego Wodza, powołano w jego 
miejsce Dywizjon Muzułmański, który nadal uczestniczył 

w wojnie. Po jej zakończeniu wcielony został do 10 Pułku 
Strzelców Konnych w Łańcucie. 

Dowódcami Jazdy Tatarskiej, jak również Dywizjonu 
Muzułmańskiego, w różnych okresach wojny byli Polacy, Ta-
tarzy polscy i Kaukazczycy. Pierwszym dowódcą pułku był 
płk Eugeniusz Ślaski, a po nim dowodzili: mjr Wilhelm Ki-
siel-Światołdycz, gen. Aleksander Demir Romanowicz, ppłk 
Zenon Kryczyński, rtm. Rożniatowski i mjr Władysław To-
maszewicz. Dywizjonem natomiast najdłużej dowodził po-
chodzący z Kaukazu ppłk Bohajedyn Emir Hassan Chursz.

Rok 1921-1923: Po ostatecznym ukształtowaniu się granicy 
wschodniej z Rosja Sowiecką, Litwą i Łotwą, na terenie niepodle-
głej Rzeczypospolitej znalazło się ok. 6 tysięcy osób pochodzenia 
tatarskiego - Tatarów polskich. Ich główne skupiska znajdowa-
ły się w województwie białostockim, nowogródzkim i wileń-
skim. Niewielka liczba rodzin tatarskich, w tym pochodzących 

z Powołża, zamiesz-
kiwała w Warszawie 
oraz w Równem 
w województwie wo-
łyńskim.

Poza granicami 
Polski Tatarzy żyli 
w Białoruskiej Re-
publice Sowieckiej, 
na Litwie, w Stanach 
Zjednoczonych i Tur-
cji.

28-29.12.1925: 
W Wilnie odbył się 
Wszechpolski Zjazd 
Delegatów Gmin 
M u z u ł m a ń s k i c h 
(w tym również de-
legacji Związku Mu-

zułmanów Miasta Stołecznego Warszawy). Powołano na nim 
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej 
(MZRwRP), na czele z wybranym podczas zjazdu muftim - dr. 
Jakubem Szynkiewiczem.

Obok władz wyznaniowych, oficjalnie powołano też 
Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej (ZKOTRP). Kierowała nim Rada Centralna w Wilnie, 
której najdłużej przewodził Olgierd Najman-Mirza Kryczyń-
ski, prawnik, prokurator Sądu Najwyższego w Warszawie.

Obradom zjazdu przewodniczył Aleksander Achmato-
wicz, prawnik, były prezes Centralnego Komitetu Tatarów 
Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy senator RP w latach 1928-
30, z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. �

�   O życiu codziennym i religijnym, a także o działalności społeczno-kulturalnej Tatarów 
w latach międzywojennych XX w. pisałem w swojej książce Tatarzy Polscy 1918-1939, 
PWN, Warszawa 1990. Natomiast Aleksander Buczacki przedstawił Tatarów - praw-
ników w publikacji Zarys działalności prawników pochodzenia tatarskiego II Rzeczypospolitej, 
Rocznik Tatarów Polskich, t. VI, str. 73-85, Gdańsk 2000.
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Rok 1928: Powstanie Komitetu Budowy Meczetu w War-
szawie. Jego pierwszym prezesem został Wassan Girej Dża-
bagi, dziennikarz, emigrant kaukaski. Celem komitetu było 
zbudowanie w stolicy Polski reprezentacyjnego meczetu, co 
wiązałoby się z przeniesieniem siedziby Muftiatu z Wilna do 
Warszawy. Pomimo poparcia tej inicjatywy przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, planu powyższego nie zrealizowano. 

22.09.1929: W obecności Prezydenta RP Ignacego Mo-
ścickiego, w meczecie w Nowogródku odbyła się modlitwa za 
pomyślność Rzeczypospolitej.

1 9 . 0 9 . 1 9 3 0 : 
W obecności Prezy-
denta RP Ignacego 
Mościckiego, w me-
czecie w Wilnie od-
była się modlitwa za 
pomyślność Rzeczy-
pospolitej.

Rok 1932: 
W Wilnie ukazał się 
pierwszy tom Roczni-
ka Tatarskiego - pisma 
naukowego Rady 
Centralnej ZKOTRP. 
Obowiązki redakto-
ra naczelnego pełnił 
Leon Najman-Mirza 
Kryczyński, młodszy 
brat wspomnianego 
powyżej Olgierda. Był 
on prawnikiem, sędzią Sądu Okrę-
gowego w Wilnie, w latach 1932-35 
wiceprezesem Sądu Okręgowego 
w Zamościu, w latach 1935-39 - 
wiceprezesem Sądu Okręgowego 
w Gdyni.

14-15.05.1935: Delegacja 
Tatarów polskich na czele z mu-
ftim dr. Jakubem Szynkiewiczem 
uczestniczyła w odbywających 
się w Warszawie uroczystościach 
żałobnych po śmierci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

8.11.1935: Uroczystość ża-
łobna w Warszawie w związku 
ze sprowadzeniem na Cmentarz 
Wojskowy prochów legionisty 
Aleksandra Sulkiewicza, przy-
jaciela Józefa Piłsudskiego z lat 
konspiracji w PPS, w drużynach 
strzeleckich i legionach. Modli-
twę żałobną prowadzili: mufti dr Jakub Szymkiewicz i imam 
Lucjan Muchla. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 
rządu, Wojska Polskiego, władz Warszawy oraz liczne grono 
Tatarów polskich.

Aleksander Sulkiewicz został odznaczony pośmiertnie 
krzyżem Virtuti Militari.

Tego samego roku ukazał się w Zamościu II tom Roczni-
ka Tatarskiego.

20.12.1935: Delegacja Rady Centralnej ZKOTRP w oso-
bach Olgierda i Leona Kryczyńskich oraz prof. Osmana Ach-
matowicza przyjęta została na audiencji u Prezydenta RP 
Ignacego Mościckiego na Zamku w Warszawie. Prezydentowi 
wręczono w darze I i II tom Rocznika Tatarskiego.

7.02.1936: Sejm RP uchwalił ustawę o stosunku Państwa 
Polskiego do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zatwierdzoną przez Senat 21.04.1936 r.

2 6 . 0 3 . 1 9 3 6 : 
Rada Ministrów 
zatwierdziła statut 
Muzułmańskieg o 
Związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Ustanawiał 
on dożywotność 
urzędu muftiego, 
czemu sprzeciwiała 
się znaczna część in-
teligencji tatarskiej, 
uważając, że czas 
jego pełnienia po-
winien wynosić od 5 
do 7 lat.

1 2 . 0 5 . 1 9 3 6 : 
Delegacja Tatarów 
polskich na czele 
z muftim dr. Jaku-

bem Szynkiewiczem wzięła 
udział w Wilnie w uroczysto-
ściach żałobnych sprowadzenia 
na cmentarz na Rossie urny 
z sercem Marszałka i prochów 
Jego Matki.

Tegoż roku, na prośbę spo-
łeczności tatarskiej wystosowa-
ną do Ministerstwa Spraw Woj-
skowych, przy poparciu jej przez 
Ministerstwo Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego 
oraz Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych, wszystkich poboro-
wych Tatarów zaczęto kierować 
do jednej jednostki wojskowej: 
13 Pułku Ułanów Wileńskich. 
Służyli tam w szwadronie szkol-
nym oraz I szwadronie, któ-
remu nadano oficjalną nazwę 
Tatarski. Do r. 1939 Tatarzy nie 

byli jednak w stanie zapełnić jego całej obsady. Pierwszym do-
wódcą szwadronu był rtm. Michał Bogdanowicz. W r. 1938 
dowodzili krótko rtm. Bazyli Marcisz i rtm. Jan Tarnowski, zaś 
od 25.10.38 r. aż do końca Kampanii Wrześniowej 1939 obo-
wiązki dowódcy szwadronu pełnił polski Tatar rtm. Aleksan-
der Jeljaszewicz. Posługi religijne, w tym odbieranie przysięgi 
wojskowej, w latach 1936-37 niósł muzułmańskim ułanom 
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tego szwadronu imam gminy wileńskiej Ibrahim Smajkiewicz. 
13 PU stacjonował w Nowej Wilejce koło Wilna. �

27-29.08.1936: Największe w latach międzywojennych 
spotkanie młodzieży tatarskiej w Nowogródku. W końcu 
sierpnia odbyły się pierwsze Dożynki Tatarskie we wsi Iwano-
wo w województwie nowogródzkim.

Rok 1937: Ali Ismaił Woronowicz, absolwent Wydzia-
łu Orientalistyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 
i Uniwersytetu al-Azhar w Kairze został mianowany imamem 
Miasta Stołecznego Warszawy, a rok później także kapelanem 
I Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich.

Mustafa Aleksandrowicz, absolwent tych samych uczelni 
co imam Woronowicz, został pracownikiem Konsulatu Gene-
ralnego RP w Jerozolimie, stolicy Palestyny, wówczas protek-
toratu Wielkiej Brytanii.

31.01.-1.02.1938: I Wszechpolski Kongres Muzułmański 
w Wilnie. Powołanie Najwyższego Kolegium Muzułmańskie-
go, jako organu doradczego Muftiatu, co przewidywał statut 
MZRwRP. Przed rozpoczęciem obrad, delegaci ze wszystkich 
gmin muzułmańskich w Polsce na cmentarzu na Rossie uczcili 
pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Rok 1938: W Warszawie ukazał się III tom Rocznika 
Tatarskiego, będący pierwszą samodzielną pracą poświęconą 
dziejom i obyczajom Tatarów w Rzeczypospolitej. Nosiła ona 
�   Bliżej o tym szwadronie: A. Miśkiewicz, I Szwadron Tatarski 13 Pułku Ułanów Wileńskich. 

Zarys dziejów, Rocznik Tatarów Polskich, t. VI, str. 48-54, Gdańsk 2000.

tytuł Tatarzy litewscy, próba monografii historyczno-etnograficznej, zaś 
jej autorem był Stanisław Kryczyński. 

W tym też roku w Roczniku Ziem Wschodnich opublikowa-
no duży tekst S. Kryczyńskiego pt. Tatarzy polscy. 3

Wrzesień 1939: Polscy Tatarzy w składzie I Szwadronu 
Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich oraz w innych jed-
nostkach wojskowych walczą w obronie Polski.

* O udziale Tatarów polskich w II wojnie światowej pi-
sałem w poprzednim numerze Przeglądu Tatarskiego. Po wojnie 
wielu Tatarów opuściło swoje rodzinne strony, pragnąc nadal 
być związanymi z Polską. Jak tzw. repatrianci przenieśli się 
na nowe tereny, osiedlając się od Ełku po Olsztyn, Gdańsk, 
Szczecinek i Szczecin, a także dalej: w Gorzowie Wlkp., 
Trzciance lubuskiej, Wrocławiu, Oleśnicy i Jeleniej Górze.

Aleksander Miśkiewicz
Fot. Archiwum NK MZR

■

3   Sylwetkę Stanisława Kryczyńskiego przedstawia Jan Tyszkiewicz w pracy: Zaintereso-
wania i dorobek badawczy Stanisława Kryczyńskiego (1911-1941), Słowiańszczyzna i dzieje 
powszechne. Studia ofiarowane Profesorowi Ludwikowi Bazylowowi w siedemdziesiątą 
rocznicę urodzin, str. 363-386, Warszawa 1985. Tenże autor pisze o Leonie Kryczyń-
skim, redaktorze naczelnym Rocznika Tatarskiego, w swojej książce Z historii Tatarów pol-
skich 1794-1944, str. 125-125, Pułtusk 1998.

Zbigniew Król 

Uregulowania prawne między państwem  
i społecznością muzułmańską w II Rzeczpospolitej

W Niepodległej Polsce, od początku lat dwudziestych, śro-
dowisko muzułmanów polskich podjęło starania o formalne ure-
gulowanie swoich relacji z państwem. Początkowo były to próby 
zarejestrowania organizacji, która reprezentowałaby środowisko 
muzułmańskie w kontaktach z władzami państwowymi oraz 
nadawała kształt i kierunek ich życiu społecznemu i religijnemu. 
Od początku najaktywniejsi byli w tych działaniach muzułmanie 
warszawscy. Ich staraniem 13 XII 1923 roku w rejestrze stowarzy-
szeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zapisano Muzułmański 
Związek Miasta Stołecznego Warszawy. Miał on być apolityczny, 
zaś jego członkiem mógł zostać każdy muzułmanin. Pierwszym 
prezesem związku wybrano Abduł-Hamida Churamowicza.�

W myśl statutu celem Stowarzyszenia było głównie krze-
wienie kultury muzułmańskiej i dbałość o sprawy materialne 
społeczności muzułmańskiej na terenie stolicy. Środowisko mu-
zułmanów warszawskich podjęło następnie działania w kierun-
ku zorganizowania życia kulturalnego muzułmanów w Polsce 
oraz do utworzenia ogólnopolskiej organizacji muzułmanów. 
Podobna inicjatywa powstała również w środowisku muzułma-
nów wileńskich reprezentowanych przez muzułmańską gminę 
wyznaniową w Wilnie, w osobie prezesa Murzy Murzicza. Wy-
słał on 5 V 1923 roku pismo do Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego, w którym zwrócił 
uwagę na ówczesną sytuację prawną muzułmanów polskich, 
� Rozprawy i Studia z Dziejów Tatarów Litewsko-Polskich i islamu w Polsce w XIX-XX 

wieku. Kołodziejczyk Arkadiusz, Siedlce 1997 s. 42

a właściwie, na brak jasnych i precyzyjnych uregulowań praw-
nych i zwrócił się z prośbą o możliwość utworzenia centralnego 
ośrodka, który sprawowałby pieczę nad życiem religijnym pol-
skich wyznawców islamu. Miał na myśli utworzenie muftiatu 
w obrębie państwa polskiego. Dotychczas w sprawach religij-
nych muzułmanie polscy zwracali się do Muftiatu Krymskiego, 
do którego formalnie przynależeli. 

Na siedzibę muftiatu Murzicz proponował Wilno, któ-
re było historycznym centrum tatarskiego życia kulturalnego 
i religijnego. Kierownictwo tamtejszej gminy wyznaniowej po-
stulowało także rozpoczęcie prac nad ustawą o zarządzaniu 
sprawami muzułmanów zamieszkałych na terenie Rzeczpo-
spolitej Polskiej, zamiast dotychczas obowiązujących przepi-
sów Księgi VI t. XI Zbioru Praw Rosyjskich�, która określała 
zgodnie z przepisami szariatu muzułmańskie instytucje du-
chowne, lokalne oraz centralne (Muftiat), a także tryb ich po-
woływania, zakres obowiązków i ich prawa oraz właściwość 
rzeczową, mając przy tym na względzie, iż nawet ustawodaw-
stwo rosyjskie poważną część spraw rodzinnych poddawało 
muzułmańskiej władzy duchownej3. Murza Murzicz postulo-
wał także o zezwolenie na poddanie muzułmanów polskich 

� Tom XI, Księga VI O Zarządzie Duchownymi Sprawami Mahometan, AAN Minister-
stwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego sygn. 1468 s. 81-96

3 Dotyczyło to m.in.: prowadzenie ksiąg metrykalnych, rejestrów ślubów i zgonów oraz 
rozstrzyganie w sprawach rodzinnych, np. niewierność małżeńska czy nieposłuszeństwo 
dzieci względem rodziców.
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wyłącznie w sprawach wyznaniowych zwierzchnictwu Muftia-
tu Konstantynopolitańskiemu.

Prosił ponadto o utworzenie choćby jednej państwowej 
szkoły dla dzieci muzułmańskich w Wilnie, w której naucza-
no by dzieci religii i tradycji islamskiej oraz języków arabskiego 
i tureckiego, o wyznaczenie stałego uposażenia duchowieństwu 
muzułmańskiemu i stałych corocznych zapomóg na utrzyma-
nie meczetów a także możliwość kształcenia studentów.4 

10 stycznia 1925 roku Związek Muzułmanów Miasta 
Stołecznego Warszawy zwrócił się na piśmie do Minister-
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z prośbą 
o zapoznanie się projektem tymczasowych przepisów o orga-
nizacji „Kościoła Mahometańskiego w Polsce”. W minister-
stwie zwołano 28 stycznia 1925 roku konferencję, na której 
uzgodniono przepisy o tymczasowej organizacji „Kościoła 
Mahometańskiego w Polsce”.� Projekt ten został przez mi-
nisterstwo zatwierdzony. Odtąd tymczasowym aktem praw-
nym regulującym relacje Państwa Polskiego wobec społecz-
ności muzułmańskiej w Polsce, którą reprezentował wówczas 
Związek Muzułmanów Miasta Stołecznego Warszawy6, były 
„Tymczasowe przepisy o organizacji Kościoła Mahometań-
skiego w Polsce”. Stwierdzały one co następuje: 

-  Wyznawcy Islamu w Polsce tworzą Kościół Mahometański. Na 
czele kościoła stoi Mufti, obierany dożywotnio przez Kongres 
Mahometański 7. Mufti wspólnie z Wyższym Kolegium Maho-
metańskim zarządza sprawami religijnymi Kościoła, sprawuje 
nadzór nad duchowieństwem i rozciąga pieczę nad duchowymi 
sprawami muzułmanów. 

-  Siedzibą Muftiego oraz Wyższego Kolegium Mahometańskiego 
jest Warszawa.

-  Do wyłącznej kompetencji Muftiego należy: 
a. Reprezentowanie Kościoła Mahometańskiego w Polsce jako ca-

łości na zewnątrz
b. Rozstrzyganie spraw ściśle wyznaniowych, dotyczących zasad na-

uki islamu, interpretacji Koranu oraz praktyk religijnych.
c. sprawy osobowe duchownych i funkcjonariuszy Kościoła, miano-

wicie ich przesuwanie, względnie zatwierdzanie oraz usuwanie.
d. Wizytacja parafii osobiście lub przez delegatów.

-  W razie śmierci lub ustąpienia Muftiego oraz w czasie jego 
chwilowej nieobecności zastępuje go najstarszy wiekiem z człon-
ków Wyższego Kolegium Mahometańskiego.

-  Wyższe Kolegium Mahometańskie składa się z dwóch człon-
ków duchownych oraz dwóch członków świeckich pod przewod-
nictwem Muftiego.

-  Do kompetencji Kolegium Mahometańskiego należy ogólny za-
rząd wspólnie z Muftim sprawami religijnymi Kościoła Ma-
hometańskiego. Kompetencja Kolegium zostanie szczegółowo 
określona w regulaminie wewnętrznym zatwierdzonym przez 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

-  Przy Wyższym Kolegium Mahometańskim istnieje kancelaria 
pod kierunkiem Naczelnego Sekretarza. Pracowników kance-
larii mianuje Mufti.

-  Na terytorium Państwa Polskiego zostanie utworzony jeden 
4 AAN Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego sygn. 1469 s.1
� Tamże sygn. 1468 s. 3
6 Nie istniała jeszcze organizacja muzułmanów o zasięgu ogólnopolskim.
7 Zjazd Muzułmanów Polskich.

okręg diecezjalny. Diecezja mahometańska dzieli się na parafie, 
których rozmieszczenie określa Mufti w porozumieniu z Mini-
strem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

-  W razie wakatu na stanowisku Muftiego Wyższe Kolegium Ma-
hometańskie zwołuje kongres wszystkich delegatów wszystkich 
okręgów Warszawy i Wilna w celu dokonania wyboru Muftiego.

-  Na dwa miesiące przed terminem Kongresu Wyższe Kolegium 
Mahometańskie zawiadamia imamów parafialnych o dniu 
i miejscu Kongresu Mahometańskiego z poleceniem natychmia-
stowego przystąpienia do wyboru delegatów na kongres.

-  Po otrzymaniu zawiadomienia imam parafialny wyznacza na-
tychmiast dzień ogólnego zebrania parafian i przedmiotu obrad.

-  Każdy okręg duszpasterski wybiera na kongres dwóch delega-
tów: duchownego i świeckiego. Wyższe Kolegium Mahometań-
skie może delegować na wybory jednego ze swoich członków.

-  Ogólne zebranie zagaja imam lub muezin względnie osoba de-
legowana przez Wyższe Kolegium Mahometańskie. Następnie 
zostaje wybrany z pomiędzy obecnych przewodniczący.

-  W ogólnym zebraniu mogą brać udział wszyscy mężczyźni, obywa-
tele polscy wyznania mahometańskiego, mający ukończone 21 lat.

-  Prawo wyboru na delegata przysługuje obywatelom polskim wy-
znania mahometańskiego mającym 25 lat.

-  Nie może być wybrana na delegata osoba karana więzieniem 
lub pozostająca pod śledztwem, podejrzana o przestępstwo 
i zagrożona karą więzienia a także osoba duchowna skazana 
przez władze duchowe Kościoła Mahometańskiego na karę za-
wieszeniu w urzędowaniu, względnie złożona z urzędu.

-  Ogólne zebranie ważne jest bez względu na liczbę obecnych, jed-
nak nie mniej niż 14 wyborców. Uchwały zapadają zwykłą 
większością głosów.

-  Z przebiegu obrad Ogólnego Zebrania sporządza się protokół, 
podpisany przez Przewodniczącego Zebrania. Nadto protokół 
winien być poświadczony przez miejscowego imama lub osobę go 
zastępującą. 

-  O dokonanych wyborach delegata zawiadamia przewodniczący 
zebrania Wyższe Kolegium Mahometańskie dołączając proto-
kół wyborczy. 

-  Oprócz delegatów wybranych przez poszczególne parafie w wy-
borach biorą udział wszyscy członkowie Wyższego Kolegium 
Mahometańskiego. Uchwały Kongresu są ważne w obecności 
2/3 członków kongresu. 

-  Członkowie Kongresu Mahometańskiego wybierają jednego 
z kandydatów na Muftiego, umieszczonych na liście, którą two-
rzy po zbadaniu kwalifikacji kandydatów Wyższe Kolegium 
Mahometańskie po porozumieniu z Ministerstwem Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego.

-  Wybory odbywają się w sposób tajny. 
-  Wybranego powyższym trybem Muftiego zatwierdza na sta-

nowisku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i po odebraniu od 
niego przysięgi wręcza mu dekret nominacyjny. 

-  Członków Wyższego Kolegium Mahometańskiego wybiera 
kongres na 3 lata. Nadto kongres wybiera czterech zastępców, 
dwóch świeckich i dwóch duchownych, którzy wchodzą auto-
matycznie w skład kolegium w razie wystąpienia lub zgonu 
któregokolwiek z członków kolegium. Członków Wyższego 
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Kolegium Mahometańskiego zatwierdza i zaprzysięga Minister 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

-  Imamów parafialnych oraz muezinów wybiera ludność muzuł-
mańska na ogólnym zebraniu. Wybranych przez ludność Ima-
mów i muezinów zatwierdza na stanowiskach Mufti.

-  O kwalifikacjach wymaganych od kandydatów na stanowiska ima-
mów i muezinów decyduje Wyższe Kolegium Mahometańskie. 

-  W razie niezatwierdzenia przez Muftiego wybranego przez 
ogólne zebranie kandydata na stanowisko duchowne, przepro-
wadza się nowe wybory.

-  W wypadku gdyby wyborów Imama względnie Muezina nie do-
konano w ciągu 3 miesięcy od dnia powstania wakatu wyboru 
dokonuje Mufti. 

-  Mufti może zawiesić Imama lub Muezina w urzędowaniu oraz 
złożyć z urzędu lub nałożyć inna karę dyscyplinarną w wypad-
kach przewidzianych w regulaminie wewnętrznym. 

W toku dal-
szych prac legislacyj-
nych sporządzono 
projekt przepisów 
t y m c z a s o w y c h 
o stosunku Rządu 
do Kościoła Maho-
metańskiego w Pol-
sce.8 Precyzował on 
poprzedni projekt 
i wnosił nowe sfor-
mułowania. Mówił 
o władzach wyzna-
nia muzułmańskie-
go oraz sposobie 
ich powoływania. 
Tak jak i poprzed-
nie tymczasowe 
akty prawne, pro-
jekt ten odnosił się 
do najważniejszych kwestii w życiu muzułmanów. 

Wyżej wymienione projekty przepisów były przedmiotem 
dyskusji na konferencji międzyministerialnej, która odbyła się 
28 stycznia 1925 roku w Ministerstwie Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. Obecni na niej byli przedstawiciele 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedli-
wości, Ministerstwa Spraw Wojskowych i Prokuratorii Gene-
ralnej. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego reprezentował naczelnik wydziału religii Bogdański.

Po zapoznaniu się z pismem Związku Muzułmanów 
Miasta Stołecznego Warszawy z 10 stycznia 1925 roku i dys-
kusji stwierdzono, iż w myśl artykułu 115 ustawy konstytucyjnej, 
który przewiduje istnienie prawnej reprezentacji kościołów mniejszości 
religijnych. Reprezentację taką odnośnie wyznania mahometańskiego, 
niewątpliwie uznawanego w Polsce należy utworzyć na podstawie pro-
jektowanego rozporządzenia ministerialnego, tak jak to uczyniono dla 
kościoła prawosławnego. Dopiero wtedy będzie można porozumieć się 
z tą prawną reprezentacją kościoła mahometańskiego celem ustalenia 
w drodze ustawowej stosunku tego kościoła do państwa. 9

8 Tamże s. 13-37
9 Tamże s. 67

Przystąpiono do dalszych prac nad projektem, naniesio-
no kilka uzgodnionych poprawek, zredagowano i przesłano 
do Prezydium Rady Ministrów. W odpowiedzi 7 lutego Mi-
nisterstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
otrzymało projekt rozporządzenia ministerialnego w sprawie 
tymczasowych przepisów o organizacji Kościoła Mahome-
tańskiego w Polsce. �0

25 lutego 1925 roku na posiedzeniu Prezydium Rady Mi-
nistrów omawiano sprawę unormowań w zakresie Państwo 
Polskie – obywatele wyznania islamskiego. Było to wcześniej 
przedmiotem dyskusji na posiedzeniu podkomisji dla spraw 
wyznaniowych Sekcji Politycznej przy Radzie Ministrów. Uzna-
no możliwość utworzenia reprezentacji prawnej muzułma-
nów polskich na podstawie obowiązujących dotąd odnośnych 
przepisów ustawodawstwa rosyjskiego, zawartych w tomie XI, 
księga 6 �� przy odpowiednim stosowaniu ich ze względu na 
zmienione warunki polityczne. Postanowiono zażądać przede 

wszystkim od Dele-
gata Rządu w Wilnie 
i wojewody nowo-
gródzkiego, gdzie 
były największe 
skupiska ludności 
muzułmańskiej��, 
wniosków co do 
osób – kandyda-
tów na stanowiska 
muftiego i jego za-
stępcy, których we-
dle artykułu 1360 
13 wybiera Minister 
Spraw Wewnętrz-
nych, a w obecnych 
warunkach Minister 
Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Pu-
blicznego spośród 

muzułmanów stanu duchownego lub muzułmanów stanu 
szlacheckiego niebędących duchownymi, zatwierdza zaś na 
urzędzie władza najwyższa. 14 

Po ustanowieniu urzędu muftiego jako głowy kościoła bę-
dzie można przystąpić do utworzenia duchowego zarządu mu-
zułmańskiego na podstawie tych samych przepisów prawa, wedle 
których �� zarząd ten składa się poza przewodniczącym – muftim, 
z jego zastępców i z powiatowych zarządców – kadjów. 16 

O postępie prac nad aktami prawnymi dotyczącymi 
muzułmanów polskich Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego informowało pisemnie swoje dele-
gatury w Wilnie i Nowogródku.

2 kwietnia 1925 roku głos zabrało również Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, wystosowawszy „Pro Memoria” do 
�0 Tamże s. 68
�� Tamże s. 81-96
�� Na terenach tych, a zwłaszcza w Wilnie skupiała się tatarska inteligencja i najbardziej 

aktywna część społeczności muzułmańskiej.
13 Tamże 
14 Car lub w obecnej sytuacji Prezydent.
�� Artykuły 1352 i 1374 Tomu XI Księgi 6 - O zarządzie duchowymi sprawami mahometan.
16 AAN Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego sygn. 1468, s. 76-77.
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Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
w którym zachęca do uporządkowania przepisów i uregulo-
wania sytuacji prawnej muzułmanów polskich ze względu na 
ich pozytywny wpływ na społeczeństwo polskie i zasługi dla 
Rzeczpospolitej. Zwracało ponadto uwagę na fakt, iż klarow-
na sytuacja prawna muzułmanów w państwie oraz ich pozy-
tywne relacje z władzami ułatwią Polsce nawiązanie dobrych 
stosunków z krajami muzułmańskimi. W Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych odkryto też korzyści z dobrych relacji w szer-
szej perspektywie geopolitycznej, mianowicie relacje z Wielką 
Brytanią i Związkiem Radzieckim. 17

Ustanowiono fundusz specjalny na organizacje plano-
wanego w tym roku kongresu muzułmanów polskich. Spo-
rządzono preliminarz budżetowy i ustalono nań kwotę 5000 
złotych.

Zjazd odbył się 28-29 grudnia 1925 roku w Wilnie. Jed-
nym z jego organizatorów był Hamid Churamowicz, prezes 
Związku Muzułmanów Warszawy. Na zjeździe powołano do 
życia Muzułmański Związek Religijny w Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Pierwszy zjazd nowej organizacji zwołano 26 grudnia 
1928 r. Podczas obrad starano się wytyczyć cele, jakie miał 
osiągnąć związek, sprecyzować i postawić zadania wobec spo-
łeczności muzułmańskiej i obrać właściwy kierunek dalszego 
rozwoju. Sprawą najpilniejszą wydawało się być pomyślne za-
kończenie prac nad uregulowaniami prawnymi dotyczącymi 
ludności wyznania islamskiego w Polsce oraz przepisów doty-
czących działania samego związku.

Od momenty powstania, związek stał się oficjalnym 
przedstawicielem społeczności muzułmańskiej wobec władz 
Rzeczypospolitej Polskiej i partnerem we wszystkich działa-
niach, jakie wobec tej społeczności podejmowało państwo. 18

 Nastąpił trwający kilka lat okres konsultacji i debat 
podmiotów, biorących udział w pracach nad statutem MZR 
i Ustawą. Oprócz przedstawicieli społeczności muzułmań-
skiej, zaangażowane były w te poczynania: Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, Prezydium Rady Ministrów oraz Mini-
sterstwo Spraw Wojskowych. Do przekazanego przez Muzuł-
mański Związek Religijny projektu statutu wyżej wymienione 
instytucje zgłaszały liczne sugestie i poprawki. 

W toku prac, 10 września 1929 r. mufti Jakub Szynkiewicz 
przesłał do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego projekt ustawy „O stosunku Państwa do Kościo-
ła Muzułmańskiego w Polsce”. 19 W wydziale prawnym mini-
sterstwa na projekt naniesiono poprawki oraz sformułowano 
opinie, które precyzowały go w sensie prawniczym.�0 

17 Tamże s.79
18 Od czasu utworzenia Związku Muzułmanów w Rzeczypospolitej Polskiej uległa zmia-

nie oficjalna terminologia. Zaprzestano używania określenia Kościół Muzułmański lub 
Kościół Mahometański na rzecz nazwy Muzułmański  Związek Religijny w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, choć i ona była w dokumentach często zmieniana. Występuje niekiedy 
Muzułmański Związek Kulturowo-Oświatowy, choć była to inna organizacja. Określe-
nia, np.: kościół, parafia, diecezja, duchowieństwo zostały zaczerpnięte z terminologii ka-
tolickiej. Używano ich w odniesieniu do społeczności muzułmańskiej ze względu na ich 
zrozumiałość w warunkach polskich i brak własnej terminologii, której można by  użyć 
w tworzeniu precyzyjnych uregulowań prawnych. Trzeba zaznaczyć, iż w odniesieniu do 
islamu są to określenia nieprecyzyjne, a nawet błędne.

19 AAN, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego sygn. 1469,  s. 9-13
�0 Tamże s. 14– 40.

Podobnie jak przy pracach nad statutem związku, tak 
i w sprawie ustawy głos zabierały urzędy wojewódzkie, na te-
renie których zamieszkiwała najliczniej ludność muzułmań-
ska. Urzędy te zgłaszały do Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego swoje uwagi do przedłożonych 
projektów. �� Ważnym głosem w dyskusji było Memorandum 
Zjednoczonych Organizacji Muzułmańskich z 29 marca 1931 
r. dla wyznawców islamu w Polsce ��. Wskazywało ono jedno-
znacznie kierunek dalszych prac ustawodawczych oraz zwra-
cało uwagę na ważne kwestie, które powinny były być zawarte 
w nowym prawie. 

Projektem ustawy zajęła się także Konferencja Prawni-
ków Muzułmanów, która na zebraniu 27 grudnia 1931 roku 
uchwaliła, iż należy złożyć w ministerstwie nowy projekt usta-
wy przewidujący siedmioletnią kadencję muftiego, a nie jak 
we wcześniejszym projekcie wybór dożywotni 23. Postulowa-
ła również, aby w najbliższym czasie zwołać zjazd delegatów 
gmin muzułmańskich w celu wybrania tymczasowego Kole-
gium 24.

Po kilku latach prac, ostatecznie udało się zakończyć 
proces tworzenia prawa regulującego wzajemne relacje władz 
polskich ze społecznością muzułmańską w Polsce i jej re-
prezentantami. 26 marca 1936 r. Prezydium Rady Ministrów 
zatwierdziło statut Muzułmańskiego Związku Religijnego 
Rzeczpospolitej Polskiej, �� mówiący, że: Muzułmański Związek 
Religijny Rzeczpospolitej Polskiej rządzi się przepisami swego wyzna-
nia, w ramach ustawy o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związ-
ku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszego swego Statutu 
oraz obowiązujących praw państwowych. 26

7 maja nastąpiło długo oczekiwane ostateczne uporząd-
kowanie sytuacji prawnej polskich muzułmanów. Prezydent 
Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie z mocą ustawy 

O stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Akt ten został zatwierdzony przez 
Senat i ogłoszony w Dzienniku Ustaw 21 kwietnia 1936 roku 
27. Określała on status muzułmanów w Polsce, ich relacje do 
Państwa Polskiego oraz władz polskich do legalnie wybranych 
przedstawicieli muzułmańskiej społeczności 28.

Przyjęte akty prawne były formalnym przypieczętowa-
niem wieloletnich, a właściwie wielowiekowych bardzo do-
brych wzajemnych stosunków. 

Zbigniew Król
■

(Tekst jest częścią pracy magisterskiej pt. Muzułmanie w II Rzecz-
pospolitej – relacje z państwem polskim i ich prawne uregulowania, 
napisanej przez Autora na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie)

�� Tamże s. 45.
�� Aneks
23 Negatywnie na temat poprzedniego projektu część środowiska muzułmańskiego wypo-

wiedziała się już w memorandum z 29 marca 1931 roku. AAN Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego sygn. 1469,  s. 58

24 Tamże s. 117. Aneks.
�� Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 30, 24 IV 1936, s. 543–548.
26 Aneks
27 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 72, 1936, s. 1175–1180.
28 Aneks.
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Sławomir Hordejuk

Ułańskie korzenie 
Koszoły, to niewielka malownicza miejscowość w gmi-

nie Łomazy, położona nad rzeką Lutnia. Jej początki się-
gają I poł. XVI wieku, a została wówczas zasiedlona przez 
drobną szlachtę z Wołynia. Były to dobra królewskie, tzw. 
królewszczyzny, i pierwotnie nazywały się „Kniaża”. Daw-
no temu wieś gościła kilku znamienitych gości, jak choćby  
gen. Kazimierza Pułaskiego (1745-1779), dowódcę i marszał-
ka konfederacji barskiej. Koszoły są miejscem, skąd pocho-
dzi wiele postaci zasłużonych dla nauki, kultury, wojskowości 
i Kościoła. Oprócz ciekawej historii i zabytków, wieś może 
poszczycić się wyjątkowo chlubnymi tradycjami wojskowymi.

Od początku XVIII w. - przez 
blisko 130 lat - majątek Koszoły 
pozostawał w posiadaniu trzech 
znamienitych rodów tatarskich: 
Ułanów, Rudnickich i Bielaków. 
Były one, po Studziance, Lebie-
dziewie i Małaszewiczach, czwartą 
wsią nadaną Tatarom na południo-
wym Podlasiu. Co ciekawe, jej wła-
ścicielami było trzech kolejnych 
dowódców IV Pułku Przedniej 
Straży Wojsk Wielkiego Księstwa 
Litewskiego: płk Aleksander Ułan 
(zm. 1738 r.), gen. Czymbaj Murza 
Rudnicki (zm. 1763 r.) i gen. Józef  
Bielak (1729-1794). 

W 1711 r. król August II 
Mocny nadał wieś Koszoły rot-
mistrzowi Aleksandrowi Ułanowi 
herbu Ułan, dowódcy chorągwi 
tatarskiej. W kolejnych latach, 
1713, 1720 i 1730, monarcha po-
twierdził przywileje rtm. Ułanowi. 
Ponadto, zamienił dotychczasowy 
obowiązek służby wojskowej na czynsz, który dla Koszoł 
wynosił z jednej włóki 2 tynfy (polskich złotych srebrnych). 
Przykładowo, w 1724 roku Aleksander Ułan z Koszoł pła-
cił 44 zł. Tak naprawdę była to symboliczna opłata, gdyż np. 
Lebiedziew (gm. Terespol) dawał rocznie 3000 zł przychodu, 
przy 142 zł czynszu. W tym czasie na 48 włók ziemi w Ko-
szołach, rtm. Ułan posiadał aż 44. Trzy włóki pozostawały 
w dzierżawie, zaś jedna należała do cerkwi. 

Złożony z 8 chorągwi, pułk dowodzony przez Aleksan-
dra Ułana uczestniczył w wojnie domowej (1715-1716), stając 
po stronie króla Augusta II. W 1717 r. jednostkę przeniesiono 
z armii koronnej do armii saskiej. W 1722 r. Aleksander Ułan 
mianowany został pułkownikiem i dowódcą tatarskiego pułku 
nadwornego. Natomiast po 1733 r. został dowódcą 4 Pułku 
Litewskiego Przedniej Straży. Od II poł. XVIII w. ułani byli 
chlubą wojsk Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Tatarzy oko-
lic Studzianki i Koszoł służyli głównie w I, III, IV oraz 4 Puł-
ku Przedniej Straży Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Nazwa formacji ułańskich, lekkiej jazdy, w wojskach Rzecz-
pospolitej, wywodzi się właśnie od nazwiska płk. Aleksandra 

Ułana. Podległych mu żołnierzy nazywano ułanami także po 
jego śmierci, gdy dowódcą pułku zostaje gen. Czymbaj Murza 
Rudnicki, a po nim gen. Józef  Bielak. 

Po śmierci płk. Ułana (ok. 1738 r.), jego żona Marianna 
z Achmatowiczów ponownie zawarła związek małżeński. Jej 
mężem został generał Czymbaj Murza Rudnicki herbu Pod-
kowa. Rudnicki, od r. 1754 dowódca 4 pułku, był prawdo-
podobnie pierwszym Tatarem w stopniu generała. Jednostka 
ta brała udział w wojnie sukcesyjnej austriackiej (1740-1748) 
oraz wojnie Prus z Saksonią (1756-1763). Pułk gen. Rudnic-
kiego walczył na ziemiach Śląska, Moraw, Czech i Saksonii, 

wyróżniając się przy tym dzielno-
ścią i rozsławiając swe imię wśród 
żołnierzy Europy Zachodniej. Po 
śmierci gen. Rudnickiego na po-
czątku 1763 r., wieś została nadana 
za zasługi wojenne pułkownikowi 
Józefowi Bielakowi (1729-1794), 
jednemu z najwybitniejszych do-
wódców wojskowych Rzeczpo-
spolitej Obojga Narodów w II poł. 
XVIII w. Przywilej króla Augusta 
III przyznaje Bielakowi: „(…) 
wieś Koszoły włók czterdzieści 
cztery z karczmą, ze wszystkiemi 
przynależnościami, siedliskami, 
chłopami, ich powinnościami, 
budynkami, lasami, zaroślami, 
łąkami, morgami, przydatkami 
z karczmy nic nie wyłączając”. 2 
włóki otrzymał po Stefanie Horo-
deńskim. Wartość wsi wyceniono 
wówczas na 400 tynfów. Koszoły, 
należące wówczas do łomaskiego 
klucza dóbr królewskich, dawały 4 

tys. złotych polskich dochodów rocznie. Od momentu przy-
bycia na południowe Podlasie, Józef  Bielak był najbogatszym 
z bialskich Tatarów. W kolejnych latach wszedł również w po-
siadanie Kościeniewicz i Wólki Kościeniewickiej (w 1783 r.), 
a także wsi Połoski i Trojanów oraz ziemi w Studziance i Or-
telu (Królewskim). Skupiając tak rozległe dobra ziemskie stał 
się człowiekiem zamożnym. Okoliczni Tatarzy byli znacznie 
mniej zamożni i stanowili przeważnie grupę drobnoszlachec-
ką i drobnoziemiańską. Od 1763 r. Koszoły zobowiązane były 
do opłaty tzw. hiberny: obowiązkowej opłaty ciążącej na kró-
lewszczyznach. Zobowiązane były one do zapewnienia utrzy-
mania postojów wojsk w czasie wojen.

Józef  Bielak pochodził z Łowczyc w ziemi nowogródzkiej. 
Był synem Osmana i Reginy z Rudnickich. W 1761 r. został rot-
mistrzem w pułku gen. Czymbaja Murzy Rudnickiego. W 1763 
r. awansowany do stopnia pułkownika, zaś rok później został 
komendantem IV Pułku Przedniej Straży Wojsk Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego. W 1772 r. otrzymał awans na generała-majo-
ra. W czerwcu 1769 r. w Brześciu nad Bugiem przyłączył się do 
związku szlachty w ramach konfederacji barskiej. Jej współtwór-
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cami byli bracia gen. Kazimierz i płk Franci-
szek Pułascy. Kazimierz Pułaski dwukrotnie 
przebywał w Koszołach (w czerwcu i wrze-
śniu 1769 r.). We wsi mieścił się wówczas 
obóz konfederatów pod jego dowództwem. 
W czerwcu 1769 r. Pułascy wystosowali 
z Koszoł list do księcia Karola Radziwiłła 
„Panie Kochanku”, z prośbą o przystąpienie 
ze swoimi oddziałami do konfederacji. 

Po upadku konfederacji barskiej w roku 
1772, J. Bielak powrócił do Koszoł. Jak pi-
sał w 1932 r. Stanisław Kryczyński: „Po 
burzliwem i obftem w wojenne przygody 
czteroleciu konfederacji barskiej nastały dla 
generała Bielaka dni spokoju, ciszy i wypo-
czynku, które upływały mu z pewnością na 
wsi w Koszołach w powiecie bialskim. Tu 
zażywał domowych pociech w otoczeniu 
licznych synów i córek”. Z Koszoł generał 
prowadził korespondencję m.in. z królem 
Stanisławem Augustem Poniatowskim oraz 
księciem Antonim Sułkowskim, kanclerzem wielkim koronnym. 
W latach 1782-1787 4 Pułk gen. Bielaka stacjonował w Ka-
mieńcu Litewskim k. Brześcia. W 1786 r. liczył on 395 oficerów 
i żołnierzy, zaś w 1792 r. już 605. W 1792 r. gen. Józef  Bielak 
wyróżnił się w kampanii 1792 r. Zarówno Bielak, jak i płk Jakub 
Azulewicz (1731-1794) ze Studzianki, jako jedni z pierwszych 
zgłosili przystąpienie do Powstania Kościuszkowskiego 1794 r. 
Za niezwykłe męstwo i odwagę J. Bielak odznaczo-
ny został Krzyżem Virtuti Militari (1792). 

Gen. Józef  Bielak zmarł w czerwcu 1794 r. 
i pochowany został na mizarze w Studziance. Wdo-
wa po generale, Kunegunda Bielak, po śmierci męża 
otrzymywała rentę. Wyszła powtórnie za mąż za 
chorążego Mustafę Tupalskiego, adiutanta J. Bielaka. 
Materiały źródłowe podają, że z dwóch małżeństw 
gen. J. Bielaka przyszło na świat 13 dzieci (nie li-
cząc zmarłych w dzieciństwie). Pierwszą jego żoną 
była Urszula z Łosiów, z którą miał syna Abraha-
ma (w 1793 r. porucznika). Po jej śmierci ok. 1763 
r., ożenił się z Kunegundą z Tuhan-Baranowskich, 

z którą miał 12 dzieci (9 synów i 3 córki): 
Samuela (w 1794 r. podpułkownik, zmarł 
1823 r.), Mustafę (ur. ok. 1764 r., w 1794 r. 
rotmistrz, zm. 1834 r.), Machmeta (w 1792 
r. porucznik), Albrychta (w 1795 r. porucz-
nik), Osmana (w 1795 r. chorąży), Solimana 
(porucznik), Bekiera, Eliasza, Elżbietę, Ewę 
i Felicjannę. 

Umiłowanie zawodu żołnierskiego 
przez Tatarów, przechodziło z ojca na syna. 
Leon Szumski, powstaniec listopadowy i ofi-
cer 3 Pułku Ułanów WP, tak oto wspomi-
nał po latach swoich tatarskich towarzyszy: 
„Byli to ludzie bardzo zacni, dobrzy żołnie-
rze, serdeczni koledzy, a nade wszystko, kraj 
w którym się zrodzili, miłujący” (Kraków 
1892). Kilku synów generała Bielaka służy-
ło w pułku ojca, m. in. Abraham, Machmet, 
Mustafa i Samuel. Urodzony w Koszołach 
Osman Bielak był do 1795 r. dziedzicem 
części Kościeniewicz i Wólki Kościeniewic-

kiej (gm. Piszczac). Wziął udział w powstaniu listopadowym 
1831 r. Pełnił funkcję podoficera korpusu inżynierii batalionu 
saperów. Po upadku powstania zmuszony był emigrować do 
Francji. Tam został członkiem Towarzystwa Demokratycznego 
Polskiego w Paryżu. Jest wielce prawdopodobne, iż brał rów-
nież udział w powstaniu węgierskim. 

W 1811 r. Koszoły zamieszkiwało 17 Tatarów. Byli to 
zapewne synowie gen. J. Bielaka wraz z żonami 
oraz dziećmi. Warto nadmienić, że w I poł. XIX 
w. zastępcą wójta gromady Koszoły był Tatar - 
Eliasz Baranowski. W tym czasie Koszoły nale-
żały do Marianny i Macieja Koryckich, który był 
wnukiem gen. J. Bielaka. Prawdopodobnie byli to 
ostatni Tatarzy zamieszkujący Koszoły. Po po-
wstaniu listopadowym, Koryccy sprzedali majątek 
za cenę 82 500 zł małżeństwu Serwińskim. Tak 
oto zakończyła się ponad stuletnia historia Tata-
rów w Koszołach.

Sławomir Hordejuk
■

Arkadiusz Piotrowski

Z ziemi kaukaskiej do Polski...
Po raz pierwszy zetknąłem się z tą postacią na stronie 

internetowej poświęconej tradycji 10 Pułku Ułanów Litew-
skich.� Na kilku zdjęciach, wśród oficerów i ułanów 10 PUL, 
widnieje postać, starszego, brodatego mężczyzny. Jego ubiór 
jest inny niż pozostałych postaci. Hussejn Danagujew, były 
żołnierz jednego z pułków Dzikiej Dywizji�, wbrew obowią-
zującym przepisom, na głowie ma papachę, a zamiast mundu-
ru czerkieskę - narodowy strój górali kaukaskich. Przytoczone 
na stronie anegdoty opisujące służbę Czerkiesa w polskiej ar-
mii, spowodowały, że zaintrygowała ta postać. 
� http://www.10pul.idl.pl/viewpage.php?page_id=�.
� Nieformalna nazwa ochotniczej Kaukaskiej Tubylczej Konnej Dywizji, sformowanej 23 

sierpnia 1914 r. Jej szefem sztabu był Tatar litewski, pułkownik Jakub Józefowicz. 

Rezultatem dalszych poszukiwań było odnalezienie arty-
kułu, którego przedruk Redakcja zamieszcza poniżej.3 Lek-
tura artykułu jeszcze bardziej spotęgowała moje zaintereso-
wanie. Klika pytań pozostało bez odpowiedzi. Gdzie został 
pochowany wachmistrz? Czy w dalekim Dagestanie żyje jego 
rodzina? Jak przebiegała służba w armii polskiej?

Dzięki pomocy Alego Woronowicza, Tatara, mieszkańca 
Mińska, udało mi się odnaleźć miejsce spoczynku Hussejna Da-
nagujewa. W północnej, starszej części mizaru w Osmołowie4, 
3 Oryginał: Michał Romaszkiewicz, Dieduszka, Reflektor, 1934, nr 24, str. 5-6, Podlaska Bi-

blioteka Internetowa.
4 Przeprowadzona  w 1992 roku inwentaryzacja wykazała 338 mogił. Pierwotnie, do XIX 

wieku, w Osmołowie istniał mały cmentarz położony we wsi. Jego pozostałość, kamie-

hisToria
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wśród ponad trzystu zinwentaryzowanych mogił�, w sąsiedz-
twie grobów Heleny Aleksandrowicz i Jana (Iwana) Mirzy Buła-
ta Aleksandrowicza, znajduje się grób syna ziemi kaukaskiej. 

Przyczyną śmierci był rak żołądka. O chorobie wachmi-
strza informował anonimowy autor, mieszkaniec międzywo-
jennego Dubna. Jego notkę, przedstawiającą naszego bohatera, 
zamieszczono w czasopiśmie Горцы Кавказа6, w rubryce Głos 
naszych czytelników. Swoje ostatnie chwile życia spędził Czerkies 
w majątku ordynata nieświeskiego i kleckiego, Albrechta Ra-
dziwiłła – przyjaciela z okresu walk z bolszewikami. 

nie bez napisów, zostały usunięte w latach 80. W pierwszej połowie XIX wieku, dzięki 
fundacji Koryckich, w odległości 1,5 kilometra na południowy-zachód od wsi, założono 
nowy mizar. Szerzej zob. Andrzej Drozd, Marek M. Dziakan, Tadeusz Majda, Meczety 
i cmantarze Tatarów polsko-litewskich, Warszawa 1999, str. 61-62.

� Według posiadanych  przez autora: Schematu mizaru w Osmołowie oraz  Spisu mogił na mi-
zarze w Osmołowie , jest to mogiła numer 6. Hussein Danagujew umarł 28.05.1933 roku. 
Oba dokumenty udostępnił autorowi Ali Woronowicz.

6 Горцы Кавказа (Górale Kaukazu), 1933, nr 39, str. 28 – oficjalny organ Narodowej Partii 
Górali Kaukazu, wydawany od 1929 r. do kwietnia 1934 r. w Paryżu i Warszawie, pod 
redakcją księcia Elmurzy Bekowicza-Czerkaskiego i Barasbiego Baytugana. Numer 40 
czasopisma z roku 1933, zawiera na stronie 31 informację o śmierci Czerkiesa.

Kolejnym, nurtującym mnie, zagadnieniem pozostała 
kwestia rodziny Dieduszki w Dagestanie. Sporo czasu minę-
ło, zanim rozwiązałem tę zagadkę. Po raz kolejny pomocny 
okazał się Internet. Na jednym z wielu forów historycznych, 
znalazłem wpis osoby, która szukała informacji o kuzynie 
swojego pradziadka, ochotniku służącym w Dzikiej Dywizji, 
zmarłym w Polsce. To nie mógł być przypadek. Mailowa wy-
miana informacji potwierdziła pokrewieństwo. 

Odtwarzającym dzieje swojej rodziny okazał się miesz-
kający w stolicy Dagestanu, Machaczkale, Pan Hadżi Murad 
Donogo. Historyk, autor książek i publikacji, przybliżających 
historię Dagestanu. 

Zdaniem autora, dla uzupełnienia wojennej karty w życiory-
sie Hussejna Danagujewa, konieczna jest kwerenda w zasobach 
Centralnego Archiwum Wojskowego. Być może wśród Czytelni-
ków Przeglądu Tatarskiego są osoby pamiętające starego Czerkiesa, 
który pod biało-czerwonym sztandarem gromił bolszewików?

Arkadiusz Piotrowski

Michał Romaszkiewicz (G. W.)  

Dieduszka
Zobaczyłem go po raz pierwszy na dziedziń-

cu koszar w Białymstoku, w dniu 3 maja roku 1927. 
Przed ołtarz polowy, przy którym odbyć się miało 
nabożeństwo, zajechał dumny i prosty w swej kozac-
kiej kulbace, niczym wizja jakaś czasów minionych: 
siwa papacha, zielony beszmet, zdobny dwoma rzę-
dami ładunków, kindżał u pasa, szabla ,,szaszka”, 
nagan w skórzanej pochwie – śnieżnobiała broda, 
wachlarzem na piersi leżąca. Patrzyłem zdumiony, 
nie mogąc pojąć, co znaczyć ma ta postać egzotycz-
na, zbrojna od stóp do głów; zdziwienie moje potę-
gował jeszcze tkwiący wśród kudłów papachy orze-
łek, oraz srebrne galony wachmistrza wojsk polskich, 
zdobiące beszmet czerkieski. Na piersi, w dziwnej 
zgodzie, rosyjski krzyż św. Jerzego obok Krzyża 
Walecznych, o wstążce trzykrotnie miedzią okutej.  
 Jak się później dowiedziałem, był to ,,oswojony” Czer-
kies, nazwiskiem Danagujew, niegdyś ozdoba ,,dzikiej 
dywizji”, osobliwą koleją losów dożywiający dół swoich 
na łaskawym chlebie w pułku ułanów Rzeczypospolitej Polskiej.  
 Kiedy i jak znalazł się w armii polskiej — nie wiem dokładnie; 
dość, że uprzykrzywszy sobie służbę u bolszewików, których 
zresztą jak przystało na wolnego mieszkańca gór kaukaskich 
i prawowiernego wyznawcę Proroka, szczerze nie cierpiał, do-
siadł pewnego pięknego dnia swego kabardyńca i przejechał 
sobie najspokojniej, pod obustronnym ogniem, na drugą stro-
nę frontu. Przygarnięty przez formujące się oddziały polskie, 
przystał do nich duszą i ciałem, i bił kogo mu kazano z su-
miennością mahometańską i nieporównywalnym męstwem 
urodzonego wojownika, którego rzemiosłem jest wojna.  
 Ulubionym jego sportem było rozprawianie się w pojedyn-
kę z drobnymi patrolami bolszewickimi, podjeżdżał do nich 
drobnym kłusem, nie budząc wskutek swego stroju podej-
rzeń, i wdawszy się w pogawędkę, puszcza znienacka w ruch 

kindżał; popodrzynawszy wrogom gardła, wracał zadowolony 
truchcikiem do szeregu. A miał już wtedy lat... blisko siedem-
dziesiąt! 

Całą wojnę polsko bolszewicką przebywał Danagujew w l0 
pułku ułanów, u boku płk. Obuch-Woszczatyńskiego, który go 
niezmiernie lubił i stale przy sobie trzymał, mając w nim naj-
pewniejszego gońca i zwiadowcę. Stary opłacał mu bezgranicz-
nym przywiązaniem. Pamiętam, jak kiedy po latach, pułkownik 
Obuch przyjechał w odwiedziny do pułku, którym w czasie 
wojny dowodził, osiemdziesięcioletni Czerkies biegł zdyszany 
przez cały wielki majdan, żeby go powitać i widziałem łzy ka-
piące mu na siwą brodę, kiedy pułkownik objął go i ucałował.  
 Zawarcie pokoju było dla Danagujewa ciężkim ciosem. Pod-
oficerem zawodowym nie mógł zostać po pierwsze z powo-
du dawno przekroczonej granicy wieku, po wtóre jako nie-
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piśmienny, i wreszcie ponieważ ani słowa po polsku nie 
umiał, mimo paroletniej służby w naszym wojsku. Wracać 
nie miał dokąd, do żadnej emerytury nie miał prawa, jako 
prosty i to nieregularny żołnierz. Sytuację, zdawało się bez-
nadziejną, rozwiązał akt łaski głowa państwa, mianujący sta-
rego wojownika dożywotnim, tytularnym wachmistrzem 
służby czynnej w dziewiątym pułku ułanów, oczywiście bez 
żadnych obowiązków, z prawem trzymania własnego konia.  
 Cywilnym czytelnikom należy się wyjaśnienie, co to jest tytu-
larny wachmistrz służby czynnej, którego nie należy utożsamiać 
z wachmistrzem zawodowym. Podoficer służby czynnej nie 
pobiera gaży, tylko żołd, wynoszący kilka złotych miesięcznie, 
otrzymuje wikt z kotła lub strawne, oraz umundurowanie. Tym 
sposobem ,,łaskawy chleb” Danagujewa nie obciążył zbytnio 
skarbu państwa, dając jednak staremu Czerkiesowi możność 
oczekiwania śmierci konno i zbrojno, jak przystało wojowni-
kowi…

Z czasem Dagu-
jew przyzwyczaił się do 
warunków pokojowych. 
Lubiany przez wszyst-
kich w pułku i uważany 
po trochu za maskotę 
pułkową, żył sobie spo-
kojnie w koszarach, ho-
dując kozy i barany, które 
pasły się na skarpach za 
stajniami - tylko w miarę 
posuwania się starości 
coraz bardziej wracał do 
swych kaukaskich zwy-
czajów. Co jakiś czas na 
przykład zarzyna barana 
i sprzedawszy comber 
oraz udźce, resztę mięsa 
krajał w paski, wędził 
i suszył na zapas. W kwaterze swej założył, ku rozpaczy mającego 
nadzór nad budynkami wachmistrza-profosa, palenisko z pła-
skich kamieni, na którym w żelaznym kociołku warzył baraninę.  
 Konia swego, którego nikomu dotknąć nie pozwalał, sam 
zawsze czyścił i karmił. Nigdy też nie przywiązywał go do 
wspólnego koniowiązu; miał swój własny palik, wbity w ziemię 
w pewnej odległości od stajen. Na ten palik nakładał własno-
ręcznie z wikliny upleciony, okrągły kosz bez dna, do którego 
kładł siano. Długo nie mogłem zrozumieć, jaki cel może mieć 
takie urządzenie, aż wreszcie gdzieś wyczytałem, że jest to spo-
sób, stosowany przez koczowników, a zabezpieczający konie od 
napadu wilków. Konie przywiązane rzędem do jednego kołka, 
jedzą sobie wygodnie z okrągłego kosza, i zwrócone wszystkie 
zadami na zewnątrz, mogą się skutecznie bronić przed wilkami.  
 W r. 1923 spadło na Czerkiesa nieszczęście. Koń jego wier-
ny, na którym całą wojnę przebył, padł ze starości. Danagu-
jew rozpaczał po jego stracie jak po rodzonym dziecku; trzy 
dni i trzy noce siedział przy trupie konia, płacząc i zawodząc. 
Na widok ludzi, którzy chcieli uprzątnąć padło dostawał furii 
i groził rewolwerem. Uspokoił się na wieść, że dowódca pułku, 
ulitowawszy się nad jego rozpaczą, podarował mu starego si-
wego araba, też już łaskawie obrok obok w orkiestrze pułkowej 
jedzącego. 

Jazdę konną uważał Daganujew za jedyny środek loko-
mocji, godny mężczyzny. Pójście pieszo, choćby tylko do 
kancelarii po żołd, albo do kantyny po machorkę poczy-
tywałby sobie za poniżenie - ponieważ jednak kwatera jego 
leżała dalej od stajen, niż od dowództwa pułku, musiał sta-
ruszek (czyli, jak go wszyscy w pułku zwykli nazywać, „die-
duszka”) iść pół kilometra z kulbaką na plecach, po to, żeby 
pojechać konno około czterystu metrów, po czym, powró-
ciwszy do stajni i rozsiodławszy konia, dźwigał znowu sio-
dło do domu. Zapytany, dlaczego tak niepraktycznie po-
stępuje, wyjaśnił z powagą, że to zupełnie co innego: - Do 
konia można i należy iść pieszo, ale za interesem - nigdy!  
 Mimo sędziwego wieku trzymał się na koniu wspaniale 
i twierdził, iż jazda nigdy go nie męczy. 

 Jak przystało na mahometanina, Danagujew był niesły-
chanie uczciwy i sumienny. Toteż łatwo sobie wyobrazić jego 

oburzenie, kiedy raz 
dostawca paszy, żyd, 
nazwał go złodzie-
jem za to, że „wziął” 
z wozu naręcze siana 
dla konia. Usłyszawszy 
to, stanął w pierwszej 
chwili jak wryty; po-
tem podszedł, założył 
starannie siano swemu 
siwkowi, i wziąwszy 
z kwatery kindżał, za-
czął go systematycznie 
ostrzyć na brusie, słu-
żącym do toczenia sza-
bel. Na zapytanie po co 
ostrzy kindżał, odparł 
lakonicznie: „Rezat 
budu” - Kogo? - Żyda 
- brzmiała krótka i bez-

namiętna odpowiedź. 
Ponieważ żadne perswazje nie odnosiły skutku, a wiado-

me było, że staruszek gotów jest istotnie zamiar swój wykonać, 
uprzedzono kupca o grożącym mu niebezpieczeństwie, radząc 
mu, żeby starał się jakoś dieduszkę ułagodzić. Nie poszło to jed-
nak łatwo. Na wszelkie propozycje ugody, Czerkies odpowiadał 
niezmiennie: „rezat budu”. Dopiero okup dziesięciozłotowy, 
złożony przez wystraszonego żyda, zdołał go jakoś ułagodzić.  
 Dzięki niesłychanie skromnym potrzebom i mahometańskiej 
trzeźwości, miał stary zawsze, mimo groszowych dochodów, 
niewielki zapas gotówki, który stanowił kasę pożyczkową dla 
wszystkich podoficerów pułku. Procenta nie pobierał, uwa-
żając to za lichwę niegodną żołnierza; chętnie też zgadzał 
się na prolongaty, pod warunkiem jednak, żeby punktualnie, 
w terminie płatności przyniesiono mu całą kwotę w gotówce.  
 Znający ten jego zwyczaj podoficerowie, składali się za-
zwyczaj na potrzebną kwotę, i sumienny dłużnik stawiał się 
w terminie u dieduszki z pełnymi garściami drobnych, po-
czym następowała ustalona długoletnią tradycją przemowa: „- 
Widzicie, dieduszka, ot, przenoszę wam wszystko, co jestem 
winien. Ciężko mi bardzo, bez grosza zostanę, ale oddaję. Ani 
godziny się nie spóźniłem!” Staruszek wówczas niezmiennie 
proponował prolongatę. Jeśli jednak zdarzyło się, że ktoś za-
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niedbał tej formalności i nie przyniósł w terminie pieniędzy, 
zostawał odsądzony od czci i wiary, a kredyt u dieduszki miał 
już na wieki zamknięty. 

W roku, zdaje się 1925, zawieziono Danagujewa do Grod-
na, żeby mógł zobaczyć Prezydenta Rzeczypospolitej, który 
miał tam przyjechać na jakąś uroczystość. Po powrocie, stary 
długo kręcił głową; widać coś mu się nie podobało. W końcu 
przyznał, że wszystko było bardzo pięknie - tylko dlaczego 
„takaja u gosudara cywilnaja forma”. 

W osiemdziesiątym roku życia Danagujew postanowił się 
ożenić. Wynalazł gdzieś, o jakieś sto kilometrów od miasta, 
rodzinę Tatarów mahometan; pojechał tam parę razy, oczywi-
ście konno, w odwiedziny, i widać był miłym gościem, skoro 
został zaproszony na święta. Spędził u nowych przyjaciół cały 
miesiąc „Ramazam”, poszcząc przepisowo cały dzień, a po 
zachodzie słońca opychając się różnymi tłustymi i pieprznymi 
smakołykami, które jego strusi żołądek znakomicie znosił. Po 

święcie „Bejram” wrócił do pułku zachwycony i odmłodzony, 
i zaraz prosił dwóch wachmistrzów, żeby mu w charakterze 
drużbów pomogli porwać narzeczoną. Ci jednak wytłumaczy-
li mu, że to i koszt, i kłopot z babą, więc po głębszym namy-
śle zrezygnował nie bez żalu, z matrymonialnych projektów. 
Przed paroma tygodniami spotkałem w Warszawie jednego 
z oficerów dziesiątego pułku; pierwsze moje pytanie było 
o dieduszkę. - Dieduszka? - Nie żyje. Wiesz, ten siwek, co mu 
go pułkownik darował, zdechł. Stary tak się teraz przejął, że 
aż się rozchorował. I już nie wstał. Znaleźli go w jego kwa-
terze; leżał zupełnie ubrany, z szaszką przy boku i kindżałem 
u pasa. 

Michał Romaszkiewicz (G. W.) 
Przedruk z Niezależnego Społeczno-Krytycznego  

Pisma Tygodniowego „Reflektor”, Nr 24, Białystok, 3.11.1934 r. 
■

Barbara Pawlic–Miśkiewicz

Daugieliszki – Oleśnica.  
Mikrohistoria z półksiężycem w tle

W dzieciństwie moim ulubionym zajęciem było oglądanie zdjęć. 
Babcia trzyma je w albumie i pudełku po butach, z wykonanym przez 
moją mamę napisem „Zdjęcia rodzinne”. Fascynujące było słuchanie 
historii o uwiecznionych na fotografiach ludziach o pięknych, sma-
głych twarzach. Rodzinnych pamiątek zachowało się niewiele, zatem 
opowieści zawsze były najważniejsze. Podczas rodzinnych spotkań 
wyciągano zdjęcia i rozpoczynały się spory o daty, wersje wydarzeń, 
nazwiska. 

Dorastając i dowiadując się coraz więcej o naszych tatarskich 
korzeniach, zaczęłam zadawać sobie pytanie jak to się stało, że moja 
rodzina osiedliła się w Oleśnicy, w południowo–zachodniej części 
Polski, w obecnym województwie dolnośląskim. Daleko od rodzin-
nego domu na Litwie, daleko od Podlasia, gdzie mieszka najwięcej 
Tatarów, gdzie znajdują się meczety, mizary. 

Choć wielokrotnie słuchałam opowiadań dziadków o ich przy-
jeździe do Polski, powiązaniach z pozostałymi rodzinami, które 
również osiedliły się w Oleśnicy, to do przeprowadzenia wywiadu 
z babcią zainspirował mnie dopiero wykładowca ze studiów kultu-
roznawczych. Historia Tatarów, tradycje, podtrzymywany kontakt 
z rodziną i społecznością tatarską w Białymstoku, w Gdańsku były 
czymś naturalnym, tak jak muhir na ścianie, Koran na półce. Dla 
mnie, jako jednej z najmłodszych osób w rodzinie, istotne stało się 
poznanie okoliczności, w jakich moja rodzina znalazła się w Polsce, 
na Dolnym Śląsku - momentu, który odmienił życie moich dziadków 
i sprawił, iż w konsekwencji moja mama dorastała w Oleśnicy, a ja 
się tu urodziłam. 

Przyjęłam rolę kulturoznawcy pragnącego rzetelnie zaprezento-
wać wybrany problem, udało mi się dotrzeć do zdjęć i dokumentów 
Zofii i Bronisława Aleksandrowiczów, moich dziadków. Wykorzysta-
łam metodę swobodnej narracji, w tekście umieściłam niezmienione 
wypowiedzi Zofii Aleksandrowicz z domu Gembickiej. Istotne było, 
oprócz samego przedstawienia rodziny, również ukazanie momentu 

przejścia, zmiany, pytanie o doświadczenie podróży, po której nastę-
puje nowe życie. 

Historia podróży (oraz wydarzenia bezpośrednio ją poprzedza-
jące i następujące bezpośrednio po niej), która jest głównym punktem 
konstruującym tekst, wymaga pewnego wprowadzenia, prezentacji 
poszczególnych osób zaangażowanych w przygotowanie wyjazdu. 

Sama podróż dotyczy moich dziadków, czyli Bronisława Alek-
sandrowicza (urodzonego w 1931 roku) i jego żony Zofii (urodzonej 
w 1932 roku), z domu Gembickiej. Oboje mieszkali na Wileńszczyź-
nie, w dwóch wsiach: Milegianach i Daugieliszkach (pisownia poda-
na przez Zofię, w polskich dokumentach często błędnie zapisywano 
obie nazwy). Były to ziemie, które przed II wojną światową stanowiły 
część terytorium Polski, obecnie zaś należą do Litwy. Wywodzili się 
z rodu Tatarów litewskich, których historię wiąże się z ekspansją śre-
dniowiecznych Mongołów na ziemie ruskie. 

Matka Zofii, Rozalia, i matka Bronisława, Maria, były bliskimi 
kuzynkami, ich ojcowie Chasień i Adam Radkiewiczowie byli braćmi. 
Pod koniec lat 40. Zofia wyruszyła do Daugieliszek, dostała tam pra-
cę w bibliotece, zatrzymała się w domu kuzynki swojej matki. Tam 
też bliżej poznała jej syna, Bronisława. Wkrótce byli małżeństwem, 
a maju 1951 roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko, córka Zi-
naida, w listopadzie 1952 roku drugie – Nina. Małżeństwo osób, tak 
blisko ze sobą spokrewnionych nie powinno dziwić. W obrębie gru-
py dbano oto, aby zachować ciągłość rodów, tradycji, wiary. Zofia 
i Bronek żyli skromnie z dwójką dzieci, co jakiś czas przychodziły 
wieści z Polski od jego brata oraz ciotki z rodziną, którzy pod koniec 
marca 1946 roku osiedlili się tam, w Oleśnicy na Dolnym Śląsku.

Dlaczego akurat wybrali to miejsce? Otóż mąż ciotki Zinaidy 
(rodzonej siostry matki Bronisława), Szemil Bazarewicz, wiosną 
1945 roku, po walkach II Armii Wojska Polskiego z Niemcami, oglą-
dał domy na Dolnym Śląsku. Szemil wybrał dom w Oleśnicy, spokoj-



nym miasteczku położonym niedaleko Wrocławia. Wrócił na Litwę, 
do żony, jej rodziny, córek. Pamiętając o zapewnieniach dowódców, 
rozpoczął starania o wyjazd do Polski. 4 marca 1946 roku, po zapa-
kowaniu całego dobytku, łącznie z koniem, pożegnał rodzinę, zabrał 
ze sobą żonę, dwie córki – Ninę i Zofię, teściową Emilię, siostrzeńca 
żony – Aleksandra i własnego siostrzeńca Józefa i wyruszył w wa-
gonie towarowym w dwutygodniową podróż do swojego nowego 
domu. W Oleśnicy Szemil osiedlił się przy ulicy Nowotki. Wspól-
nie z Aleksandrem założył firmę transportową – rozwozili węgiel, 
materiały budowlane. W 1964 roku konia i wóz zamieniał na tak-
sówkę, samochód marki Warszawa. W listach do rodziny na Litwie, 
namawiał ją do przyjazdu. Zofia i Bronisław postanowili skorzystać 
z zaproszenia. Pod koniec roku 1956 rozpoczęli starania o wizę 
i inne niezbędne pozwolenia. Obowiązywał wtedy dekret Władysła-
wa Gomułki, który postanowił zwiększyć proces repatriacji Polaków, 
głównie pod hasłem „łączenia rodzin”, co pozwoliło na tak szybki 
wyjazd. W marcu 1957 roku oboje z dziećmi byli już w Polsce. 

Zofia Aleksandrowicz tak zapamiętała chwile związane z po-
dróżą i przygotowaniami do niej. 

* Jak bezpośrednio doszło do wyjazdu?

- Namawiała nas Zinka (ciotka Bronisława) i Olek (brat Bronisława), 
oni tam byli od 1946. W grudniu 1956 roku staraliśmy się o wizę na wyjazd, 
a w marcu 1957 roku już byliśmy w Polsce. Długo nie czekaliśmy na dokumen-
ty, ale zaraz po nas, kto chciał wyjechać – już nie puszczano. Później mówiono 
im – „Wy, nie Polacy!”, nam się udało. A w metrykach przecież wpisano: 
TATARZY. 

Sprzedaliśmy dom, ale mogliśmy w nim mieszkać, aż do wyjazdu. Powo-
li sprzedawaliśmy i zabijaliśmy zwierzęta, żeby przygotować domowe wędliny. 
Przed wyjazdem trzeba było kupić płaszczyki dla dziewczynek. Jeden – bor-
dowy dla Ziny kupiliśmy, drugi czekoladowy dla Niny szył krawiec. Tydzień 
przed wyjazdem siedział u nas w domu i szył, musiałam go karmić. 

* Jak przebiegała podróż?

- Za pieniądze ze sprzedaży krowy kupiłam bilety pociągowe. Ale po-
dróż nie była wtedy taka droga jak teraz. Wyjeżdżaliśmy z Nowo-Święcian, bo 
tam mieszkała babcia Mania (Maria Aleksandrowicz – matka Bronisława). 
Z Nowo-Święcian wyruszyłam w docelową podróż do Przemyśla. Wyznaczona 
była trasa przejazdu – Wilno, Kowel, Równo, Lwów. We Lwowie spędziliśmy 
jedną noc – siedzieliśmy na dworcu, chcieliśmy w poczekalni, ale przegonili na, 
więc na naszych rzeczach siedzieliśmy. Raniutko był pociąg ze Lwowa do Prze-
myśla. Tam był punkt przejściowy. Wcześniej w Medyce był punkt graniczny. 
W Przemyślu spędziliśmy noc w punkcie repatriacyjnym, to był już przygotowa-
ny punkt. To była wielka hala, wszędzie były porozstawiane żelazne łóżka. Był 
posiłek i miejsce do umycia. W końcu się położyłam. W Przemyślu poszliśmy 
zobaczyć miasto. Było bardzo brudno na ulicach, w całym mieście. Bagaż jechał 
osobno. Później ruszyliśmy w dalszą drogę, bardzo chciałam zobaczyć Kraków, 
ale była noc. Rano byliśmy we Wrocławiu, a stamtąd prosto do Oleśnicy. 

* Co jedliście w czasie podróży?

- Do jedzenia na drogę wzięłam bochen czarnego chleba, swojskie wędliny, 
wędzonki. Babka Emilia prosiła, żebyśmy jej też przywieźli domowych wyro-
bów. Zwierzęta karmione były naturalnie, mięso doprawione solą wędziliśmy, na 
strychu mogło wisieć nawet pół roku. 

* Co zabraliście ze sobą?

- Mieliśmy bagaż podręczny, a resztę rzeczy nadaliśmy w kufrze w wago-

nie towarowym. Bagaż nadano dzień wcześniej. Musieliśmy zostawić meble, nie 
wolno było ich nadać. Inaczej sytuacja wyglądała w 1946 roku, kiedy ciotka 
z wujkiem mogli zabrać wszystko do wagonów bydlęcych. W bagażówce nadali-
śmy: pościel, sprzęty gospodarstwa domowego – naczynia, talerze, bańki, miskę, 
wszystkie ubrania, garnki tzw. kastrulki, radio, słoninę, Koran – ręcznie pi-
sany, z XVIII wieku, modlitewnik tzw. chamaił, ręcznie pisany, z początków 
XIX wieku. W bagażu podręcznym mieliśmy: ubranie na zmianę, jedzenie, 
dokumenty, kożuch, który później sprzedałam sąsiadce w Oleśnicy za 15 rubli, 
płaszcz skórzany Bronka. Laleczkę szmacianą i bańkę na mleko niosła Nina. 
Ta bańka jeszcze do niedawna stała w szafce w piwnicy. Na drogę każdy z nas 
wziął złoty zegarek, w sumie były cztery. Ludzie radzili, że w Polsce zrobimy 
świetny interes, więc radzili nam kupić. 

* Z kim się pożegnaliście?

- Pożegnaliśmy się ze wszystkimi znajomymi, z rodziną. Byli to: matka, 
moi bracia - Mustafa i Bronek z żoną, ciotka Azyma i jej córki, czyli moje 
kuzynki z mężami: Nina, Seja, Roza i Mustafa Gembiccy, Lidka z Postaw 
– siostra Bronka, matka Bronka i jego bracia – Kostek i Adam w Nowo 
Święcianach, sąsiedzi – Justynas Czybiras z żoną Weroniką, Paweł Czybiras 
z żoną Adelą, Nastasia Czepulis z mężem Kazimierzem, bracia Jan i Piotr 
Zygmuntowie z żonami. Jak później przyjeżdżaliśmy do Daugieliszek to obo-
wiązkowo ich odwiedzaliśmy. 

* A po przyjeździe?

- Od razu dotarliśmy do Oleśnicy, dostaliśmy pokój w domu Szemila na 
Nowotki, a w październiku 1957 roku już mieliśmy własne mieszkanie przy 
ul. Słonecznej. Było ciężko na początku. Właściwie to nie wiem, dlaczego od razu 
pojechaliśmy do rodziny i z ich pomocą musieliśmy sobie radzić sami. Niektórzy po 
przyjeździe udawali się na punkt repatriacyjny np. do Dobroszyc i tam mieszkali. 
Dostawali jedzenie i opiekę, aż do momentu, gdy nie przyznano im mieszkania. 
Pamiętam, że dostaliśmy amerykański koc z UNRY i kupon na popielatą su-
kienkę oraz zapomogi na zagospodarowanie. Za te pieniądze kupiłam materiał 
garniturowy tzw. king po 700 zł za metr i materiał na kostium po 200 zł. Sama 
nie wiem, czemu taki drogi materiał kupiłam, bo na garnitur potrzeba było 3 
metry. Najlepsze jest to, że później Bronek i tak go nie chciał nosić. 

Dostaliśmy pracę w fabryce obuwia „Odra”, ja przy produkcji, Bronka 
wysłali na kurs prawa jazdy i został kierowcą zawodowym w fabryce. Pracowa-
liśmy w systemie zmianowym, gdy nie mogliśmy, dziećmi zajmowała się ciotka 
Zina, a dziewczynki bawiły się wspólnie z jej córkami. 

W październiku 1957 roku dojechały jeszcze trzy osoby: mama Bronka 
i jego dwaj bracia – Kostek i Adam. Tylko ich siostra Lidka została na Litwie, 
bo tam już założyła własną rodzinę i nie chciała wyjeżdżać. Ale Bronkowi 
trudno było się przyzwyczaić, nawet w 1964 roku zaczęliśmy czynić starania 
w konsulacie w Poznaniu o powrót, ale nie było takiej możliwości, więc zostali-
śmy w Oleśnicy. A dalej, to od mamy wiesz, jak było. 

Tak przedstawia się historia podróży i osiedlenia się moich 
dziadków w Polsce. W ich życiu dokonała się istotna zmiana, ze wsi 
przenieśli się do miasta, nie mieli własnego domu tylko małe miesz-
kanie, najpierw jednopokojowe, później trzypokojowe. Nie mogli już 
hodować zwierząt, zmienił się charakter ich pracy – zajęcia na roli 
i w wiejskich strukturach (biblioteka, spółdzielnia) zamienili na pracę 
w zakładzie przemysłowym. W nowym miejscu pomagała im obec-
ność rodziny i dalszych krewnych, częste wizyty na Litwie i Podlasiu, 
gdzie osiedlił się brat Bronisława, Adam, oraz gdzie mieszkała spo-
łeczność tatarska. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz
■
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Selim Chazbijewicz

Masoneria a islam (1)
Rozmaitych powiązań pomiędzy tradycją masonerii a cy-

wilizacją islamską można doszukiwać się już w okresie średnio-
wiecza, gdy na obszarze panowania islamu tworzyły się tajne, 
mistyczne i okultystyczne bractwa oraz związki. Można rów-
nież łączyć to z alchemią, która w środowisku muzułmańskim 
zaczęła się rozwijać od II wieku hidżry. Początki owej alchemii 
i astrologii przypisywane są Dżafarowi As-Sadykowi, szóstemu 
imamowi szyitów, żyjącemu w latach 700-765. On to, według 
muzułmańskiej tradycji, napisał kompendium ówczesnej wie-
dzy tajemnej: magii, alchemii, astrologii, okultyzmu. Najbardziej 
znanym muzułmańskim chemikiem był Dżabir ibn Hajjan, zna-
ny w średniowiecznej Europie pod zlatynizowanym imieniem 
Geber. Jak podają źródła, żył on w VIII wieku. Magią zajmował 
się również, wedle tradycji muzułmańskiej, Jazid ibn Muawijja, 
panujący w Damaszku drugi kalif  z dynastii Omajjadów.

Istnieją przypuszczenia, iż utworzona w XI wieku przez 
al-Hasana ibn as-Sabbaha (zm. 1124) sekta neoizmaelitów lub 
assasinów, utrzymywała kontakty z templariuszami na granicy 
Królestwa Jerozolimy, a z regularnych spotkań tych dwóch or-
ganizacji wzięła się w istocie masoneria europejska.

Należy stwierdzić, że już od końca VII wieku, a nawet 
wcześniej, rozpoczął się podział polityczny i doktrynalny isla-
mu na szyitów i sunnitów. Wśród szyitów podział ten był kon-
tynuowany, wskutek czego powstała m.in. sekta izmaelitów, 
która z kolei wyłoniła najbardziej skrajne doktrynalnie sekty: 
assasinów, druzów, karmatów, batynitów. Wspólną cechą tych 
sekt była alegoryczna i symboliczna interpretacja Koranu, 
odrzucenie tradycji Mahometa, czyli Sunny, tworzenie wła-
snej tradycji opartej na wierze w ciągłość przekazu tajemnej 
wiedzy objawionej Alemu, jednocześnie czwartemu kalifowi, 
bratu stryjecznemu i zięciowi Mahometa. Kolejni dziedzice ta-
jemnej wiedzy Hazrata (świętego) Alego to imamowie – w tra-
dycji szyickiej istoty nieomylne i doskonałe. Ich to interpre-
tacja islamu jest wykładnią dla szyitów i wszystkich szyickich 
sekt. Wśród muzułmanów Bliskiego Wschodu rozwijały się 
też odpowiedniki chrześcijańskich bractw rycerskich – futuw-
wa. Ostatnim tego typu bractwem byli janczarzy.

Należy również wspomnieć o sufizmie, mistycyzmie 
islamskim, który był jednocześnie ruchem wchłaniającym 
tradycję teozofii, panteizmu, okultyzmu, iluminizmu pocho-
dzącego jeszcze z tradycji staroperskiej. Najbardziej znanym 
filozofem islamu propagującym iluminizm był Szihab ad din 
Jahja Suhrawardi, który reprezentował ezoteryczną filozofię 
islamu zwaną iszraq. Tradycja ezoterycznej wiedzy wschodu 
(iszraq znaczy po arabsku wschód) była niejako przeciwstawie-
niem tradycji perypatetyckiej, tzn. nurtu arystotelesowskiego 
w muzułmańskiej filozofii, aczkolwiek arystotelizmu mocno 
przesączonego interpretacją neoplatońską czy nawet neopi-
tagorejską. Suhrawardi – najogólniej mówiąc – twierdził, że 
prawdziwa wiedza (dostępna tylko wtajemniczonym) leży na 
wschodzie. Wiedza ta jest objawieniem Światła Świateł, czyli 
natury boskiej. Pojęcie światła objawionego u Suhrawardiego 
jest zbliżone do pojęcia Szechiny u Izaaka ben Lurii, twórcy 
kabały luriańskiej. Objawione światło jest bowiem substan-
cjalną emanacją Światła Świateł i przejawia się w cyklu ezote-

rycznej i egzoterycznej egzystencji duszy. Zakończeniem tej 
egzystencji jest połączenie się z absolutem boskim.

Według Suhrawardiego, mądrość pochodziła od Herme-
sa Trismegistosa, którego w tradycji islamu utożsamiano cza-
sem z prorokiem Idrisem lub Chidrem, zwanym też Hyzyr. 
Od Hermesa Trismegistosa pochodzą dwie gałęzie wiedzy 
– perska i egipsko-grecka, co można też porównać do dwóch 
równoległych tradycji okultystycznych we współczesnej okul-
tystycznej masonerii: okultyzmu zachodniego, reprezento-
wanego m.in. przez Eliphasa Leviego, Papusa, Stanislasa de 
Guaita’a, czy Ordo Templi Orientis lub Aleistera Crowleya, 
i okultyzmu wschodniego, który reprezentowali m.in. twórcy 
Towarzystwa Teozoficznego, tj. Helena Bławatska, Annie Be-
sant, C. W. Leadbeater, częściowo Rudolf  Steiner, a także ma-
soński ryt Memphis-Misraim. Według Suhrawardiego, istnieją 
trzy grupy ludzi, w zależności od stopnia oświecenia ducho-
wego, co odpowiada trzem podstawowym stopniom w maso-
nerii. Światowi to ci, co pozostają w ciemnościach niewiedzy; 
ci, którzy oczyszczeni są do pewnego stopnia, to uczniowie 
i czeladnicy; ci, którzy osiągają oświecenie, to mistrzowie.

W tradycji muzułmańskiego mistycyzmu, sufizmu – po-
wstało zbliżone do pojęcia nirwany pojęcie – fana, czyli roz-
puszczenie się duszy jednostkowej w Bogu, tj. duszy świata 
będącej Jego emanacją. Tu należy zaznaczyć, iż nurt izmaelicki 
w islamie, a także symboliczna interpretacja Koranu – baty-
nicka (ar. batin – ukryty), przejęły naukę o emanacji. Należy 
również pamiętać, iż struktura lóż masońskich jako żywo 
przypomina strukturę organizacji izmaelickiej. Widoczne to 
było zwłaszcza w masońskim rycie masonerii egipskiej, stwo-
rzonym przez Józefa Balsamo, hrabiego Caliostro.

Dla zobrazowania powyższych wywodów zacytuję frag-
ment dzieła Suhrawardiego pt. „Ognista Mądrość”: (...) – Na 
początku musisz wiedzieć, że gdy Pan i Władca zapragnął zagospo-
darować swoje dobra, najpierw zagospodarował naszą Krainę, by na-
stępnie wprawić nas w gorączkę pracy. Rozkazał by powstało Dwana-
ście Warsztatów. W każdym Warsztacie posadził kilku czeladników. 
Później wprawił ich w wir pracy, aż pod Dwunastoma Warsztatami 
pojawił się jeszcze inny Warsztat, wówczas posadził w tym Warsztacie 
Wielkiego Mistrza. Następnie Pan i Władca wciągnął Mistrza w wir 
pracy, by pod Pierwszym Warsztatem pojawił się kolejny Warsztat. Pan 
przykazał pracować również drugiemu Mistrzowi aż do pojawienia się 
pod Drugim Warsztatem następnego Warsztatu i następnego Mistrza.�

Tradycja wtajemniczenia na wschodzie – iszraq – istniała 
również w dziełach Ibn Arabiego, największego mistycznego 
filozofa islamu i Dżelaldeddina Rumiego, poety, twórcy bractwa 
mevlevich, zwanych w Europie derwiszami tańczącymi. Brac-
twa sufich, nazywane w Europie derwiszami (dosł. w j. perskim 
darwisz znaczy – pukający do drzwi [Boga]), powstawały w śre-
dniowieczu i w okresie późniejszym na muzułmańskim wscho-
dzie i w imperium osmańskim. Bractwa te propagowały tarikat, 
czyli ścieżkę, drogę zjednoczenia z Bogiem, przy założeniu, że 
różnica pomiędzy Istotą Boską a ludzką ma charakter ilościowy, 
a nie substancjalny. A więc, poprzez pracę mistyczną, można 
� Shahab ad-din yahya Sohrawardi, Ognista Mądrość. Tłum. M. Smurzyński, Znak 1998 nr 

1, s. 92.

��Przegląd TaTarski Nr 4/2010



wzmóc w sobie ilość boskiego pierwiastka pozwalającego na 
zbliżenie się do Stwórcy. Sposób na wzmożenie w jednostkowej 
duszy boskiej substancji, boskiego światła, to technika mistycz-
na – właśnie tarikat, ścieżka na drodze boskiej.

Jednym z najbardziej znanych bractw (oprócz mevlevich) 
było bractwo bektaszi, założone wg legendy przez Hadżi Bek-
tasza Veli, świątobliwego męża żyjącego w XV wieku, któ-
ry miał być patronem janczarów, zaś w historii bektaszi byli 
związani ściśle z janczarami. Zarówno bektaszi, jak i w ogóle 
muzułmanie w państwie osmańskim – wbrew panującym ste-
reotypom – byli tolerancyjni. Bardzo często również utrzy-
mywali intensywne kontakty z niemuzułmańską ludnością 
imperium. Kontakty pomiędzy muzułmanami – zwłaszcza 
derwiszami – a np. żydowską diasporą w wiekach XVI-XVIII 
w Turcji poświadczają tak źródła, jak poszczególni badacze. 
Otóż Martin Buber w swojej tłumaczonej na język polski pra-
cy pt. „Zen a chasydyzm” pisze, iż według niego chasydzki 
taniec jest bezpośrednim zapożyczeniem od bractwa mevle-
vich, których założycielem był w XIII wieku Dżelaldeddin 
Rumi, zwany Mevlaną, poeta, mistyk i teozof, piszący po 
persku i turecku. Taniec mevlevich był odzwierciedleniem ru-
chu wszechświata, ruchu planet wokół słońca, odtworzeniem 
porządku stworzenia i tańca aniołów wokół boskiego Tronu, 
co również odtwarza rytuał pielgrzymki do Mekki. Podobnie 
o rozlicznych kontaktach muzułmańsko-żydowskich pisze Jan 
Doktór w swojej pracy o ruchu sabattajskim, tj. synkretyzmie 
judejsko-muzułmańskim w Turcji w wieku XVII i XVIII. Jed-
nym z głównych ognisk tego ruchu były Saloniki, aż do 1913 
roku należące do państwa osmańskiego�.

Zbliżenie pomiędzy współczesną masonerią a środowi-
skami muzułmańskimi nastąpiło w wieku XIX. Za prekurso-
ra działalności lóż masońskich w Turcji osmańskiej uchodził 
wielki wezyr Reszid Pasza, który został ponoć członkiem loży 
będąc ambasadorem Turcji już w latach panowania sułtana 
Ahmeda III (1703-1730), kiedy to nastąpiło pewne otwarcie 
się Turcji na kulturę Zachodu. Pierwszymi wolnomularzami 
tureckimi byli: yirmisekiz Czelebizade Said efendi, w r. 1741 
poseł turecki do Francji, w roku 1755 wielki wezyr, Ibrahim 
Muteferrika – założyciel pierwszej drukarni w Stambule 
i w ogóle w Turcji, Humbaradżi Ahmed Pasza i Jusuf  Czele-
bi, kupiec. Masoneria znalazła swojego zwolennika w sułtanie 
Selimie III, panującym w latach 1787-1807.

Pierwsza loża turecka rytu szkockiego została założona 
w 1861 r., podporządkowana Wysokiej Radzie Francji. Pierw-
szym mistrzem Osmańskiej Wysokiej Rady został książę Said 
Halim Pasza. Książę Halim Pasza był synem Mehmeda Ali 
Paszy, pierwszego kedywa (wicekróla) Egiptu. Współtworzył 
on Ryt Szkocki w Turcji w roku 1861 oraz w 1866 w Egip-
cie, będąc najwyższym Wielkim Komandorem w tych krajach. 
Haim Pasza był też od 1867 r. pierwszym mistrzem dystryktu 
powstałej nieregularnej Wielkiej Loży Memphis-Misraim.

W czerwcu 1865 r. powstała w Turcji mała, sześcioosobowa 
grupa na czele z poetą i pisarzem Namykiem Kemalem. Byli oni 
też inspirowani twórczością Ibrahima Szenasiego. Na pierwsze 
spotkanie tej grupy, zwanej później Młodymi Osmanami, jeden 
z uczestników, bej Ajetullah, przybył z książkami na temat karbo-
nariuszy i Wolnomularstwa Narodowego Waleriana Łukasińskie-

� Jan Doktór, Śladami Mesjasza-Apostaty. Wrocław 1998.

go. Program Młodych Osmanów został oparty o program i zasa-
dy działania wolnych mularzy. W r. 1867 rozpoczęły się represje 
wobec Młodych Osmanów. Część z nich zesłano na prowincję, 
zaś część zdążyła emigrować do Francji, do Paryża.

W r. 1869 powstała podporządkowana Wielkiemu Wscho-
dowi Francji loża nieregularna Szura-yi Ali-i Osmani, której 
mistrzem był egipski książę Mustafa Fazył Pasza. W r. 1869 
na 143 braci w tej loży 53 było poddanymi osmańskimi i mu-
zułmanami. Członkiem tej loży był też Ibrahim Ethem Pasza, 
jeden z założycieli ruchu młodoosmańskiego, dążącego do 
reformy państwa w duchu monarchii parlamentarno-konstytu-
cyjnej typu europejskiego. Młodoosmanie zapoczątkowali też 
ruch europeizacji muzułmanów, trwający do dziś. Członkiem 
loży był też sułtan Murad V, panujący przez kilka miesięcy w r. 
1876. Czołowy teoretyk młodoosmanów, pisarz i poeta Namyk 
Kemal, był aktywnym członkiem loży. Warto też nadmienić, 
że skarbnikiem ruchu młodoosmańskiego był przebywający 
we Francji hrabia Broel-Plater, zaś współpracował z nimi eks-
dyktator powstania styczniowego Marian Langiewicz, w latach 
siedemdziesiątych XIX wieku mieszkający w Turcji.

Warto tu przedstawić w skrócie dwie sylwetki związane 
z masonerią turecką i muzułmańską, a także z tureckim nurtem 
postępowym oraz narodowym. Sylwetki te, to wspomniani już 
pisarze, Namyk Kemal oraz Ibrahim Szinasi. Warto również 
wspomnieć o sułtanie-masonie, panującym wprawdzie krót-
ko, lecz oddanym gorąco idei wolnomularstwa, Muradzie V.

Namyk Kemal (1840-1888) swą działalność twórczą roz-
począł jako poeta. W dwudziestym drugim roku życia znany był 
już jako autor wierszy utrzymanych w duchu dotychczas obo-
wiązującej osmańskiej poezji dywanowej, wierszy przepojonych 
mistycyzmem, ideami panteistycznymi i liryzmem. Kilka lat 
później stał się publicystą poruszającym aktualne tematy. Z mi-
styka przekształcił się w trzeźwego myśliciela, polemistę i dzia-
łacza politycznego. Przemiana ta dokonała się w dużej mierze 
pod wpływem Zachodu. Zafascynowany literaturą francuską 
(dokonał szeregu przekładów) popularyzował idee rewolucji 
francuskiej w społeczeństwie osmańskim. W latach 1867-1871 
przebywał w Europie i tu zaznajomił się przede wszystkim z li-
teraturą romantyczną, zwłaszcza oczarował go Wiktor Hugo. 
Marzył o teatrze w Turcji, który stałby się trybuną walki o nowe 
oblicze tego kraju. W rezultacie napisał kilka sztuk. Wśród nich 
tę najważniejszą – „Ojczyzna albo Silistra”.

Jej tematem jest patriotyzm, pojęcie nowe dla muzuł-
manów, miłość i przywiązanie człowieka do własnego kraju. 
Cztery akty dramatu poświęcone są epizodom obrony turec-
kiej fortecy Silistra przeciwko Rosjanom w 1854 r. Sztukę 
przepełnia płomienne, patriotyczne uczucie i gorące wezwa-
nie do Osmanów, by kochali swą ojczyznę i bronili jej przed 
wrogami. W dramatycznej i poetyckiej formie Namyk Kemal 
wyraża te same idee, które wcześniej formułował w swych ar-
tykułach publikowanych w gazetach „Hur-riyet” i „Ibret”.

Sztuka, wystawiona po raz pierwszy 1.04.1873 r., spotkała 
się z ogromnym aplauzem publiczności; w ciągu następnych 
dni „Ibret” publikował listy pełne entuzjastycznych pochwał 
i poparcia. Ale to nie spodobało się osmańskiej władzy. Kilka 
dni po premierze, 5 kwietnia 1873 r., Namyk Kemal został 
aresztowany. Zesłano go na Cypr. Przez trzy lata na wygnaniu 
pracował bez wytchnienia, nie tracąc kontaktu z życiem poli-
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tycznym i literackim kraju. Stał się duchowym przewodnikiem 
i literackim doradcą młodszych pisarzy. Sformułował szereg 
poglądów na rolę i zadania literatury. Jego zdaniem, powinna 
ona kształtować czytelnika, i w tym celu musi posługiwać się 
innym niż dotychczas językiem. Bolejąc więc nad przepaścią 
dzielącą język literacki od języka mówionego, wskazywał na 
konieczność opracowania gramatyki i słownika tureckiego. 
Również poezja, jak twierdził – powinna spełniać rolę wycho-
wawczą, instruktażową, dlatego i ona musi odnaleźć, utraconą 
pod wpływem poezji perskiej, więź z życiem i naturą.

Namyk Kemal pisał także szkice biograficzne i historycz-
ne. Przez ukazywanie w nich pozytywnych bohaterów odległej 
przeszłości Imperium pragnął wzbudzić u Turków świado-
mość i dumę narodową. Stał się znany w Turcji jako apostoł 
dwóch idei: wolności i ojczyzny. Był też członkiem loży.

Ibrahim Szinasi (1826-1871) to autor pierwszych prze-
kładów poetyckich z literatury francuskiej (głównie bajek La 
Fontaine’a i drobnych utworów innych poetów). Syn oficera 
artylerii, otrzymał początkową edukację od kolegi swego ojca, 
poturczeńca, Francuza z pochodzenia. Żył krótko, pozostawił 
skromny dorobek literacki i to pod względem artystycznym nie 
najwybitniejszych lotów, ale wywarł wielki wpływ na wszyst-
kich pisarzy swego czasu. Świetny znawca prądów umysło-
wych Europy, zwłaszcza Francji XVIII i XIX wieku, Szinasi 
w każdej dziedzinie pochwalał wszystko, co nowe. Cywilizacja 
stanowiła dla niego coś w rodzaju religii, która w przyszło-
ści powinna zwyciężyć wszystkie dawne wierzenia i zapewnić 
ludzkiemu rozumowi panowanie nad światem. Wierzył też, że 
Imperium Osmańskie powołane jest do odegrania roli pomo-
stu między kulturami Wschodu i Zachodu.

Zainteresowania intelektualne Szinasiego były różnorodne. 
Jako poeta uprościł słownictwo i zdobył się na poddanie kry-
tyce tradycyjnych pojęć, odkrywając tym samym niezmierzone 
możliwości tkwiące w realistycznym spojrzeniu na świat. Napi-
sał pierwszą sztukę teatralną. Starał się powiązać tradycje ludo-
wego teatru tureckiego z artystycznymi środkami wyrazu teatru 
europejskiego. Jako pierwszy z Turków założył wydawnictwo, 
które programowo dostarczało książki dla ludu. W wydawanym 
przez siebie periodyku „Tasvir-i Efkar” Szinasi pisał, że jego 
zamiarem jest „nauczyć lud troski o własne sprawy”, a jego 
pismo musi być przede wszystkim „użyteczne”. Wydawał je 
bardzo starannie, umiał zainteresować czytelnika, informował 
o najważniejszych aktualnościach politycznych i nowościach 
z różnych dziedzin wiedzy, nie wyłączając nauk ścisłych. Sam 
tłumaczył większość artykułów z języków obcych, wyrażając 
myśli jasno i czytelnie. Głosił potrzebę reformy języka.

Szinasi był poetą, językoznawcą, gramatykiem i etymolo-
giem, publicystą i popularyzatorem wiedzy; pracował też nad 
słownikiem etymologicznym języków tureckich, lecz śmierć 
przerwała dzieło. Od Szinasiego zaczyna się nowoczesna pro-
za turecka i krytyka literacka.

Murad V, człowiek inteligentny i wszechstronnie oczyta-
ny, interesował się problemami Europy, literaturą współcze-
sną, rozwojem nauki. Wybór ten budził nadzieję jeszcze z jed-
nego powodu. W 1867 r. książę Murad towarzyszył sułtanowi 
Abdulazizowi w jego podróży po Europie i swoim wykształ-
ceniem wywarł doskonałe wrażenie.

Zadowolenie z powodu wyboru postępowego Murada minę-
ło jednak bardzo szybko. Przez lata traktowany przez swego stryja 
ze wzrastająca podejrzliwością, książę Murad przebywał w fak-
tycznym odosobnieniu. Napięcie wywołane takim trybem życia 
skłaniało go do szukania pociechy w alkoholu. Wszystkiego tego 
nie wytrzymała wrażliwa psychika księcia, u którego już wcześniej 
dostrzegano pewne symptomy psychicznych zaburzeń. W mo-
mencie wstąpienia na tron Murad V był bliski obłędu. Stan umysłu 
nowego sułtana pogorszyły jeszcze dwa makabryczne wydarzenia, 
jakie nastąpiły w ciągu pierwszych dwóch tygodni panowania. 4 
czerwca znaleziono byłego sułtana Abdulaziza w swoim pałacu 
z podciętymi żyłami. 10 dni później (14 czerwca) kapitan piechoty 
czerkieskiej i adiutant księcia Izzeddina (syna Abdulaziza) Czerkies 
Hasan zamordował kilku ministrów, m.in. jednego z inicjatorów 
przewrotu, paszę Husejina Avniego. Doprowadzony tymi wypad-
kami do obłędu, Murad V dostał ataku szału w czasie posiedzenia 
gabinetu. Faktycznie stał się niezdolny do jakichkolwiek publicz-
nych wystąpień. Konsultacje tureckich i zagranicznych lekarzy nie 
dawały nadziei; sułtan cierpiał na nieuleczalną chorobę.

Z konieczności – chociaż niechętnie – ministrowie zaczę-
li rozważać możliwość usunięcia go z tronu. Kolejny następca 
tronu to młodszy brat Murada, Abdulhamid II. 27 sierpnia 
1876 r. Midhat spotkał się z nim i otrzymał wstępne przy-
rzeczenie, że ustosunkuje się przychylnie do sprawy reform. 
Pozytywnie przyjął także projekt konstytucji, którą chcieli 
wprowadzić ministrowie. Pomysł kolejnej detronizacji po-
party został także przez muftego. W rezultacie, 31 sierpnia, 
Murad V został zdetronizowany z powodu choroby umysło-
wej, a sułtanem proklamowano Abdulhamida II. Rok 1876 
przeszedł do historii Imperium jako rok trzech padyszachów. 
Zdetronizowanego sułtana zamknięto w pałacu Ciragan, gdzie 
zmarł po dwudziestu ośmiu latach pozbawienia wolności.

Kontynuacją politycznego ruchu młodoosmanów był zało-
żony pod koniec XIX wieku ruch młodoturecki, którego pod-
stawą był Komitet Jedności i Postępu, mający siedzibę w Salo-
nikach. Komitet ten był powiązany z lożami w Salonikach, gdzie 
spotykali się zarówno muzułmanie, jak i Żydzi oraz chrześcijanie. 
Pisze o tym m.in. historyk polski Tomasz Wituch, czy wybitny 
znawca tej problematyki, oksfordzki profesor Bernard Levis.

Loże w Salonikach skupiały też członków sekty donme, bę-
dącej pozostałością ruchu sabbatajskiego, połączeniem islamu 
i judaizmu. Współpracowało z nimi też bractwo bektaszich, 
reprezentujące tradycję tolerancji islamskiej. Dość wspomnieć, 
iż ich obrządek przypominał bardziej nabożeństwo chrześcijań-
skie niż muzułmańskie. Bektaszi dzielą się winem i chlebem, 
a ich nabożeństwa są koedukacyjne. Trzeba wspomnieć, iż loże 
masońskie na przełomie XIX i XX wieku odegrały w islamie 
bardzo pozytywną rolę. Ich członkami byli pisarze, reforma-
torzy, działacze polityczni zmierzający od europeizacji islamu, 
do utworzenia świeckich państw typu republik parlamentarno-
demokratycznych. Dość wspomnieć, iż członkowie Komitetu 
Jedność i Postęp, a zwłaszcza „trzech bezbożnych paszów” 
– jak nazywali ich fundamentaliści muzułmańscy – przejęli wła-
dzę polityczną w Turcji po raz pierwszy w 1908 r., obalając suł-
tana Abdulhamida II, a po raz drugi w 1913 r., stając na czele 
tureckiego państwa jako faktyczni dyktatorzy-triumwirowie. 

Selim Chazbijewicz
■
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Karolina Radłowska

 Wędrował z zapałem i uśmiechem po ojczystej ziemi. Nosił zawsze przy sobie zeszyt, 
ołówki i nożyczki. Sporządzał setki najrozmaitszych notat, kreślił spostrzeżenia i rysunki, 
wycinał dziesiątki informacji z gazet. Wszystko to znikało najpierw w kieszeniach surduta, 
wypchanych dodatkowo drobnymi przedmiotami o wartości archeologicznej lub sentymen-
talno-pamiątkowej, a następnie było segregowane, uzupełniane, opisywane i rozkładane do 
tek i pudeł. Z biegiem lat wypełniały się pudła, pęczniały teki. Było ich coraz więcej. To, co 
nie mieściło się w kieszeniach, znosił, zwoził w pakach, workach i skrzyniach z terenu byłej 
Rzeczypospolitej na Podlasie, do Jeżewa, gdzie pragnął założyć muzeum dawnej Lechii. (ze 
„Słowa wstępnego” Gloger. Opowieść biograficzna Teresy Komorowskiej)

W tym roku obchodzimy setną rocznicę śmierci zasłużone-
go dla kultury polskiej wybitnego etnografa, historyka i arche-
ologa – Zygmunta Glogera. Z pewnością jest to świetna okazja, 
by przyjrzeć się wątkom tatarskim podejmowanym w twórczości 
tego XIX-wiecznego badacza i niestrudzonego popularyzatora 
dziejów polskich. Urodził się w 1845 r. w rodzinie ziemiańskiej 
w okolicach Łomży, ale wiele lat mieszkał w Jeżewie niedaleko 
Tykocina. Z tej okazji muzeum w Tykocinie poświęciło mu część 
swojej stałej ekspozycji, aranżując tzw. gabinet glogerowski.

Niestety, poza Podlasiem Gloger jest znany wyłącznie dzię-
ki Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej. Niesłusznie, bowiem au-
tor ten ma bowiem na swoim koncie znacznie więcej cennych 
prac i publikacji. Warto tu wspomnieć chociażby o takich dzie-
łach jak: Polskie obchody weselne, Dolinami rzek, Pieśni ludu, Geografia 
historyczna ziem dawnej Polski czy Rok polski w życiu, tradycji i pieśni.

Bakcyla do dokumentacji przeszłości połknął Gloger w trak-
cie nauki w szkole warszawskiej. Jednym z jego nauczycieli był Ka-
zimierz Włodzimierz Wójcicki, autor m.in. Klechd starożytnych, podań 
i powieści ludu polskiego i Rusi czy trzytomowego dzieła Przysłowia 
Narodowe. Nie bez znaczenia dla ukształtowania się zainteresowań 
młodego pisarza był fakt, iż lata jego działalności przypadały na 
drugie półwiecze zaborów, a zatem i przełomu romantyczno-po-
zytywistycznego. To właśnie praca u podstaw stawała się wytyczną 
dla nowo pojmowanego patriotyzmu. Gloger realizował ją poprzez 
dokumentowanie, kolekcjonowanie i popularyzowanie zabytków 
kultury polskiej. Nie był w tym odosobniony. W okresie tym żyli 
i działali ludzie pióra i nauki tacy jak: Ignacy Kraszewski, Julian 
Bartoszewicz, Michał Federowski czy wreszcie, a może przede 
wszystkim - Oskar Kolberg, z którym Gloger utrzymywał bliskie 
kontakty. To właśnie znajomość z Kolbergiem ukierunkowała go 
jako zbieracza i autora prac naukowych. Zgodnie z jego zalecenia-
mi Gloger zbierał teksty oraz materiały dotyczące zwyczajów i ob-
rzędów (początkowo okolicznych wsi nadnarwiańskich, a z czasem 
wychodząc poza obszar Podlasia), szkicował obiekty małej i dużej 
architektury drewnianej, kolekcjonował fotografie, rysunki, doku-
menty, zabytki archeologiczne, przedmioty ludowej kultury mate-
rialnej, wszystko co wiązało się z przeszłością ziem polskich.

Gloger, to jeden z nielicznych XIX-wiecznych badaczy, w pra-
cach którego pojawiają się wątki tatarskie. Wzmianki o Tatarach 
odnajdujemy już w pracy Dolinami rzek. Opis podróży wzdłuż Niemna, 
Wisły, Bugu i Biebrzy (1903). Informacje te zostały wzięte z dzien-
nika wycieczki krajoznawczej z 1872 r., podjętej w celach przepro-
wadzenia badań archeologicznych. Praca ta zawiera z dzisiejszego 
punktu widzenia wiele cennych obserwacji etnograficznych, doty-

czących konstrukcji chałup, wyposażenia wnętrz, fizycznego opisu 
ludzi i strojów. Jedną z opisanych przez niego chałup była kurna 
chata zamieszkała przez Tatara litewskiego, która według obserwa-
tora nie różniła się niczym od innych okolicznych domów. Warto 
nadmienić, iż w dalszych pracach termin „chałupa tatarska” zamy-
kał w cudzysłów, nadając mu charakter umowności. 

Gospodarz wprowadził nas do domu drewnianego, niebielonego 
i pod strzechą, ale porządnego. Dom ten dzielił się na dwie połowy, różne 
od siebie, jak dzień z nocą. Dniem było mieszkanie schludne, z dwóch 
pokoi złożone, wybielone, ze świeżo umytą, niemalowaną podłogą (...) 
Okna były tu duże, meble jesionowe, zwierciadło nad kanapą, łóżka 
wygodne. Do nocy była podobną lewa strona domu, złożona z wielkiej, 
kurnej izby, z małemi okienkami i ciemnej za nią komory. 

To, co odnotował Gloger we wnętrzu domu, to brak przy 
drzwiach święconej wody oraz krzyża lub choćby wizerunku 
Matki Boskiej Ostrobramskiej na ścianie. Również Na moje 
chrześcijańskie ozdrowienie w progu domowym, gospodarz nie odpowie-
dział „Na wieki wieków”, tylko się skłonił.

Gloger umieszcza też opis goszczącego ich Tatara, Stefana 
Aleksandrowicza, określając go jako rosłego, wąsatego mieszczanina, 
o typowej, polskiej twarzy, żonę jego natomiast określa jako kobie-
tę przysadzistą o kruczych włosach i małych, jak pieprzyki czarnych, 
tatarskich oczkach. Gloger nie szczędzi też swoim gospodarzom 
życzliwych przymiotów określając ich jako uprzejmych, gościnnych 
i poczciwych, jak byli oni [Tatarzy, przyp. autora] wszyscy.

Niewątpliwie dziełem życia stała się dla Glogera Encyklope-
dia staropolska ilustrowana (1900). Wśród około trzech tysięcy haseł 
znalazły się i informacje na temat historii i kultury Tatarów, któ-
rych (o czym należy wspomnieć) Gloger był współautorem. 

Nie można też pominąć dzieła Budownictwo drzewne i wyroby z drew-
na w dawnej Polsce (1907), niedokończonego, mimo to unikalnego pod 
względem ilości zgromadzonego w nim materiału. Autor zamieszcza 
w nim fotografię „chałupy tatarskiej” ze wsi Wielgomłyny.

Wątki tatarskie stanowiły tylko jeden z wielu pobocznych 
tematów twórczości badacza. Z całą pewnością nie wynikało 
to z braku informacji autora, był on bowiem, (co podkreślali 
już jego współcześni), wytrawnym krajoznawcą. Działo się tak 
raczej dlatego, iż Gloger szukał wśród zamieszkałej na terenie 
dawnej Polski ludności przede wszystkim podobieństw, a nie 
różnic. Szukał, i w swoim przeświadczeniu odnajdywał je u lu-
dów ruskich, u Litwinów i z całą pewnością też u Tatarów. 

Karolina Radłowska
(Białostockie Muzeum Wsi)

■
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Magdalena Lewicka

 Jak Hayr ad-Din próbował pogodzić islam z demokracją (1)

W myśli politycznej tunezyjskiego polityka i reformatora, 
Hayr ad-Dina at-Tunusiego (1822-1890), której wykładnią jest 
wydane w roku 1868� dzieło Aqwam al-masalik fi ma‘rifat ahwal 
al-mamalik� (Najprostsza droga do poznania sytuacji w królestwach), 
zawierające kwintesencję jego wiedzy i résumé poglądów do-
tyczących narodzin i schyłku państw, przyczyn ich rozwoju 
i upadku, znajdujemy szereg rozważań wokół pogodzenia eu-
ropejskich wzorów i muzułmańskiej tradycji politycznej.

Przyczyną powstania dzieła była analiza przyczyn zaco-
fania muzułmanów i postępu Europejczyków, stąd w Prolego-
menie do Najprostszej drogi ujął ad-Din problemy, dla których 
starał się znaleźć rozwiązanie: konieczność naśladowania roz-
winiętego cywilizacyjnie Zachodu oraz potrzebę zmiany cha-
rakterystycznego dla krajów muzułmańskich systemu władzy 
absolutnej – wszystko w oparciu o ożywienie wartości muzuł-
mańskich i przystosowanie ich do wymogów epoki. Niezmien-
nie i stanowczo dowodził, że oba te postulaty prowadzić mają 
do najważniejszego celu: przekształcenia tradycyjnego, zagro-
żonego upadkiem i wchłonięciem przez imperialistyczny Za-
chód społeczeństwa arabsko-muzułmańskiego w nowoczesne 
społeczeństwo kapitalistyczne. Nie widział żadnej sprzeczno-
ści w przejęciu wiedzy Zachodu, aby dzięki temu wkroczyć 
na drogę rozwoju, bowiem należy sięgnąć do zgodnych z tek-
stami prawa islamu „środków, które doprowadziły państwa 
europejskie do obecnej siły i władzy”. Warunkiem tego winno 
być „dokonanie wyboru tego, co jest odpowiednie dla naszej 
sytuacji i zgodne z literą prawa muzułmańskiego”3.

SłuSZNOŚć PRAWA MuZułMAńSKIegO 
Hayr ad-Din wyraźnie rozróżnia prawo religijne (szariat) 

i prawo świeckie (qanun ‘aqli), poświęcając wiele uwagi temu 
pierwszemu, które „obowiązuje muzułmanów tak w życiu re-
ligijnym, jak i świeckim, przy czym uznaje je za całkowicie 
słuszne”4. Argumentuje to dowodami historycznymi wskazu-
jąc, że kiedy stanowiło ono podstawę rządów, świat arabsko-
muzułmański stał na szczycie drabiny cywilizacyjnej, kiedy zaś 
zostało zaniedbane, zaczął chylić się ku upadkowi. Doskonałe 
i wieczne prawo muzułmańskie wraz z jego systemem warto-
ści sprawiło, że islam zaledwie w 80 lat dokonał tego, na co 
Rzymianie potrzebowali ośmiu wieków: „W dziele zatytuło-
wanym Przyjemność dla oczu5, przetłumaczonym z języka fran-
cuskiego przez Egipcjanina, szajcha Ahmada az-Zarabiego, 
uważanym za jedną z najlepszych egipskich publikacji, wspo-
mniano, że islam podbił w ciągu osiemdziesięciu lat więcej 
ziem niż Rzymianie na przestrzeni lat ośmiuset.”6 Na potwier-
dzenie ówczesnego wysokiego stopnia rozwoju cywilizacji 
muzułmańskiej przytacza relacje europejskich uczonych, hi-

� Od tego czasu  wydane w całości: w 1990, 2000 i 2004 roku, przez wydawnictwo Mi-
nisterstwa Kultury Al-Mudżamma‘ at-Tunusi li-l-‘Ulum wa-al-Adab wa-al-Funan „Bayt 
al-Hikma”, z analizą tekstu i komentarzem Mansafa asz-Szanufiego.

� Rękopis znajduje się w Dar al-Kutub al-Wa aniyya w Tunisie pod numerem 110.
3 Hayr ad-Din At-Tunusi, Aqwam al-masalik fi ma‘rifat ahwal al-mamalik, s. 97.
4 M. Mazali, Hayr ad-Din radżul dawla, Tunis 1971, s. 127. 
� Qurrat an-nufus wa-al-‘uyun bi-sayr ma tawassata min al-qurun.
6 Hayr ad-Din At-Tunusi, op. cit., s. 122. 

storyków francuskich: Victora Duruya, ministra oświaty oraz 
Sedillota, wykładowcy historii w College de France, z których 
pierwszy pisał: „Gdy Europejczycy błąkali się w mroku nie-
wiedzy, od strony ummy muzułmańskiej jaśniało silne światło 
literatury, filozofii, produkcji, rzemiosła i nie tylko.”7. Drugi 
zaś przypisywał szczególną rolę Arabom twierdząc, że „bez 
wątpienia Arabowie są naszymi nauczycielami i mistrzami”.8

Ad-Din zauważa, że w świecie arabsko-muzułmańskim 
nastąpił regres, kiedy uległ on podziałowi na trzy państwa: „Re-
gres dosięga imperium muzułmańskie w chwili, gdy podzieliło 
się na trzy państwa: Abbasydzkie w Bagdadzie i na Wschodzie, 
fatymidzkie w Egipcie i Afryce Północnej oraz Umajjadów 
w Andaluzji. Potem trwały liczne walki wewnętrzne i państwa 
te rozpadły się. (...) Przyczyną tych podziałów była sprzeczność 
interesów i egoistycznych namiętności emirów i rebeliantów, 
którzy nie brali pod uwagę szkód dla ogółu, jakie niosły za sobą 
podziały, a rezultatem tego było wyłączenie Andaluzji ze świa-
ta islamu.”9 Sułtanowie osmańscy uniknęli podobnego kryzysu 
dzięki ich poszanowaniu dla prawa muzułmańskiego: „Podob-
ny regres dosiągłby pozostałe państwa przynosząc ogromne 
szkody, gdyby nie uniknięcie go – dzięki poparciu Bożemu 
– przez szlachetnych władców rodu Osmana, którzy połączyli 
większość tych muzułmańskich państw pod władzą sułtanatu, 
utworzonego w 699 roku [według kalendarza muzułmańskie-
go]. Umma odzyskała swoją potęgę dzięki właściwym rządom 
i poszanowaniu muzułmańskiego prawa zabezpieczającego 
prawa poddanych, a także dzięki ich wspaniałym podbojom 
przypominającym ekspansję Kalifów Prawowiernych i ich wy-
soką pozycję na drabinie rozwoju cywilizacyjnego. Zwłaszcza 
w okresie panowania sułtana Sulaymana.”�0 

Jednak Imperium Osmańskie także zaczęło chylić się ku 
upadkowi, kiedy ograniczyło przeprowadzenie reform w opar-
ciu o prawo muzułmańskie i prawa polityczne: „Państwo to 
dosięga regres i upadek, kiedy ograniczono realizację jego in-
teresów w oparciu o prawo muzułmańskie i prawa polityczne 
oraz wyłączono ostrożność przy wyborze kandydatów na po-
ważne stanowiska, co sprawiło, że niektórzy z nich zarządzali 
zgodnie z interesem osobistym, nie biorąc pod uwagę korzy-
ści państwa i poddanych.”�� Rezultatem była z jednej strony 
ingerencja w sprawy państwa janczarów, a z drugiej – cudzo-
ziemców, co doprowadziło do zaburzenia polityki państwowej 
i odrywania się kolejnych prowincji.

LIKWIDACJA WłADZY ABSOLuTNeJ
W myśl poglądów Hayr ad-Dina konsekwencją upadku cy-

wilizacji arabsko-muzułmańskiej była władza absolutna i tyra-
nia. Uważał, że działanie w oparciu o jedną opinię jest błędne, 
nawet wtedy, kiedy opiniodawca osiągnął pełnię doskonałości 
i wiedzy: „Należałoby tu przytoczyć opinię słynnego history-

7 Ibid., s. 122.
8 Ibid. ,s. 133.
9 Ibid., s. 133.
�0 Ibid., s. 134. 
�� Ibid., s. 135.
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ka Thiersa – byłego ministra króla Ludwika Filipa, a obecnie 
jednego z członków Izby Reprezentantów we Francji (…), iż 
działanie w oparciu o jedną opinię jest błędne, nawet wtedy, 
kiedy opiniotwórca osiągnął pełnię doskonałości i wiedzy.”��. 
Był przekonany, że pozostawienie władcy całkowitej swobody 
działania implikuje skłonność do różnego rodzaju złych prak-
tyk, niesprawiedliwości i nadużyć: „W związku ze skłonnościa-
mi natury ludzkiej, pozostawienie pełnej niezależności królom 
było przyczyną niesprawiedliwości w całej jej różnorodności. 
Ma to miejsce dziś w niektórych krajach muzułmańskich i zda-
rzało się w królestwach Europy w wiekach despotyzmu ich 
królów, których nie wiązało wówczas prawo świeckie określa-
jące ich obowiązki wobec poddanych. Nie wiązało ich również 
prawo religijne, ponieważ nie posiadali go”.13 

Autor posługuje się tu przykładem Napoleona I, który 
jak tylko wzrósł w siłę, zmienił się w szalonego dyktatora. 
Ostro krytykuje go oraz jego dyktaturę, a wspominając przy-
pisywane chrześcijanom umiłowanie sprawiedliwości, mówi: 
„Z myśli Arystotelesa pochodzi mądrość, iż poważnym błę-
dem jest zastąpienie prawa jedną osobą postępującą zgodnie 
z własną wolą. Jeśli dokonasz analizy wypowiedzi obu tych 
uczonych i słów pierwszego z nich dotyczących wadliwości 
tyranii, mimo iż tyran – co zostało potwierdzone – charak-
teryzuje się ogromną wiedzą i kompetencjami – zdasz sobie 
sprawę z tego, że człowiek stworzony jest do umiłowania wol-
ności i nienawiści wobec tyranii władców.”14

Ad-Din przyznaje, że dyktatura pojawiła się już u Rzymian, 
jednak była uzasadniona okolicznościami, które wymagały jej 
wprowadzenia: ”Potrzeba wzywa do przekazania zarządzania 
państwem jednej despotycznej osobie, ale na ograniczony 
okres i w oparciu o określone warunki.”��. Dodaje, że dyktato-
rzy, tacy jak Oliver Cromwell w Anglii i Napoleon we Francji, 
mieli nieograniczoną władzę absolutną, a było to w czasie, 
kiedy dopuszczono taką formę rządów z konieczności: „Na 
podstawie tego, co słyszymy o działaniach narodów, które po-
siadały pełnię wolności, widzimy, że sytuacja wymaga niekie-
dy czasowego zasunięcia zasłony wolności.”16 Jak się wydaje, 
przytacza te przykłady, by zyskać zaufanie teologów i polity-
ków poprzez wyraźne wskazanie, że nie gloryfikuje Zachodu 
i nie wzywa do jego ślepego naśladownictwa we wszystkich 
aspektach życia społecznego, gospodarczego i politycznego, 
a przede wszystkim w takich kwestiach jak dyktatura.

Budując koncepcję likwidacji władzy absolutnej (hukm 
mutlaq) i konieczności istnienia siły rozdzielającej (wazi‘) 
Hayr ad-Din odwołuje się do teorii politycznej Ibn Chalduna 
przedstawionej we Wstępie (Al-Muqaddima) do wielkiej histo-
rii uniwersalnej Kitab al-‘ibar wa diwan al-mubtada’ wa-al-habar 
fi ‘ayyam al-‘arab wa-al-‘adżam wa-al-barbar wa man ‘asarahum min 
dawi as-sultan al-akbar. Tam bowiem pojawiła się pierwotnie 
koncepcja siły hamującej, niezbędnej w każdym społeczeń-
stwie celem unikania krzywd, zniszczenia i agresji, leżących 
u podstaw zwierzęcej natury człowieka, nazywanej przez nie-
go wazi‘ lub hukm al-wazi‘. Jej ucieleśnieniem ma być osoba 
dominująca, charakteryzująca się siłą i władzą, która umożli-
�� Ibid., s. 116.
13 Ibid., s. 106.
14 Ibid., s. 119.  
�� Ibid., s. 205.  
16 Ibid., s. 207.  

wia zapanowanie nad ludźmi i ich instynktami, a winien być 
nią ten, kto sprawuje władzę królewską (mulk). Hayr ad-Din 
powtarza za Ibn Chaldunem, że „siła hamująca jest niezbędna 
dla przetrwania gatunku ludzkiego,”17 ale dodaje, że może ona 
ulec wypaczeniom, jeśli „pozwolono by jej czynić to, na co ma 
ochotę i rządzić zgodnie z własną wolą.”18 Jedyne rozwiąza-
nie dostrzega w kontrolowaniu owej siły wazi‘ przez kolejną 
siłę wazi‘ w postaci prawa religijnego (szariat) lub świeckiego 
(qanun ‘aqli). Mówi: „Moim zdaniem, gdyby nie siła hamująca, 
o której była mowa wcześniej, żadna ludzka władza nie byłaby 
właściwa, bowiem jest ona niezbędna dla przetrwania gatunku 
ludzkiego. Gdyby pozwolono owej sile czynić to, na co ma 
ochotę i rządzić zgodnie z własną wolą, wówczas nie wyda-
łaby owocu, dla którego została ustanowiona ponad wspól-
notą, zatem konieczne jest poddanie jej kontroli kolejnej siły 
rozdzielającej w postaci prawa religijnego bądź świeckiego. 
Żadne z nich nie ochroni swych praw, jeśli zostaną naruszone, 
dlatego obowiązkiem uczonych tejże wspólnoty i wybitnych 
jej przedstawicieli jest zmiana tego, co naganne.”19 

Kryje się w tym zaadaptowanie chaldunowskiej teorii do 
własnych potrzeb, przejawiające się w dążeniu do utrzymania 
swoich idei politycznych w ramach tradycyjnej muzułmań-
skiej teorii politycznej, w oparciu o którą autorytet władcy jest 
nieograniczony, ale uwarunkowany zgodnością z zasadami 
i wartościami prawa religijnego. Tylko wówczas poddani zo-
bowiązani są do podporządkowania się i posłuszeństwa wład-
cy: „Posłuch i przestrzeganie jest obowiązkiem muzułmanina 
bez względu na to czy akceptuje nakaz czy też nie, dopóki nie 
nakazuje mu się popełnienia grzechu. Ale gdy każe mu się po-
pełnić grzech, nie istnieje posłuch ani przestrzeganie.”�0

WłADZA OPARTA NA PRAWIe MuZułMAńSKIM
Hayr ad-Din wychodzi od następującego stwierdze-

nia: „Prawo muzułmańskie przyniosło najlepsze rezultaty 
w przeszłości, nie ma absolutnie żadnego powodu, by nie 
dało podobnych rezultatów w teraźniejszości i przyszłości.”��, 
popierając ożywienie wartości muzułmańskich w granicach 
adekwatnych do panującej sytuacji, bowiem kiedy zmienia się 
świat, zmieniają się potrzeby społeczeństwa, a prawo i po-
lityka winny przystosować się do tych zmian. Wskazuje, że 
przeciwnikami takiej koncepcji są współcześni mu teolodzy 
(‘ulama’) i „ludzie religii” (ridżal ad-din), z dwoma wyjątkami 
– teologiem osmańskim Ahmadem ‘Arifem i muftim tune-
zyjskim Ibrahimem ar-Riyahi, którzy zasłynęli jako obrońcy 
reform. Przekonuje: „Jest oczywiste, że gdyby szajch Ibrahim 
ar-Riyahi nie dostrzegł przyzwolenia szariatu dla reform, nie 
głosiłby na ich temat kazań na minbarach i nie byłby jednym 
z najbardziej zdecydowanych ich zwolenników.”��

Uważał, że utrzymywanie kontaktów pomiędzy teologami 
(‘ulama’) a politykami (ridżal as-siyasa) we wspomnianym wyżej 
celu jest jednym z najważniejszych ich obowiązków: „Utrzymy-
wanie relacji pomiędzy ‘ulama’ i politykami celem współpracy 
we wspomnianych dążeniach jest jednym z najważniejszych 
17 Ibid., s. 107.
18 Ibid., s. 107.
19 Ibid. s. 108.
�0 Ibid., s. 108.
�� M. Mazali, op.cit., s. 136.
�� Hayr ad-Din at-Tunusi, op.cit., s. 139.
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obowiązków wynikających z prawa muzułmańskiego celem re-
alizacji interesów ummy, podobnie jak konieczność obeznania 
‘ulama’ z wydarzeniami bieżącymi, na których znajomości opiera 
się sprawowanie władzy. A wiadomo, że jeśli obowiązek może 
zostać spełniony tylko w oparciu o jakiś warunek, to warunek 
ten staje się obowiązkiem.”23 Rolą polityków jest przedstawia-
nie nowych założeń i planów politycznych, które mają służyć 
dobru społeczeństwa, zaś zadaniem ‘ulama’ jest określenie, czy 
pozostają one w zgodności z wartościami i zasadami szariatu. 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania tejże współ-
pracy jest wzajemne porozumienie i poszanowanie, ale przede 
wszystkim podążanie „ludzi religii” za duchem czasu i zbliże-
nie do „ludzi polityki” i spraw państwa: „Idący słuszną drogą 
‘ulama’ mają zdolność przewidywania wydarzeń politycznych 
w swoich państwach, brania pod uwagę szkód, które mogą je 
dotknąć na płaszczyźnie wewnętrznej i międzynarodowej oraz 
wspierania polityków w realizacji reform opartych o zasady 
prawa muzułmańskiego, biorąc pod uwagę wynikające z nich 
korzyści, a także szkody, których można dzięki nim uniknąć, 
wreszcie to, że oparte są o zasady prawa muzułmańskiego.”24

23 Ibid., s. 146. 
24 Ibid., s. 147. 

Polityka, idąca w parze z prawem muzułmańskim, do któ-
rej wzywa Hayr ad-Din nie jest jednak wiernym naśladownic-
twem pokolenia przodków (salaf  salih), lecz opiera się na pod-
stawach adekwatnych do wymogów epoki. Autor przywołuje tu 
fragmenty z pism Muhammada Bayrama I��, w których scha-
rakteryzował on politykę podlegającą prawu muzułmańskiemu: 
„Władza oparta na prawie muzułmańskim najbardziej przybliża 
ludzi do korzyści i najbardziej oddala ich od zepsucia.”26 Hayr 
ad-Din jest przekonany, że: „Nie ma innej władzy niż ta, która 
jest zgodna z prawem muzułmańskim”27, bowiem szariat, u któ-
rego podstaw leżą sprawiedliwość, równość i wolność, daje 
konkretne i bardzo precyzyjne zasady funkcjonowania państwa, 
a ich przestrzeganie stanowi gwarancję właściwej administracji, 
dobra powszechnego i postępu cywilizacyjnego.

 Magdalena Lewicka
■

�� Muhammad Bayram I (1840-1889) - studia na Uniwersytecie Az-Zaytuna, działalność 
polityczna i refor- matorska we współpracy z Hayr ad-Dinem at-Tunusim, kierował pi-
smem Ar-Ra’id at-Tunusi, autor Safwat al-i‘tibar (Jednym słowem), pod koniec życia osiedlił 
się w Egipcie, gdzie od r. 1884 wydawał czasopismo Al-I‘lam (Wiadomości).

26 Hayr ad-Din at-Tunusi, op.cit., s. 148. 
27 Ibid., s. 148.  

Joanna Bocheńska

Jasna i ciemna strona filozofii Fethullaha Gülena
takie wartości, wtedy można z nadzieją i zaufaniem patrzeć 
w przyszłość. Czy nie taka właśnie reinterpretacja dokonała się 
w XX wieku w przypadku Kościoła katolickiego, w dużej mie-
rze za sprawą papieża Jana Pawła II? Gülen wskazuje też na rolę 
demokracji w rozwoju społeczeństw, podkreślając, co ważne, jej 
procesualny charakter. Nie istnieje przecież coś takiego jak do-
skonała demokracja, jej sens polega właśnie na ciągłej aktywno-
ści ludzi, dostrzeganiu kolejnych potrzeb świata i umiejętności 
reformowania pewnych zjawisk i postaw:

Demokracja rozwijała się stopniowo. Podobnie jak w przeszłości prze-
szła różne etapy i fazy rozwoju, tak też będzie ewoluować i ulepszać się 
w przyszłości. Na owej drodze przekształcać się będzie w system bardziej 
humanitarny i sprawiedliwy, oparty na słuszności i rzeczywistości. Jeśli poj-
mować istoty ludzkie jako całość, bez lekceważenia wymiaru duchowego ich 
egzystencji i potrzeb duchowych, a także nie zapominając, że ludzkie życie nie 
jest ograniczone do życia śmiertelnego i że ludzie żywią w sobie wielkie pra-
gnienie wieczności, demokracja mogłaby osiągnąć swą doskonałość i przynieść 
ludzkości o wiele więcej szczęścia. Muzułmańska zasada równości, tolerancji 
i sprawiedliwości może pomóc tego dokonać. (s. 25-26)

Tak rozumiana demokracja jest też, zdaniem Gülena, 
zgodna z islamem, na co przytacza wiele dowodów w hadi-
sach. W jednym z wykładów przeciwstawia się utożsamianiu 
islamu z terroryzmem, wskazując, że prawdziwy dżihad nie 
ma nic wspólnego z atakowaniem niewinnych ludzi. Olbrzy-
mią rolę pełni też Gülen-wychowawca, gdyż podniesienie po-
ziomu edukacji w zacofanych zakątkach świata uważa za pod-
stawowy warunek pokoju. Podobno do swojej idei udało się 
mu przekonać rzesze biznesmenów, dzięki którym na całym 
świecie powstają zainspirowane ideami mistrza placówki edu-
kacyjne i kulturowe2. Poglądy te stanowią pewien ideał, rzec 
� W Polsce jest to, jak się zdaje, Dunaj Instytut Dialogu.

Trafiła niedawno do moich rąk wydana w Polsce w 2007 
roku książeczka M. Fethullah Gülen, Eseje, perspektywy, opinie�, 
w tłumaczeniu Jarosława Surdela.

Fethullah Gülen jest pochodzącym z Turcji muzułmań-
skim duchownym i intelektualistą, którego wizja zmodernizo-
wanego islamu podbiła serca zarówno Zachodu, jak i Wschodu 
(głównie samej Turcji). Zdania na temat jego roli we współ-
czesnym życiu politycznym i społecznym Turcji (a pośrednio 
i świata islamu) są jednak podzielone. Jedne kręgi uważają go za 
wizjonera, niezwykle inteligentnego i wrażliwego na problemy 
świata islamu przywódcę duchowego. Inne oskarżają go o chęć 
przejęcia władzy, budowanie organizacji na wzór sekty religij-
nej. Bez wątpienia jednak jest postacią, która odegrała ważną 
rolę zarówno w przybliżeniu wiedzy na temat Turcji i islamu na 
Zachodzie, jak też w samej Turcji, gdzie od kilkunastu lat daje 
się zauważyć pewne odrodzenie religijne, a sprawująca już dru-
gą kadencję proislamska, ale i proeuropejska partia AKP (Partia 
Sprawiedliwości i Rozwoju) jest tego najlepszym przykładem.

Nie mając wcześniej okazji zetknąć się z myślami Gülena 
z zainteresowaniem rozpoczęłam lekturę książeczki, w której 
znajdują się jego wybrane wykłady i wypowiedzi, wywiady z nim 
oraz opinie zachodnich uczonych. Wyznać muszę, że wstępna 
lektura myśli sprawiła mi dużą radość i satysfakcję. Ważną rolę 
w Gülenowskiej wizji islamu odgrywa bowiem pojęcie dialogu 
z przedstawicielami innych religii, ale przede wszystkim poło-
żenie nacisku na etyczny wymiar islamu. Zostają tam wydobyte 
takie wartości jak miłość, przebaczenie i współczucie. Ma to 
niezwykłe znaczenie, gdy chodzi o pewną konieczność współ-
czesnej reinterpretacji islamu. Jeśli bowiem przyświecać jej będą 
� Część artykułów dostępna jest na polskojęzycznej stronie Fethullaha Gülena: http://

www.pl.fgulen.com/
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by nawet można duchową utopię. Jednak Gülen wskazuje, że 
aby zmieniać świat, trzeba zacząć przede wszystkim od siebie, 
oczyszczając swą duszę ze złych uczuć, panując nad emocjami 
i doskonaląc się wewnętrznie. (s. 58) 

Przeczytawszy te wszystkie wartościowe wskazówki i idee, 
a także zawarte w książeczce pełne absolutnej pochwały komen-
tarze na temat Gülena, zaczęłam jednak odczuwać pewien prze-
syt, przypominający nieco zjedzenie za słodkiego tortu. Wrodzona 
przekora zaczęła buntować się przeciwko dziełu ubranemu w taką 
czołobitność i bezkrytyczność ko-
mentarzy. Bo skoro jest ono mię-
dzy innymi pochwałą demokracji 
i rozumu, to dlaczego prowadzi 
wszystkich do bezkrytyczności 
i swoistego kultu jednostki? Wa-
runkiem demokracji jest przecież 
pluralizm. Wytłumaczeniem nie 
może być tu nawet przywiązanie 
wschodnich społeczeństw do in-
stytucji autorytetu, bo wrażliwość 
i rozum (tak skądinąd chwalone 
przez Gülena) nakazują w tym 
wypadku co najmniej niepopada-
nie w bezkrytycyzm. 

Pragnąc pogłębić swoją wie-
dzę na temat Fethullaha Gülena i wyrosłego wokół niego ruchu 
udałam się następnie do wielojęzycznego Internetu. Problemy 
Turcji, a także sam język turecki nie są mi obce, przeniosłam się 
zatem na grunt znajomy wstukując w wyszukiwarkę (w języku tu-
reckim) hasło Fethullah Gülen i Kurdowie. Materiał okazał się całkiem 
spory. Ze sfilmowanych wypowiedzi myśliciela wynikało niezbicie, 
że Kurdowie i Turcy (a także alewici – mniejszość religijna ‘muzuł-
mańska’ w Turcji) są wszyscy dla siebie braćmi. Ich cele i ideały są 
wspólne, a jakieś kurdyjskie mrzonki o niepodległości i odrębności 
są jedynie wynikiem konszachtów 
wrogich innych (aluzja do Zachodu 
była tu więcej niż oczywista). Naj-
doskonalszą epokę w dziejach ziem 
południowo-wschodniej Anatolii 
(południowo-wschodniej Turcji) 
stanowił, jak można wnioskować 
ze słów Gülena, okres osmański, 
zaś rozpad imperium (spowodowa-
ny oczywiście tylko przez knowania 
Zachodu) sprowadził mieszkające 
tam narody na manowce. Przestały 
one bowiem odczuwać braterstwo 
z Turkami, poszukując innych roz-
wiązań na realizację swojej przy-
szłości3. 

Wizja Fethullaha Gülena nie jest pozbawiona podstaw. 
Trudno jednak założyć, że rozwój informacji, jej coraz większa 
dostępność i łatwiejszy przepływ idei, to również efekt realizo-
wanego w stosunku do Wschodu zachodniego planu z preme-
dytacją. A kurdyjskie idee narodowe, chęć walki o swoje prawa 
i pragnienie niezależności rozpowszechniają się właśnie dzięki 
3 do tej pory było to braterstwo w wierze, choć inne zdanie na ten temat będą mieć zapew-

ne mniejszości chrześcijańskie, jezydzi, czy alewici.

możliwości coraz bardziej swobodnego dostępu Kurdów do 
informacji. Warto by zapytać Gülena Hodżę4, dlaczego turec-
ka realizacja braterstwa opierała się przez lata na okrucieństwie 
i dyskryminacji wobec mniejszości. I dlaczego dziś język jednego 
brata może cieszyć się wolnością, a język drugiego skazany jest na 
powolne wymarcie? Czy to również wyłącznie efekt zachodniej 
manipulacji? Skoro mamy zaczynać naprawianie świata od siebie, 
to dlaczego właściwie nie staramy się dostrzec niechlubnej prze-
szłości jednych braci w stosunku do drugich i co najmniej za nią 

przeprosić? Czy w systemie de-
mokratycznym nie można udzie-
lić głosu tym niepokornym, któ-
rzy nie chcą obecnie braterstwa 
z Turkami, a pragną osiągnąć 
szczęśliwość w niepodległym 
państwie o nazwie Kurdystan? 
Przecież miłość, wyrozumiałość, 
tolerancja i przebaczenie to pod-
stawowe filary dialogu, czyż nie 
tak, drogi Hodżo? Tymczasem 
na zakończenie jednej z wypo-
wiedzi, Gülen ze łzami w oczach 
oświadcza, że odmówi wstąpie-
nia do raju, jeśli ceną za to miało 
by być podzielenie jego ojczyzny. 

Ów absolut zdumiewa i wyklucza dyskusję na temat przyszłości 
innych „braci” i ich „ojczyzn”. Czy mieści się zatem w dyskursie 
demokratycznego świata, zwłaszcza jeśli wiadomo, że za tak silną 
deklaracją pójdą rzesze tureckich zwolenników i wiernych? 

Imperium Osmańskie nie jest na pewno ideałem, do którego 
da się powrócić. Po pierwsze dlatego, że ideałem nigdy nie było, 
po drugie dlatego, że od tego czasu świat i Turcja uległy już wielu 
przemianom. Dla przyszłości islamu ważna jest dziś umiejętność 
odważnego wyjścia naprzeciw problemom etnicznym i szerzej, 

tym związanym z tożsamością ludzi 
i społeczeństw. Rozwiązaniem nie 
jest jednak powrót do idyllicznej wi-
zji przeszłości, ale jej ponowna re-
interpretacja w imię jak najbardziej 
współczesnych potrzeb, przede 
wszystkim, jak sam Gülen to pod-
kreśla, wiecznych muzułmańskich 
wartości, takich jak miłość, tole-
rancja i zrozumienie. Pomysły na 
przyszłość nie mogą jednak krążyć 
w ramach ideologicznego piękno 
i pustosłowia: muszą otwierać się 
na rzeczywiste problemy i próbo-
wać je rozstrzygnąć bez przyjętej 
a priori i niemożliwej do podwa-

żenia odpowiedzi na wszystkie pytania. Mimo niezaprzeczalnych 
wartości, jakie kryją się w przesłaniu Fethullaha Gülena, trudno mi 
do końca zaufać jego słowom, skoro nie stoi za nimi gruntowna 
analiza własnej postawy w stosunku do innych. Sprawa kurdyjska 
jest tu tylko papierkiem lakmusowym.

Joanna Bocheńska
Fot. www.uludagsozluk.com

■
4 tur. nauczyciel.
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Nermin Bezmen
Nermin Bezmen (ur. 1954 w Antalyi) to pisarka turecka o krymskotatarskim rodowodzie. Z Kry-

mu pochodził jej dziadek, Kurt Sejit Eminow (ur. 1892), którego narodziny opisane są w poniższym 
fragmencie powieści Kurt Sejit i Szura. Nermin Bezmen, znana w Turcji z autorskich programów 
telewizyjnych i wystaw plastycznych (malarstwo, miniatura, sztukateria), twórczością literacką zaczęła 
zajmować się na początku lat 90. dwudziestego wieku, co poprzedzone było wieloletnimi poszukiwa-
niami własnych korzeni, podróżami na Krym, do Europy i Stanów Zjednoczonych oraz badaniami 
źródeł historycznych. Opublikowała dotąd dziewięć książek, z czego sześć to powieści. Pierwsze trzy 
dotykają krymskiego rodowodu jej rodziny i bolesnych wydarzeń, które towarzyszyły burzliwym prze-
mianom w Rosji ostatnich lat caratu i okresu rewolucji 1917 oraz przemian politycznych i społecznych 
Turcji na przełomie sułtanatu i republiki. Są to: Kurt Sejit i Szura (wyd. 1992), Kurt Sejit i Murka (wyd. 
1993) oraz Przesiedleńcy z Mengene (wyd. 1994). Wszystkie książki Nermin Bezmen cieszą się wielkim 
powodzeniem tureckich czytelników, a pod względem ilości wydań biją księgarskie rekordy. Powieść, 
której fragment zamieszczamy poniżej, została wydana w roku 2009 po raz dwudziesty ósmy. 

Tytułowi bohaterowie powieści to krymski Tatar Kurt Sejit, carski oficer, który w 1918 roku musiał potajemnie opuścić 
Krym zajęty przez bolszewików i na łódce przepłynął Morze Czarne w poszukiwaniu azylu w Turcji oraz jego ukochana, Ro-
sjanka Szura Werżenskaja, która razem z nim udała się na wygnanie. Ucieczka z Krymu uratowała Sejitowi życie; wszyscy jego 
najbliżsi – jako zamożni posiadacze ziemscy – zginęli w rąk bolszewików. 

Okrutny los rozdzielił ukochanych w Stambule, w 1922 roku, a wnuczka Kurta Sejita, autorka powieści, dopiero na początku 
lat dziewięćdziesiątych natrafiła na ślady pobytu Szury w Paryżu i Stanach Zjednoczonych, gdzie poznała jej amerykańską rodzinę. 
Niestety, Szura już wtedy nie żyła. Powieść Kurt Sejit i Szura jest barwnym, miejscami bardzo emocjonującym opisem ostatnich lat 
wystawnego życia wyższych warstw społecznych Moskwy, Petersburga i Krymu oraz późniejszych, tragicznych wydarzeń: pierwszej 
wojny światowej (udział Kurta Sejita w walkach na froncie galicyjskim), rewolucji październikowej i upadku Turcji osmańskiej. 

Powieść Kurt Sejit i Szura liczy 465 stron, składa się z wielu rozdziałów posiadających odrębne tytuły. Poniższy rozdział nosi 
tytuł: Kurt Sejit. Ałuszta 1892. 

Grażyna Zając

czwartym dzieckiem i jedyną córką, dlatego była oczkiem 
w głowie całej rodziny. Każde lato rodzina spędzali w letnim 
domu w Jałcie, a Zahida nigdy nie chciała stamtąd wyjeżdżać. 
Swoją śnieżnobiałą cerą, szczupłą, zgrabną kibicią i niebie-
skimi oczami rozkochała w sobie wszystkich kawalerów Jałty, 
lecz ona od dziecka podkochiwała się w Eminowie. Jednak 

przystojny młodzieniec przeważnie 
przebywał w Petersburgu i tylko od 
czasu do czasu przyjeżdżał do Ałusz-
ty, na święta lub na odpoczynek. Kiedy 
pojawiał się na placu na swoim czar-
nym jak smoła koniu z łatką na czo-
le, Zahidzie wydawało się, że jej serce 
wyskoczy z piersi. Dziewczyna sądziła, 
że to jest nieodwzajemniona miłość 
bez perspektyw i czasami popłakiwa-
ła ukradkiem. Kto wie, ile metres ma 
w Moskwie Mehmet… Kto wie, jakie 
on tam życie prowadzi… Cóż miałby 
robić z taką młodą, niedoświadczoną, 
nieporadną dziewczyną, jak ona!

 Ale Zahida się myliła. Mehmet zo-
baczył ją kiedyś na ślubie krewnego i za-
chwycił się jej zgrabną postacią, a błękit 
jej oczu na długo został mu w pamięci. 
Kiedy poradził się w tej sprawie ojca, 
ten powiedział: „Poczekajmy trochę; 

jeszcze jest bardzo młoda.” Ale Mehmet wiedział, że koło Za-
hidy kręcą się kawalerowie. Wielu z nich to byli jego przyjaciele. 

Kurt Sejit. Ałuszta 1892
Mehmet Eminow był synem jednego z najstarszych i naj-

znaczniejszych rodów tatarskich w Jałcie, dlatego jeszcze jako 
dziecko został przyjęty do szkoły wojskowej w Moskwie. Słu-
żył w oddziale konnym muzułmańskiego pułku tworzonego 
przez wyznawców islamu z Krymu, Azerbejdżanu i Kaukazu; 
z czasem awansował na oficera przybocznej gwardii cara. Kiedy 
miał urlop, przyjeżdżał do Ałuszty, prze-
mierzał ogrody i winnice, które otrzymał 
w rodzinnym spadku, oceniał wielkość 
plonów, podejmował decyzję co do ich 
sprzedaży lub – jeśli już były sprzedane 
– wydawał polecenia na przyszły rok 
i wracał do jednostki. Choć jego służba 
spędzana w podróżach między Moskwą, 
Petersburgiem i Liwadią była przyjemna, 
tęsknił za jałtańską ziemią. Za domami 
Jałty skrytymi w cieniu platanów, za win-
nicami, za słonym zapachem wody do-
chodzącym od Morza Czarnego. Tęsknił 
za tym do czasu, aż się ożenił. Bo wtedy 
najbardziej zaczął tęsknić za swoją mło-
dziutką, piękną żoną. 

Po burzliwym okresie kawalerskie-
go życia Mehmet Eminow ożenił się 
z Zahidą, córką Parterowów, swoich 
dalekich krewnych. Parterowowie byli 
szanowaną rodziną o pruskich korze-
niach, posiadającą duży majątek w Połtawie. Zahida była ich 

Fot. Yankı Özakar
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Zaczął się obawiać, że jeśli będzie czekał, wydadzą ją za kogoś 
innego. Tymczasem piękna dziewczyna – podając ojcu i mat-
ce przeróżne wymówki – odrzucała propozycję każdej swatki 
odwiedzającej dom i czekała na swojego wymarzonego księcia. 
Kiedy jednak Eminowowie przysłali swatów z prośbą o jej rękę, 
za nic nie mogła w to uwierzyć. Parterowowie, świadomi faktu, 
że ich córka od dawna potajemnie podkochuje się w Mehmecie, 
bez żadnego grymaszenia powiedzieli „tak”. W dodatku wie-
dzieli, że lepszego zięcia od Mehmeta nie znajdą. Tymczasem 
Zahida skończyła szesnaście lat, wydoroślała. Wnet urządzono 
zrękowiny, a wkrótce potem młodzi pobrali się.

Mehmet przyklęknął obok dorodnych kiści winogron 
i przesiewając w dłoni garść ziemi wspominał minione lata. 
Jego ukochana Zahida była tak płodna, jak ta ziemia. Dzie-
więć miesięcy po ślubie urodziła prześliczną córeczkę i zanim 
dziecko skończyło rok, już ponownie była przy nadziei. Wła-
śnie w tych dniach miała rodzić. Eminow chciał mieć dużo 
dzieci. W przyszłości będą uprawiać te pola obfite w pszenicę 
i tytoń, te winnice bogate w winogrona; zapuszczą korzenie 
w tę ziemię, jak zapuszczają korzenie buki w lesie. Jak on teraz 
brał w dłoń tę obfitość, tak jego wnuki będą to kiedyś robić. 
Strzepnął ziemię z dłoni i podniósł się. Poprawił na głowie 
kołpak, zaczepiony o krzew winny i wolnym krokiem ruszył 
przed siebie. Zbocze, które porastała jego winnica, w pewnym 
miejscu nagle robiło się strome i opadało skałami ku morzu. 

„Morze Czarne, szalone morze…” – przemknęło mu przez 
myśl. Nagle z zamyślenia wyrwało go wołanie nadzorcy Dże-
mala, który zbliżał się z drugiego końca winnicy wymachując 
czapką. Mehmet ruszył w stronę biegnącego bez tchu nadzorcy, 
a jego serce wypełniły obawy. Może coś się stało Zahidzie..?

- Mów szybko, co się stało?

Nadzorca, usiłując doprowadzić swój wygląd do porząd-
ku, odpowiedział:

- Stało się dobro, proszę pana. Dobro się stało. Urodził 
się panu syn!

Eminow wziął głęboki oddech.
- Dzięki niech będą Allachowi. Co tam? Jak moja żona?
- Pani Zahida ma się bardzo dobrze, chłopiec również. 

Tak powiedziała moja Hadżer. 
Hadżer była żoną Dżemala. Zajmowała się odbieraniem po-

rodów. Pierwsze dziecko Eminowa, Hanifę, także ona przyjmo-
wała na ten świat. Dobrze się znała na swoim fachu, wykonywała 
go spokojnie, nie dopuszczając do paniki wśród domowników; 
działała uspokajająco zarówno na rodzącą, jak i na wypełniający 
dom tłum bliskich. Mehmet, szczęśliwy z narodzin kolejnego po-
tomka, sięgnął do kieszeni i wyjęte stamtąd pieniądze wetknął do 
kieszeni koszuli Dżemala. W jego oczach malowała się wdzięcz-
ność. Klepnął nadzorcę po ramieniu, powiedział „Dziękuję, 
dziękuję” i szybkim krokiem poszedł w stronę domu. 

Czterdzieści dni później w dwupiętrowym, dużym domu przy 
ulicy Sadowej muezin szeptał niemowlęciu do ucha jego imię:

- Sejit Mehmet, Sejit Mehmet, Sejit Mehmet…
Maleńki Sejit był tak płaczącym dzieckiem, że do jego 

imion dodano jeszcze przydomek „Kurt” (Wilk – przyp. 
G.Z.). Według panującego od wieków na Krymie wierzenia, 
niemowlęta płaczą ze strachu, bo słyszą z oddali głos wilka. 
I jedynie wtedy, gdy mówi się na nie „Wilk”, potrafią pokonać 
ten strach. I rzeczywiście, tego dnia Sejit przestał tak bardzo 
płakać, ale odtąd już zawsze nazywano go Kurt Sejit. 

Z tureckiego przetłumaczyła Grażyna Zając
■

Edygej – tatarski epos narodowy
Pieśń pierwsza: o Tochtamyszu Chanie i jego sporze z Aksak-Timurem, a także o tym, jak Tochtamysz Chan doprowa-

dził do śmierci Kutłykyj-bija i jego syna.

Niszczył swoich wrogów złych,
Stada w stepach wielkie miał,
I strach w swoich sługach siał,
W znoju lata im mijały.

Chodziła opowieść z kraju w kraj,
Chwaliła jego gród Saraj,
Ze sto wież wzniesionych tam,
Osiemdziesiąt ulic tam,
Ałtyn Tasz - Pałac Złoty,
Z żółtego marmuru cały
W ośmiu stronach jakże sławny,
Nie tylko pałac miał ów chan.

W starodawnych tedy czasach,
Gdzie Nogajów jest kraina,
A ich przodkiem Nogaja Tatar był,
Tam, gdzie chański namiot stał,
Tam, gdzie Wołga wolno płynie,
Tam, gdzie błyszczał Bułgar gród,
Tam, gdzie rzeka Ural płynie,
Tamże była Złota Orda,
Tam Kipczacy i Bułgarzy,
Żyli zgodnie, a nad nimi
Władał tym tatarskim krajem
Chan imieniem Tochtamysz.
Kochał on przyjaciół swych,

Miał też sokoła z którym polował,
Czarnego sokoła Tukli Ajak,
Którego skrzydła mocne były,
Wypuszczał go chan w siodle siedząc,
Aby szybował zdobycz przynosząc,
Sławnym będąc w dziewięciu krainach,
Zaś Tochtamysz Chan wyglądał tak:
Biały koń pod nim na ziemi, 
Czarny sokół przednim na siodle,
Nad taflą wody niezgłębionych jezior,
Śledził zdobycz chański wzrok,
Śledził niczym łowcze ptaki
Takim był ten azamat.

Tłumaczył z języka rosyjskiego Selim Chazbijewicz, na podstawie wydania Kazań, Tatarskoje kniżnoje izdatiel’stwo 1990, w 
przekładzie na rosyjski Semena Lipkina.
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zna tatarskiego, a o młodzieży nie ma nawet co mówić. W ta-
kiej sytuacji można jedynie się dziwić, że Tatarzy litewscy nie 
stracili swej świadomości narodowej i uważają się za Tatarów, 
a nie Litwinów, Polaków czy Białorusinów.

Chcę podkreślić, że gazeta „Lietuvos totoriai” przed-
stawia historię, religię, życie społeczne i kulturalne nie tylko 
Tatarów litewskich, ale także Tatarów zamieszkujących inne 
republiki byłego ZSRR. Wszyscy Tatarzy Litwy aktywnie 
uczestniczący w społeczno-kulturalnym życiu diaspory, zrze-
szeni są w Związek Wspólnot Tatarów Litwy, który jest wy-
dawcą gazety i określa jej zawartość.

* Mimo wszystko, zwykło się uważać, że język jawi 
się ważną, nawet obowiązkową cechą etosu…

- Nie ma jednak reguły bez wyjątku. Należy przyjąć, że 
istnieje etniczna grupa Tatarów - Tatarzy litewscy - która swo-
ja narodową identyfikację wyraża i podtrzymuje dzięki religii - 
islamowi, utrzymywaniem stosunków pobratymczych, zacho-
waniem rodzinno-życiowych, społecznych i etnokulturowych 
obyczajów oraz tradycji.

Dodajmy, że jednego pochodzenia z Tatarami litewskimi 
są Tatarzy białoruscy i polscy, których w w. XIV-XV łączyło 
wspólne państwo - Wielkie Księstwo Litewskie, od wieku XVI 
- Rzeczpospolita, zaś w XIX - Imperium Rosyjskie. Zmiany hi-
storii XX wieku okazały się najbardziej złożone wskutek wojen, 
rewolucji, zmian międzynarodowych granic. Jednak i w tych wa-
runkach Tatarzy litewscy nie stracili swojej etnicznej identyfika-
cji i dokładają wszelkich starań, aby ją obronić oraz rozwijać.

* Pańskie imię i nazwisko wskazują, że przybył Pan 
na Litwę z Rosji. Jaka droga przywiodła Pana tutaj, do 
litewskich Tatarów?

- Urodziłem się w Swijażskie, pod Kazaniem. W roku 1971, 
po ukończeniu Donieckiej Wyższej Szkoły Wojskowo-Politycznej, 
skierowano mnie na służbę do Kowna. W r. 1979 odszedłem z ar-
mii ze względu na stan zdrowia. Pracowałem w gospodarce rol-
nej, zajmowałem się socjologicznymi badaniami problemów so-
cjalnych agroprzemysłowego kompleksu Litwy. Byłem starszym 
wykładowcą Wyższej Szkoły Partyjnej, pracownikiem naukowym 
Akademii Nauk Społecznych w Moskwie, gdzie obroniłem dy-
sertację na stopień naukowy kandydata nauk filozoficznych. W r. 
1991 powróciłem na Litwę jako dziennikarz. Zostałem korespon-
dentem gazety rejonu solecznickiego „Szalczja”. 

Pewnego dnia w rozmowie ze znajomymi Tatarami, 
zrodziła się idea zorganizowania tatarskiego stowarzyszenia. 
Opracowaliśmy statut, odbyliśmy zebranie, zarejestrowaliśmy 
się. Zostałem wybrany przewodniczącym i wszedłem w skład 
komitetu Stowarzyszenia Kultury Tatarów Litewskich. W taki 
sposób zaznajomiłem się bliżej z litewskimi Tatarami.

Moja praca w redakcji gazety „Szalczja” natknęła kierow-
nictwo stowarzyszenia na myśl, aby wydawać tatarską gazetę, 
o której myślano już od lat. Jesienią 1994 roku stanąłem na cze-

15 lat tatarskiej gazety na Litwie 

Galim Sitdykow: Gazeta „Lietuvos totoriai” jest 
pierwszym wydawnictwem prasowym w języku 

litewskim w 600-letniej historii litewskich Tatarów
18 stycznia br. minęło równo 15 lat od dnia ukazania 

się pierwszego numeru gazety „Lietuvos totoriai” („Tatarzy 
Litewscy”). Przypomnijmy, że jej założycielami są: doktor 
nauk technicznych Romualdas Makaveckas, kandydat nauk 
filozoficznych, dziennikarz Galim Sitdykow oraz doktor nauk 
humanistycznych Adas Jakubauskas. Wydawcą pisma jest 
Związek Wspólnot Tatarów Litwy. Obowiązki redaktora na-
czelnego pełni od początku Galim Sitdykow.

Wydawać by się mogło, że całkiem niedawno gazeta ob-
chodziła pierwsze pięciolecie, że szeroko świętowano jubile-
usz 10-lecia. Z okazji ukazania się setnego numeru członko-
wie redakcji otrzymali honorowe dyplomy z Departamentu 
Mniejszości Narodowych i Emigracji przy Rządzie Republiki 
Litewskiej, zaś redaktor naczelny odznaczony został odznaką 
„Za zasługi”. I oto minęło 15 lat - nowa ważna data, by spoj-
rzeć wstecz, a przy okazji nakreślić nowe perspektywy.

Przez te wszystkie lata gazeta stała się oczekiwanym go-
ściem w tatarskich rodzinach, częścią współczesnej historii 
litewskich Tatarów, ukazującą puls społecznego, kulturalnego 
i religijnego życia tatarskiej diaspory.

Galim Efende zgodził się udzielić wywiadu naszej gazecie 
(tj. „Lietuvos totoriai”).

* Jak wiadomo, pierwsze pięć numerów „Lietuvos to-
toriai” wyszło z solecznickiej drukarni rejonowej w języku 
litewskim i rosyjskim, natomiast ostatnie kilka lat później 
wydrukowano w trzech: litewskim, rosyjskim i polskim. 
Mimowolnie nasuwa się tu pytanie: dlaczego przy tej wie-
lojęzyczności w gazecie nie ma języka tatarskiego?

- Należy od razu podkreślić, że tytuł gazety - „Lietuvos 
totoriai” - ściśle odpowiada etnicznej nazwie grupy Tatarów, 
którzy przybyli na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego ze 
Złotej Ordy i Krymu ponad 600 lat temu.

W 2003 roku wspólnie z doktorem Romualdasem Ma-
kaveckasem napisaliśmy artykuł „Tatarzy Litwy, czy Tatarzy 
litewscy”, w którym rozpatrywaliśmy istotne różnice w treści 
tych pojęć. Określenie „Tatarzy Litwy”, z naszego punktu wi-
dzenia, obejmuje wszystkich Tatarów zamieszkujących obec-
nie w Republice Litewskiej (według spisu ludności - około 
3000 osób): 600-letnich Tatarów, nazywanych „Tatarami li-
tewskimi”, i Tatarów, przybyłych na Litwę w charakterze spe-
cjalistów cywilnych oraz wojskowych w okresie powojennym 
z rozmaitych republik Związku Radzieckiego. Tych drugich 
nazwaliśmy „Tatarami-migrantami” lub nowo przybyłymi. 
Skupili się oni w większych miastach. Tatarzy litewscy zwar-
cie zamieszkują w rejonach wileńskim, olickim i święciańskim, 
a większość także przeniosła się do miast.

Jeśli chodzi o język, to Tatarzy litewscy utracili mowę oj-
czystą ponad 400 lat temu i zaczęli posługiwać się jeżykami 
tutejszymi: białoruskim, polskim, rosyjskim, litewskim. Rów-
nież część nowo przybyłych Tatarów starszego pokolenia nie 

Miał też sokoła z którym polował,
Czarnego sokoła Tukli Ajak,
Którego skrzydła mocne były,
Wypuszczał go chan w siodle siedząc,
Aby szybował zdobycz przynosząc,
Sławnym będąc w dziewięciu krainach,
Zaś Tochtamysz Chan wyglądał tak:
Biały koń pod nim na ziemi, 
Czarny sokół przednim na siodle,
Nad taflą wody niezgłębionych jezior,
Śledził zdobycz chański wzrok,
Śledził niczym łowcze ptaki
Takim był ten azamat.
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le redakcji. Przez 15 lat wyszło 127 numerów gazety. Należy 
podkreślić, że „Lietuvos totoriai” jest pierwszym periodykiem 
w języku litewskim wydawanym staraniem Tatarów litewskich.

* Ciekawe, kto finansuje gazetę?
- Niezbędne środki otrzymujemy od rządu litewskiego, po-

magają tez samodzielni przedsiębiorcy. Były trudności, przerwa 
w drukowaniu gazety w związku z brakiem pieniędzy. Trzeba 
zaznaczyć, że wśród stowarzyszeń narodowych Litwy, tylko 
wspólnota tatarska i żydowska mają swoje drukowane pisma 
na przestrzeni tak długiego czasu. Obecnie, z uwagi na kryzys 
ekonomiczny, sytuacja naszej gazety stała się jeszcze bardziej 
skomplikowana. Jednak dzięki temu, że ukazuje się również po 
polsku, jawi się szansa uzyskania pomocy z Polski.

* Czy otrzymujecie pomoc z Tatarstanu?
- Wysłaliśmy pismo na ręce prezydenta Tatarstanu, Minti-

mera Szajmijewa z prośbą o finansowe wsparcie naszej gazety. 
Rząd Tatarstanu nie uznał tego za możliwe. Mamy nadzieję, że 
po objęciu urzędu prezydenta przez Rusłana Minnichanowa, być 
może, stosunek do litewskich Tatarów zmieni się na lepsze. 

* Wiadomo, że wspólnie z Adasem Jakubauskasem 
i Stanisławem Duminem opublikowaliście w ubiegłym 
roku książkę „Litewscy Tatarzy w historii i kulturze”. 
Czy mowa jest tam tylko o Tatarach litewskich?

- Tak, w tej książce przedstawione są krótkie biografie 
około stu znanych przedstawicieli Tatarów litewskich, którzy 
zostawili swój ślad w historii i kulturze Litwy, Polski, Rosji, 
Białorusi i innych krajów, gdzie rzuciły ich zmienne koleje 
losu. Wiele takich biografii opublikowaliśmy w minionych la-
tach w „Lietuvos totoriai”. Stały się one podstawą do rozwi-
nięcia tego tematu w danej książce.

* Proszę wymienić chociaż kilka nazwisk tych zna-
mienitych litewskich Tatarów.

- Generał Maciej Sulkiewicz był pierwszym premierem 
rządu Republiki Krymskiej w roku 1918. W ogóle, przed 
I wojną światową, w armii carskiej służyło około trzydziestu 
generałów, wywodzących się z litewskich Tatarów. Do histo-
rii przeszedł uczony, ekonomista, Tuhan-Baranowski, znany 
jako oponent Lenina w kwestiach ekonomicznych. Zasłynął 
w Rosji swoimi projektami budynków publicznych architekt 
Stefan Kryczyński. Miał tatarskie korzenie laureat Nagrody 
Nobla, polski pisarz Henryk Sienkiewicz. Znana jest primaba-
lerina Kowieńskiego Teatru Państwowego Olga Malėjinaitè. 
Warto dodać, że znalazła się także w książce „Rosjanie w hi-
storii i kulturze Litwy”, wydanej rok wcześniej. Tam jej nazwi-
sko podano w wersji rosyjskiej z zaznaczeniem, że urodziła 
się w rodzinie rosyjskiej. I w naszej książce nie ukrywamy, że 
jej ojciec był Rosjaninem, a matka, Emilia Iljasiewicz, córką 
litewskiego Tatara - hadżiego Aleksandra Iljasiewicza. 

Zamieszczono w książce biografię członka Sejmu Republi-
ki Litewskiej, delegata Kowieńskiej Rady Miejskiej, Vladasa Žal-
nerauskasa, który ze strony matki jest potomkiem znanego ta-
tarskiego rodu Janušauskasów. W młodości był krótkofalarskim 
mistrzem świata, autorem wielu książek i artykułów. Kilka lat 
temu w wywiadzie dla „Lietuvos totoriai”, powiedział wprost 
o swoich tatarskich korzeniach: „Jestem dumny ze swego po-
chodzenia”. Ze względu na niedostatek dowodów, nie znalazł 
się w pierwszym wydaniu książki znany litewski kompozytor 

Tallat-Kialpsza. Obecnie dysponujemy uzupełnionymi faktami, 
które wykazują tatarskie korzenie kompozytora i pozwolą nam 
zamieścić jego biografię w drugim wydaniu.

* Na zakończenie wywiadu chciałoby się zadać py-
tanie o skład redakcji, warunki pracy…

- Obecnie w redakcji gazety „Lietuvos totoriai” społecz-
nie pełni obowiązki osiem osób. Sprawami kulturalnego dzie-
dzictwa zajmuje się doktor nauk humanistycznych, docent 
Uniwersytetu Wileńskiego Galina Miškinienè, kwestiami reli-
gijnymi - mufti muzułmanów Litwy Romas Jakubauskas. Pro-
blematyka historyczna to domena przewodniczącego Związ-
ku Wspólnot Tatarów Litwy, doktora nauk humanistycznych 
Adasa Jakubauskasa, ja odpowiadam za wywiady, bieżące 
wydarzenia życia społecznego i kulturalnego. Doktor nauk 
humanistycznych Jūratė Čirūnaitė redaguje teksty w języku 
litewskim. Są w redakcyjnej ekipie także tłumacze: Ernestas 
Jakubauskas tłumaczy teksty z rosyjskiego na litewski, Tatjana 
Čachorovska - z rosyjskiego i litewskiego przekłada na język 
polski. Makietowaniem gazety nie w służbowym gabinecie, ale 
w mieszkaniu, na prywatnym komputerze zajmuje się doktor 
nauk technicznych Jonas Ridzvanavičius.

* To nie redakcja, ale rada naukowa. I ostatnie pyta-
nie: jakie plany na przyszłość?

- W pierwszym numerze naszej gazety, który przyszedł 
na świat 15 lat temu, zamieszczony był wywiad z ówczesnym 
przewodniczącym Wspólnoty Tatarów Litewskich doktorem 
Romualdasem Makaveckasem. Na podobne pytanie odpowie-
dział słowami, które wydały mi się znamiennymi i zamieściłem 
je w nagłówku tego wywiadu. Powiedział mianowicie: „Naszym 
celem jest wyprowadzenie tatarskiej wspólnoty Litwy na nowy 
jakościowy poziom”. Wydawanie gazety „Lietuvos totoriai” 
stało się jednym ze składowych komponentów nowej jakości 
w życiu tatarskiej diaspory Litwy. Przez te lata gazeta przyczy-
niła się do wytworzenia ogólnej przestrzeni informacyjnej i, na 
tym gruncie, skupienia wszystkich Tatarów Litwy, z niewielkimi 
wyjątkami, w jeden Związek Wspólnot Tatarów Litwy.

Na ostatnim posiedzeniu komitetu Związku Wspólnot Ta-
tarów Litwy, obok innych spraw, omawiano jubileusz 15-lecia 
gazety. Rozpatrywaliśmy jej zalety i niedostatki, perspektywy. 
Rozmawialiśmy o nieodzowności jakościowo nowego poziomu 
naszej gazety. Dotyczy to i wydatków, i poligrafii, i objętości 
gazety. Jubileuszowe przedsięwzięcie postanowiono przepro-
wadzić w formie „okrągłego stołu”, z zaangażowaniem szero-
kiego aktywu bez zbytecznych ceremonii, po roboczemu, za-
chowując i tak skromne środki na wydatki drukarskie.

Jestem przekonany, że nasza gazeta ma przyszłość w każ-
dych warunkach, ponieważ ukazuje się ona nie dzięki boga-
tym i niewyczerpalnym sponsorom, ale dzięki entuzjazmowi 
i duchowemu wysiłkowi swoich wydawców.

Rozmowę prowadziła Rimma Achmetowa
(Z języka rosyjskiego przetłumaczył Musa Czachorowski)
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