
�Przegląd TaTarski Nr 2/2011

Selim Chazbijewicz

Pomnik Tatara polskiego
25 listopada 2010 roku w Gdańsku, o godz. 12, prezydent 

Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski dokonał uroczyste-
go odsłonięcia pomnika polskiego Tatara, a właściwie tatarskie-
go ułana w służbie Polsce. Była to wzruszająca uroczystość, 
wzmacniająca na pewno samopoczucie i dowartościowująca 
społeczność polskich Tatarów. Gośćmi zaproszonymi pod-
czas tej uroczystości była delegacja Medżlisu (parlamentu) 
Krymskotatarskiego z Krymu, na czele z legendarnym przy-
wódcą ruchu krymskich Tatarów Mustafą Dżemilewem oraz 
jego zastępcą Refatem Czubarowem. Uroczystość ubarwiła 
obecność ułanów Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Ka-
walerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Szwadron ten, bę-
dący inicjatywą pasjonatów tradycji kawaleryjskiej, nawiązuje 
m.in. do tradycji 1 Szwadronu Tatarskiego 13. Pułku Ułanów 
Wileńskich. W pewnym sensie tradycji stało się zadość. 

Właściwa uroczystość miała charakter państwowy i wojsko-
wy. Oprócz wspomnianego Kieleckiego Ochotniczego Szwadro-
nu Kawalerii uczestniczyła w niej kompania honorowa Marynar-
ki Wojennej RP razem z orkiestrą, która odegrała dwa hymny: 
Mazurek Dąbrowskiego, hymn państwowy Rzeczypospolitej 
i ANT Entkemen (Przysięgam), hymn Narodowego Ruchu Ta-
tarów Krymskich, którego autorem był Numan Czelebidżihan, 
poeta i działacz narodowy, mufti Tatarów krymskich i polskich, 
zamordowany okrutnie przez bolszewików w 1918 roku. 

Pomnik został usytuowany w Gdańsku – Oruni, w oto-
czeniu pięknego parku oruńskiego pochodzącego z XVIII 
wieku, niedaleko domu, gdzie urodził się Artur Schopenhauer, 
wybitny XIX-wieczny filozof  pochodzący z Gdańska. Obok 

mieści się Narodowe Centrum Kultury Tatarów Polskich im. 
Leona Najman Mirzy Kryczyńskiego, którego dyrektor, Jerzy 
Szahuniewicz był inicjatorem i realizatorem idei pomnika. 
Fundatorem była Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
której były szef, śp. minister Andrzej Powroźnik (zginął w ka-
tastrofie smoleńskiej w 2010) podjął inicjatywę budowy po-
mnika. Tę inicjatywę i chęć podtrzymał jego następca minister 
dr Andrzej Kunert, specjalizujący się jako historyk w okresie 
II wojny światowej i problematyce Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. Usytuowanie pomnika w zabytkowym otoczeniu 
parku krajobrazowego z XVIII wieku gwarantuje też stałość 
tej inicjatywy, bowiem wszystkie plany rozbudowy i zagospo-
darowania miasta Gdańska muszą ten park uwzględniać. 

Sam pomnik przedstawia żołnierza polskiego – ułana 1. 
Szwadronu Tatarskiego 13. Pułku Ułanów Wileńskich, który 
wchodził w skład Wileńskiej Brygady Kawalerii. Pułk w okresie 
międzywojennym stacjonował w Nowej Wilejce, miejscowości 
pod Wilnem. Sam szwadron powstał w 1936 roku na skutek 
decyzji Wodza Naczelnego, którym już wtedy był marszałek 
Edward Rydz-Śmigły. Jego decyzja wypływała z prośby tatar-
skiej społeczności która pragnęła kontynuować swoje tradycje 
wojskowe w Rzeczypospolitej. Pomnik ten jest też symbolicz-
nym uczczeniem całej tradycji wojskowej polskich Tatarów, od 
Grunwaldu aż po wrzesień 1939 roku. Podkreślał to apel po-
ległych, czytany podczas uroczystości, w którym wymieniano 
wysiłek zbrojny polskich Tatarów, bitwy pod Kirchholmem, 
Wiedniem, powstania: kościuszkowskie, listopadowe, stycznio-
we, legiony Piłsudskiego, wojnę polsko- bolszewicką. Ułan na 
pomniku trzyma buńczuk, którego pierwowzorem był buńczuk 
1. Szwadronu Tatarskiego 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Buń-
czuk w okresie międzywojennym był ufundowany przez tatar-
skie społeczeństwo i w 1938 r. wręczony dowódcy szwadronu, 
rotmistrzowi Aleksandrowi Jeljaszewiczowi, również polskie-
mu Tatarowi, absolwentowi Centrum Wyszkolenia Kawalerii 
w Grudziądzu. Obecnie wierna kopia tego buńczuka znajdu-
je się w Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londy-
nie, a została ufundowana przez Fundację Kultury Tatarów 
Krymskich w Stambule w latach 80. XX wieku. Inicjatorem jej 
ufundowania był polski Tatar, mieszkający w Stambule i współ-
pracujący Fundacją Kultury Tatarów Krymskich, nieżyjący już 
Murat Jakubowski – Jakupoglu, pochowany na cmentarzu tatar-
skim w Warszawie. 

Z boku cokołu pomnika znajduje się napis – „ Z buńczu-
kiem za Polskę”, zaś na cokole widnieje czterowiersz autor-
stwa Selima Chazbijewicza. Nie będę go cytował. Każdy Ta-
tar powinien ten jedyny w swoim rodzaju pomnik zobaczyć, 
a wtedy go sam przeczyta.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele 
władz miasta Gdańska, na czele z prezydentem miasta Paw-
łem Adamowiczem, który również włożył wiele serca i wy-
siłku w powstanie tego pomnika, oraz przedstawiciele władz 
wojewódzkich i samorządowych.

Selim Chazbijewicz
Fot. Adam Murman

■
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Uchwała nr VI/04/2011 z 5 marca 2011 r.
VI Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, 

w sprawie powołania prezesa Rady Centralnej oraz członka Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
 Na podstawie §21 ust. 4 Statutu Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętego przez VI Nadzwyczajny 

Zjazd Delegatów Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w Bohonikach, 5 marca 2011r. uchwala się, co następuje:
 §1. Na stanowisko Prezesa Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej powołuje się Pana Jana 

Adamowicza, zgodnie z Protokółem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o wynikach wyborów do władz Związku.
 §2. Na stanowisko Członka Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej powołuje się Panią Ajszę 

Miśkiewicz zgodnie z Protokółem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o wynikach wyborów do władz Związku
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zjazdu Delegatów ZTRP.
 §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 Sekretarz Przewodniczący
 VI Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZTRP VI Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZTRP 

 Maria Aleksandrowicz-Bukin Józef  Konopacki
■

Szanowni Państwo!
Pragnę gorąco podziękować za ten kredyt zaufania, jakim 

mnie obdarzyliście, stawiając w obliczu szeregu obowiązków 
Prezesa Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Głównym celem Na-
szej Organizacji jest przede 
wszystkim ochrona i piecza 
nad zachowaniem świadomo-
ści etnicznej polskich Tatarów. 
Działalność ta jest możliwa 
dzięki Waszemu zaangażowa-
niu, pamięci o tradycjach i hi-
storii, której byliśmy częścią 
i dalej ją tworzymy.

Pamiętając o roli organi-
zacji religijnych w Naszej spo-
łeczności, postaramy się także 
w dalszym ciągu z nimi współ-
pracować i wspierać, kiedy zaj-
dzie taka potrzeba. Założone 
cele chcemy realizować wyko-
rzystując zarówno własne do-
świadczenia, ale także bogate 
dziedzictwo naszych przodków, 
które jest wciąż żywe pośród 
Tatarów. Chciałbym, aby nasze 
wspólne starania zmierzały ku 
temu, aby zarówno nasza, pol-
ska twórczość, zwiewne liryki 
Krymu, rześkie pieśni Tatar-
stanu, czy każdy inny dorobek 
Tatarów znalazł publiczność na terenach Rzeczypospolitej, zaś 
twórczością powstałą u nas, byśmy mogli się dzielić z braćmi na 
całym świecie.

Nasza misją zakłada stałe dążenie do wzmocnienia jed-
ności, zgody i tożsamości narodowej wśród wszystkich Ta-
tarów Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wyznanie. 

Pochodzenie powinno być powodem do dumy. Zamiast 
skrywać, powinniśmy podkreślać nasze wyjątkowe tradycje 
i odrębność, które stanowią ogromną wartość nie tylko dla 

Rzeczypospolitej, ale przede 
wszystkim dla Nas samych. 

W planach jest kilka śmia-
łych projektów, które będą 
wymagały wiele wysiłku ode 
mnie i mojego zespołu, ale aby 
sprostać wszystkim wyzwa-
niom, jakie sobie postawiliśmy, 
oczekuję także Waszej aktyw-
ności i uczestnictwa w dzia-
łaniach na rzecz społeczności 
tatarskiej. Od każdego chętnie 
i z otwartymi oczami i uszami 
przyjmę pomysł pod rozwa-
gę, bądź gotowy projekt do 
wykonania lub pokierowania. 
Ponieważ, podkreślam raz 
jeszcze, to Wy, adresaci tego 
wystąpienia, stanowicie siłę 
Naszej Organizacji.

Pamiętajmy, że to na Na-
szych barkach i w naszych czy-
nach spoczywa odpowiedzial-
ność za zbudowanie przyszłości 
następnym pokoleniom, prze-
kazanie wiedzy, kultywowanie 
tradycji oraz dbanie o wspólny 

interes w taki sposób, aby każde dziecko mogło z dumą powie-
dzieć – Jestem Tatarem.

Z serdecznym pozdrowieniem
Jan Adamowicz

Prezes Rady Centralnej  
 Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

■
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w jego oczach. To on ukierunkował mnie co do badań na Tata-
rami regionu bialskiego. Od razu miałem za zadanie przygoto-
wać bibliografię dotycząca Tatarów. Potem zadał mi, jako pracę 
semestralną, napisanie recenzji jego książki Rozprawy i studia 
z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu w Polsce w XVII–XX w. 
Została ona oceniona dobrze, ale Profesor nie omieszkał wy-
tknąć wszystkich błędów młodego studenta. Wskazał, jak dalej 
temat rozwijać. Ciągle powtarzał o potrzebie pielęgnacji cmen-
tarzy tatarskich i dalszych badań nad tematyką tatarską. 

Zajęcia z Profesorem miałem też na czwartym roku. Za-
gadywał mnie często na uczelnianym korytarzu, pytając co 
nowego u Tatarów. Z wnikliwością sprawdzał pisane przez 
mnie teksty i wyrażał zadowolenie, że ktoś kontynuuje tema-
tykę tatarską. Zapamiętam go jako osobę o niesamowitej wie-
dzy, którą umiał przekazać. Był człowiekiem bardzo bezpo-
średnim i wymagającym, prekursorem badań nad cmentarzem 
tatarskim w Studziance i problematyką tatarską w regionie 
Białej Podlaskiej. Zapoczątkował także wydawanie publika-
cji o Tatarach bialskich. W licznych artykułach wskazywał na 
potrzebę badań nad przeszłością małych ojczyzn. Zajmował 
się ponadto ruchem ludowym i historią prasy, był członkiem 
wielu komitetów redakcyjnych, autorem książek, recenzji, ar-
tykułów i polemik. 

Profesor zawsze mówił to, co myślał, nawet w niewygod-
nych dla niego sytuacjach. Miał swoje specyficzne poczucie 
humoru, które nie zawsze każdemu się podobało. Pozostanie 
w naszej pamięci. Jego wiecznym pomnikiem są dokonania 
naukowe i publikacje. Nie ma już wśród nas maestro od Tata-
rów. Niechaj spoczywa w pokoju.

Łukasz Węda
■

Wspomnienie o Prof. Arkadiuszu Kołodziejczyku 
(1957–13.02.2011 r.)

Z Profesorem Arkadiuszem Kołodziejczykiem spotkałem 
się na pierwszym roku studiów w pierwszym semestrze. Gdy 
odpowiedziałem na pytanie skąd jestem, dostrzegłem błysk 

Łukasz Węda

Musa Czachorowski

Smakołyki z tatarskiej kuchni
16 marca br. już po raz siódmy odbyły się z Białymstoku 

prezentacje na Podlaską Markę Roku 2010. Wśród wielu zgło-
szeń nie zabrakło również tatarskich. Oto w kategorii przed-
sięwzięcia Dżenneta i Mirosław Bogdanowiczowie z „Tatar-
skiej Jurty” w Kruszynianach zgłosili Sabantuj – tatarskie święto 
pługa, zaś w kategorii produkt przewodniczący Muzułmań-
skiej Gminy Wyznaniowej MZR w Kruszynianach Bronisław 
Talkowski zaproponował Kruszyniany – mała ojczyzna Tatarów 
polskich. Piękna to sprawa, że Kruszyniany tak się promują. 
Życzymy serdecznie powodzenia!

Inicjatywą wykazali się także przedstawiciele tatarskiej spo-
łeczności z Sokółki. Jusuf  Konopacki zaproponował XII Między-
narodową Letnią Akademię Wiedzy o Tatarach i Międzynarodowe Zawo-
dy Łucznictwa Konnego Tatarów Polskich organizowane przez Lokalną 
Grupę Działania Szlak Tatarski. W kategorii smak dobrze nam 
wszystkim znana, lubiana i ceniona za profesjonalizm Maria 
Radecka (na zdj.) przedstawiła zwiewną gęsinkę. Od samej nazwy 
ślinka już z ust leci! Adam Szczęsnowicz, zaprawiony w robieniu 

Żegnam Pana, Profesorze…
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strój imama, 
różnorodne 
egzemplarze 
Koranu, cha-
maiły - mo-
d l i t ewn ik i , 
muhiry (wy-
znania wiary 
– najczęściej 
h a f t o w a n e 

i wieszane na ścianach), a także dywany modlitewne oraz 
osobiste zwoje papierowe z wersetami z Koranu – daławary 
i noszone na co dzień hramotki, obiekty z pogranicza magii 
– amulety, talizmany.

Istotnym elementem wystawy jest prezentacja wnętrza 
podlaskiego domu z okolic Bohonik, Wasilkowa, Sokółki 
czy Kruszynian, zamieszkanego przez Tatarów. Pokazano 
m.in. przedmioty codziennego użytku i elementy ubioru, 
suknie, nakrycia głowy, pięknie zdobione buty z cholewami, 
a także warsztat garbarza, zawodu bardzo często wykony-
wanego przez Tatarów.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Histo-
rycznego. Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krako-
wie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Wojska 
w Białymstoku, Muzeum Społecznego Ziemi Sokólskiej 
w Sokółce, Białostockiego Muzeum Wsi. Oddział Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Ziemi Kujawskiej 
i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz zbiorów prywatnych 
Pani Haliny Szahidewicz. 

Tekst: za www.muzeum.wloclawek.pl
Fot. Maria Radecka

■

18 mar-
ca 2011 r. 
w Muzeum 
Etnograficz-
nym im. Mar-
szałka Józefa 
Piłsudskiego 
we Włocław-
ku otwarta 
została wy-
stawa Ze wschodnich stepów - Tatarzy polscy. Wchodzi ona 
w cykl prezentujący kulturę i folklor mniejszości narodowych 
i etnicznych na ziemiach polskich, w tym przypadku Tatarów 
polskich, od wieków związanych z dziejami naszego kraju. 
Stanowią grupę egzotyczną, fascynującą, intrygującą, właści-
wie mało znaną mieszkańcom innych regionów Polski. Ich 
historia to ogromny dorobek kulturowy, będący połączeniem 
wschodniej, orientalnej kultury islamu z kulturą chrześcijań-
ską Europy. Tatarzy, to naród o wielkiej historii, odrębnej 
religii i obyczajach, godnych uwagi i poznania.

Podstawowym założeniem ekspozycji jest przybliże-
nie życia Tatarów za pomocą: z kart historii, islamu jako 
wyznacznika norm, zachowań i obyczajów oraz codzien-
nego życia.

Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się: 
XVII-wieczny szyszak i karwasze, jatagany, kałkan, doku-
menty, fotografie legendarnego 1. szwadronu tatarskiego 
13. Pułku Ułanów Wileńskich, umundurowanie oraz pa-
miątki podkreślające związki Tatarów ze swoją przybraną 
ojczyzną i ich ogromny wkład w jej dzieje, udział w walkach 
o niepodległość i obronę granic. 

Zgromadzono zabytki związane z religią, najmocniej-
szym, najtrwalszym wyróżnikiem tej grupy. Jest wśród nich 

wędlin, specjalista od dziczyzny, w ogóle miłośnik dobrego jadła, 
wystąpił z udźcem wrzosowym (na zdj.). Niestety, nie próbowałem 
jeszcze ani zwiewnej gęsinki, ani udźca wrzosowego, jednak co 
się odwlecze, to nie uciecze: może będzie okazja latem? 

I tak to jest: smaczne, zdrowe potrawy przygotowane zgod-
nie z rodzinnymi recepturami. A wywodzą się one ze starych 
tatarskich przepisów. Marii Radeckiej i Adamowi Szczęsnowi-
czowi życzymy powodzenia w działaniach kulinarnych, niechaj 
rozsławiają tatarskie potrawy. Obok Maciej Szczęsnowicz, Tatar 
z Sokółki, prezentował potrawę zwaną sagan sokólski, nie tatar-
ską rodowodem wprawdzie, jednak niewątpliwie smakowitą.

Na miejscu była Zosia Assanowicz i Lilla Świerblewska, 
które rozsmakowały się w gęsince i jagnięcinie. Rewelacyjne! 
– stwierdziły zgodnie. Komisja konkursowa, w składzie m.in. 
Robert Sowa i Arleta Żynel, Jarosław Dworzański (marszałek 
woj. podlaskiego) będzie miała niewątpliwie ciężkie zadanie 
wytypowania zwycięzców. 

Musa Czachorowski 
Fot. Dorota Biziuk

■

Ze wschodnich stepów… do Włocławka
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Mieszkańcy Studzianki w okolicach Białej Podlaskiej 
w województwie lubelskim od kilku lat opiekują się miejsco-
wym mizarem. Wymaga on ciągłego wykonywania prac po-
rządkowych, aby usuwać wciąż odrastające krzaki i trawy. Ze 
względu na duże koszty finansowe i skomplikowane procedury 
prawne nie można przeprowadzić właściwej konserwacji na-
grobków na cmentarzu. Co roku jest on jednak systematycz-
nie oczyszczany i pielęgnowany. Zarówno dzieci, młodzież, 
jak i ich rodzice nie szczędzą sił, aby dbać o nasz piękny zaby-
tek. Zdarza się także, że przy pracach pomagają wolontariusze 
oraz uczestniczy wycieczek, które o odwiedzają Studziankę. 

W roku 2009, z okazji 330. rocznicy osadnictwa tatarskie-
go w Studziance i okolicy, odsłonięto kamień z pamiątkową 
tablicą. W roku 2010 dzięki wsparciu Fundacji Wspomagania 
Wsi postawiono ławki i stojaki na rowery. Wśród odwiedzają-
cych ten zabytek pojawia się coraz większa liczba rowerzystów 
i to z myślą o nich ustawiono zadaszenie na rowery. Pomalo-
wane zostanie jeszcze ogrodzenie wokół cmentarza tatarskie-
go. Inwestycja zostanie ukończona na wiosnę tego roku. Przy 
wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Fundacji Pro Bono Polo-
niae wydano pamiątkowy folder o mizarze. Publikacja zawie-
ra historię studziańskiej nekropolii, charakterystykę nagrob-
ków oraz znaczenie zabytku dla potomności. W ogłoszonym 
konkursie „Pod obiektywem najciekawsze ujęcie cmentarza 

Informuję ze smutkiem, 
że 21 marca 2011 roku odeszła do Boga po ciężkim cierpieniu

Ewa Giembicka 
córka Fatmy i Amurata, z tatarskiej rodziny z Elbląga.

 Pozostawiła nas wszystkich w głębokim żalu
 ciocia Mierjema Chalecka-Giembicka

Dbają o tatarską nekropolię
Łukasz Węda

tatarskiego w Studziance” wybrano i nagodzono kilka foto-
grafii. Zdjęcia zostały umieszczone na wydanej widokówce 
„Cmentarz tatarski w Studziance”. Wydawnictwa mają na celu 
zarówno utrwalić tatarski cmentarz jako miejsce spoczynku 
Tatarów, jak i przypominać, że w Studziance są ludzie, którzy 
troszczą się o mizar. 

Tekst i fot. Łukasz Węda
■
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Śmiertelna tajemnica tatarskich handlarzy
Działo się w mieście Włocławku trzydziestego pierwszego grudnia 

tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku. My, Prezydent miasta 
Włocławka, utrzymujący Akty Stanu Cywilnego, niżej podpisany, na pod-
stawie artykułu siedemdziesiątego czwartego Polskiego Kodeksu Cywilnego, 
niniejszą Księgę Aktów Stanu Cywilnego okręgu włocławskiego dotyczącą 
zmarłych wyznania mahometańskiego zamykam w dniu dzisiejszym o go-
dzinie dziesiątej wieczorem i znajdującym się w niej zapisanym w tym roku 
trzem aktom o zmarłych taki czas poświadczam i księgę kończę niniejszym 
protokołem, po którym już żaden akt nie może być do niej wpisany. Utrzy-
mujący Akta Stanu Cywilnego Prezydent miasta Włocławka.

Zdania te tworzą końcowy zapis przechowywanej w Archi-
wum Państwowym w Toruniu Oddział we Włocławku księgi 
zgonów� wyznania mahometańskiego�. Widnieje pod nimi pod-
pis Prezydenta miasta Włocławka3. Księga składa się z pięciu 
kart, zapisanych w języku rosyjskim. Wbrew zaleceniom zawar-
tym w artykuł 73 Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, karty 
księgi nie są oznaczone cyfrą4. Po stronie tytułowej, na trzech 

� Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku (dalej APW), Akta stanu cywil-
nego wyznania mahometańskiego Okręgu Włocławskiego, sygn. 760.

� Mahometanin (mahometańskiego) jest terminem niewłaściwym w stosunku do wyznawcy isla-
mu. Mahomet uznawany jest za proroka, a nie Boga i z tego względu powyższe określenie 
stanowi pogwałcenie szahady.

3 Był nim Paweł Podolszczyc, który przed objęciem funkcji prezydenta miasta Włocławska, 
w grudniu 1886 r., piastował stanowisko starszego referenta Warszawskiego Urzędu Guber-
nialnego; Памятная книжка Варшавской губернии на 1874 год, Warszawa 1874, s. 40. Prowadze-
nie akt stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich, jako obowiązek prezydenta miasta 
Włocławka, wymienione zostały w protokole kontroli, sporządzonym przez Naczelnika 
Powiatu Włocławskiego w dniu 23.09.1849r., APW, Archiwum miasta Włocławka, sygn. 91, 
[za:] M. Gruszczyńska Organizacja władz miejskich Włocławka w latach 1793–1914, s. 389–441 
[w:] Włocławek. Dzieje miasta. Od początków do 1918 roku. Tom I, Włocławek 1999, str. 411.

4 Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (dalej KCKP) wszedł w życie 01.01.1826 r. Szerzej 
na temat akt stanu cywilnego w omawianym okresie [w:] S. Zawadzki, Prawo cywilne obowią-

Arkadiusz Piotrowski

kolejnych, następują zapisy dotyczące wydarzenia z roku 1889. 
Formuła informująca o zgonie jest niemal identyczna we wszyst-
kich przypadkach. Różnice stanowią dane osób oraz godzina 
zgłoszenia śmierci. Zakończenie księgi, przytoczone na wstępie, 
poprzedzone jest notatką, którą ze względu na mało czytelny 
charakter pisma, udało się przetłumaczyć tylko fragmentarycznie. 
Informuje ona, że osoba pisząca 18 listopada 1889 r., potwierdza 
wpis trzech aktów zejścia osób wyznania muzułmańskiego w ni-
niejszej księdze, których tłumaczenia zamieszczam poniżej:

* Działo się w mieście Włocławku dwunastego/dwudziestego czwar-
tego lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie 
czwartej po południu. Stawił się Walery Koźmiński, właściciel hotelu, lat 
czterdzieści a także Franciszek Sulwin, prywatny pisarz, lat trzydzieści 
dwa, mieszkający w mieście Włocławku i oświadczyli, że w dniu wczoraj-
szym w godzinę po północy zmarł w mieście Włocławek Abduł Sabdar 
Nureddinow, Tatar, utrzymujący się z handlu, mający lat osiemnaście, 
stały mieszkaniec wsi Kamkino, w gminie kamkińskiej, w powiecie knia-
ginińskim, w niżnonowogrodzkiej guberni, tam urodzony, obecnie przeby-
wający w mieście Włocławek, syn Nawiera i nieznanej z imienia matki 
małżonków Nureddinów. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Abduła 
Sabdara Nureddinowa, akt ten oświadczającym przeczytałem, następnie 
podpisaliśmy. Urzędnik stanu cywilnego” [podpis nieczytelny – A. P.]�

* Działo się w mieście Włocławku dwunastego/dwudziestego czwar-
tego lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie 
piątej po południu. Stawił się Walery Koźmiński, właściciel hotelu, lat 

zujące w Królestwie polskim, Warszawa 1860, str. 140–177.
� Kamkino – wg legendy mieszkańcy wsi mieli pochodzić z Kazania. Pierwsza pisemna 

wzmianka o Kamkinie dostępne jest w dokumentach utworzenia powiatu arzamaskiego 
i odnosi się do lat 1578–1595 [za:] http://52ch.ru/index.php?option=com_content&view=article-
&id=59:kamkino&catid=73:naspunkt&Itemid=111

Akta stanu cywilnego w sprawie śmierci młodych Tatarów
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czterdzieści a także Franciszek Sulwin, prywatny pisarz, lat trzydzieści 
dwa, mieszkający w mieście Włocławku i oświadczyli, że w dniu wczoraj-
szym w godzinę po północy zmarł w mieście Włocławek Salech Kutnajew, 
Tatar, utrzymujący się z handlu, mający lat szesnaście, stały mieszka-
niec wsi Niżnaja Bogdanowka, w gminie ust-rachmanskoj, w powiecie 
krasnosłobodskom, w penzenskoj guberni, tam urodzony, obecnie prze-
bywający w mieście Włocławek, syn Ismatulima i Halimy z domu Ksabi 
małżonków Kutnajew. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Salecha 
Kutnajewa, akt ten oświadczającym przeczytałem, następnie podpisaliśmy. 
Urzędnik stanu cywilnego [podpis nieczytelny – A. P.]6

* Działo się w mieście Włocławku dwunastego/dwudziestego czwar-
tego lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie 
szóstej po południu. Stawił się Walery Koźmiński, właściciel hotelu, lat 
czterdzieści a także Franciszek Sulwin, prywatny pisarz, lat trzydzieści 
dwa, mieszkający w mieście Włocławku i oświadczyli, że w dniu wczo-
rajszym w godzinę po północy zmarł w mieście Włocławek Ubejdułła 
Utieszew, Tatar, utrzymujący się z handlu, mający lat siedemnaście, stały 
mieszkaniec wsi Tatarskij Junok, w gminie ust-rachmanskoj, w powiecie 
krasnosłobodskom, w penzenskoj guberni, tam urodzony, obecnie przeby-
wający w mieście Włocławek, syn Ze [nieczytelne] i Dz [nieczytelne] 
małżonków Utieszew. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Ubejdułły 
Utieszewa, akt ten oświadczającym przeczytałem, następnie podpisaliśmy. 
Urzędnik stanu cywilnego [podpis nieczytelny – A. P.]7

W dostępnych opracowaniach omawiających dzieje mia-
sta nie odnalazłem bardziej szczegółowych informacji o właś-
cicielu hotelu i prywatnym pisarzu, których zeznania posłuży-
ły do spisania aktów zgonów8. 
6 Niżnaja Bogdanowka – tatarska wieś w rejonie Atjurewskim nad rzeką Zwinną, wymie-

niona w Spisie zasiedlonych miejsc Penzenskoj guberni (1869) [za:] http://www.tatforum.info/forum/
lofiversion/index.php/t7128.html

7 Tatarskij Junok – Tatarskie Sioło w Torbiewskom rajonie, wymienione w Spisie zasied-
lonych miejsc Penzenskoj guberni (1869) [za:] http://www.tatforum.info/forum/lofiversion/index.
php/t7128.html

8 Ks. M. Morawski, Monografia Włocławka, Włocławek 1933, reprint Włocławek 2003, Z. 
Arentowicz, Z dawnego Włocławka, Włocławek 1928 i Włocławek, Włocławek 1937, A. 

Wiele niejasności i pytań dotyczy „bohaterów” owej tragicz-
nej nocy. Najbardziej zastanawiającymi detalami są godzina i data 
dzienna, wspólne dla wszystkich trzech zgonów9. Co mogło być 
przyczyną jednoczesnej śmierci będących w sile wieku chłop-
ców? Czy powody zejścia były naturalne, a może miały charakter 
gwałtowny? Nie wyjaśniają tych wątpliwości akty zgonów i bynaj-
mniej nie było to zaniedbanie aktotwórcy. Normujący tę kwestię 
artykuł 138 Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego zalecał, 
aby we wszelkich przypadkach gwałtownej śmierci […] żadna wzmianka 
o okolicznościach czyniona nie [była - A. P.] w akcie zejścia […]�0.

Czy profesja, którą trudnili się Tatarzy mogła mieć wpływ na 
ich śmierć? Wreszcie, co spowodowało, że na zachodnie rubieże 
państwa rosyjskiego przybyli tatarscy poddani rosyjskiego cara? 

Niewątpliwie zachęcającym czynnikiem do przyjazdu był 
szybki rozwój w wielu dziedzinach, jaki stał się udziałem ziem 
polskich, w tym również Włocławka w połowie XIX w.�� Do-
tychczasowe prowincjonalne oblicze miasteczka z niewielką 
ilością mieszkańców skutkowało m.in. tym, że Włocławek nie 
był uwidaczniany na mapach z okresu rozbiorów i Księstwa 
Warszawskiego��. 

W ciągu XIX w. liczba mieszkańców szybko wrasta13. 
Miasto traci swoje jednolite katolickie oblicze. Wśród osied-

Ginsbert, Włocławek studium monograficzne, Warszawa 1968, Włocławek. Dzieje miasta. Od 
początków do 1918 roku. Tom I, red. J. Staszewski, Włocławek 1999 oraz Życie Włocławka 
i Okolicy, miesięcznik wydawany w okresie międzywojennym.

9 Obok wprowadzonego w 1582 r. w Polsce kalendarza gregoriańskiego, na ziemiach za-
boru rosyjskiego w dokumentach urzędowych, stosowano datowanie podwójne uwzględ-
niające obowiązujący w Rosji kalendarz juliański.

�0 S. Zawadzki, Prawo cywilne obowiązujące w…, str.176–177.
��W. Stankowski Życie gospodarcze Włocławka w XIX wieku, [w:] Włocławek. Dzieje miasta…, str. 

442–469.Ks. M. Morawski Monografia…, str. 108–129.
�� M. Kallas Opis Włocławka 1820 [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 7, Włocławek 1990, 

str. 275. W. Semkowicz Mały atlas historyczny, Warszawa – Wrocław 1993, str. 10.
13 B. Ryszewski Zaludnienie Włocławka i warunki życia mieszkańców w XIX wieku, [w:] Włocławek. 

Dzieje miasta…, str. 549–562, Wiesław Wróblewski Statystyka Włocławka : wiek XIX, tablice 
1–2, Włocławek 1999, str. 16–17. 

Włocławek na XIX-wiecznej pocztówce
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lających się przybyszów są niemieccy ewangelicy, Żydzi oraz 
rosyjska ludność prawosławna14. Obok osób, które decydują 
się na stałe związać z Włocławkiem, do miasta przybywają 
ludzie, dla których gród na ziemi kujawskiej jest tylko etapem 
przejściowym lub, jak w przypadku tatarskich handlarzy, kolej-
nym przystankiem na kupieckim szlaku��. 

Impulsem rozwojowym miasta stało się przeniesienie 
w 1836 r. z Brześcia Kujawskiego do Włocławka siedziby władz 
obwodu kujawskiego oraz inwestycja, mająca charakter prze-
łomowy i decydujący, którą było poprowadzenie przez miasto 
w 1862 r. kolei warszawsko-bydgoskiej. Ogromne znaczenie 
miał również fakt włączenia Królestwa Polskiego w obszar cel-
ny imperium rosyjskiego, ułatwiał bowiem wymianę towarową 
między odległymi regionami władztwa Romanowych16. 

Dogodne położenie miasta nad Wisłą predysponowa-
ło Włocławek do pełnienia roli znaczącego portu w handlu 
zbożem, innymi naturalnymi płodami rolniczymi i leśnymi 
oraz wszelakimi przetworami rzemieślniczymi i przemysło-
wymi. Magazyny, składy i spichrze zbożowe umiejscowione 
były w całym mieście, oczywiście największa ich ilość znaj-
dowała się nad samą Wisłą. Czy korzystali z nich wymienieni 
w księdze zgonów Tatarzy? Może przyczyną ich jednoczesnej 
śmierci był pożar, który podwówczas zniszczył drewniane 
spichrze? Historia milczy w tym temacie. 

Jaką dziedziną handlu się zajmowali? Czy przywozili z Ro-
sji sól, której dotychczasowe źródła, na skutek unormowań 
kongresu wiedeńskiego, znalazły się pod zaborem austria-
ckim? Jeśli tak, to czy sprzedawali ją na jarmarkach, odbywają-
cych się dwa razy w tygodniu na Starym i Nowym Rynku?17 

W owych dniach targowych szczególnym zaintereso-
waniem kupujących i sprzedających cieszyły się usytuowane 
przy uliczkach przylegających do Nowego Rynku karczmy. 
Z. Arentowicz, powołując się na urzędową statystyką z roku 
1856, określa liczbę szynków we Włocławku i bliskiej okolicy 
na ponad pięćdziesiąt18. I jak dalej informuje […] zarówno jak 
w wieku XX, tak i w połowie IX trudno było po kilku półkwaterkach 
zachować zimną krew, jasność sądu i równowagę ducha […] (przez 

14 W. Wróblewski Statystyka Włocławka…, tablica 14, str. 30. 
�� W latach 1880–1897 udział ludności na pobyt czasowy w ogólnej liczbie mieszkańców 

Włocławka stanowił 35–40%, tamże, str. 51–52.
16 I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, 

Warszawa 1975, str. 148.
17 Do 1881 r. jarmarki odbywały się w piątek i niedzielę. Na skutek starań katolickich miesz-

czan niedziela została zamieniona na wtorek [za:] ks. M. Morawski Monografia…, str. 121. 
18 Z. Arentowicz, Jak wyglądał Włocławek w połowie zeszłego wieku [w:] Życie Włocławka i Okolicy, 

1928, styczeń, nr 1, str. 11

– A. P.) ludzi, którzy – prowadząc ważne dyskusje – używali zbyt 
pochopnie argumentów zbyt twardych…19. Szczególnie złą sławą 
miejsca ciągłych bijatyk i awantur, cieszył się szynk przy ul. 
Maślanej�0. W takich okolicznościach obcy handlarze, dyspo-
nujący utargiem z kolejnej transakcji, mogli stać się łakomym 
kąskiem dla miejscowego półświatka. 

A może w gronie samych kupców doszła do sprzeczki 
i w efekcie krwawych porachunków na tle podziału zysków? 
Kronikarze odnotowali takie zdarzenie��. 

Pytania o przyczyny zgonu trzech młodzieńców pozosta-
ją bez odpowiedzi. Nie potrafimy też z całą pewnością podać 
dokładnego miejsca, które stało się sceną śmierci Tatarów. 
Pewną wskazówką może tu być art. 133 Kodeksu Cywilne-
go Królestwa Polskiego, który stwierdzał, że […] jeżeli osoba 
umarła nie w miejscu zamieszkania swego, świadkami będą, osoba 
u której śmierć zaszła, i jeden krewny zmarłego albo obcy��. Czyż-
by więc zgon nastąpił w hotelu, którego właścicielem był W. 
Koźmiński? Niestety, podobnie jak w przypadku informacji 
o obu świadkach wymienionych w aktach zgonów, również 
lokalizacji i nazwy owego hotelu nie udało się ustalić. 

Ostatnią już, lecz nie mniej istotną kwestią pozostaje za-
gadka pochówku handlarzy. Na początku XIX w. zaprzestano 
grzebania zmarłych na włocławskich cmentarzach kościelnych. 
W latach 1813–1897 jeszcze poza granicami miasta istniał pierw-
szy cmentarz grzebalny, który w 1927 r., będąc już w śródmieściu, 
został splantowany i obrócony na skwer, oraz plac publiczny23. 

Najbliższymi muzułmańskimi miejscami pochówku były: 
wojskowy cmentarz w Czerwonce nad Bzurą (obecnie w grani-
cach Sochaczewa) oraz mizary: Kaukaski przy ul. Młynarskiej 
i Tatarski przy ul. Tatarskiej w Warszawie24. Do naszych cza-
sów nie zachowały się żadne przekazy oraz dowody w postaci 
zapisków czy nagrobków potwierdzające pochówek w tych 
miejscach tatarskich handlarzy, którzy swój żywot zakończyli 
w lutową noc 1889 r. 

Jedynym świadectwem ich życia jest kilkustronicowy akt 
zgonów w Archiwum Państwowym w Toruniu Oddział we 
Włocławku.

Arkadiusz Piotrowski
■

19 Tamże, str. 12.
�0 Z. Arentowicz ,Z dawnego…, str. 64.
�� Bójkę tatarskich kupców mieszkających na warszawskiej Pradze, wynikającą ze sporu 

o podział zysków, odnotował styczniowy numer „Kuriera Warszawskiego” z 1902 r.
�� S. Zawadzki, Prawo cywilne obowiązujące w…, Warszawa 1860, str. 174.
23 Ks. M., Morawski Monografia…, str. 296, R. Hankowska Rozwój układu przestrzennego Włoc-

ławka od 1793 do 1918 roku [w:] Włocławek. Dzieje miasta…, str. 493.
24 A. Kołodziejczyk, Cmentarze muzułmańskie w Polsce, Warszawa 1998, str. 59–60, 78–91. 

Jakuba Szynkiewicza postać tragiczna
Jakub Szynkiewicz był w okresie międzywojennym du-

chowym przywódcą tatarskich muzułmanów w Polsce. Osad-
nictwo Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim datuje się od 
czasów wielkich książąt Olgierda oraz Witolda, tj. od końca 
XIV wieku. Jego najstarsze ślady były w okolicach Trok. Na 
zachód od Trok, niedaleko Olity, znajduje się miejscowość 
Rejże, gdzie zachowały się najstarsze cmentarze tatarskie na 
Litwie. W czasach późniejszych, tj. w okresie panowania Ja-

Selim Chazbijewicz

giellonów w Polsce, osadnictwo tatarskie zaczęło przesuwać 
się na południe Wielkiego Księstwa Litewskiego w okolice 
dzisiejszej Białorusi. Największym ośrodkiem tatarskiego 
osadnictwa stała się Ziemia Mińska i Oszmiańszczyzna. 

Tatarzy w Wielkim Księstwie Litewskim posiadali pełnią 
praw obywatelskich oraz swobody religijne. Tamtejsze prawo-
dawstwo, skodyfikowane w tzw. Statutach Litewskich, dawało 
szlachcie tatarskiej prawa szlacheckie oraz możliwość wyzna-
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wania religii islamu, budowę świątyń – meczetów, posiadania 
własnych struktur religijnych – gmin, po tatarsku – dżemiatów. 
W ramach armii Wielkiego Księstwa Tatarzy posiadali własną 
organizację militarną – chorągwie lekkiej jazdy zorganizowane 
według klucza terytorialno-osadni-
czego. Do drugiej połowy XVII 
wieku istniały tatarskie chorągwie 
z zaciągu terytorialno-rodowego 
według ówczesnych powiatów, któ-
re były wówczas okręgami mobili-
zacyjnymi. 

Służba wojskowa Tatarów była 
oparta na zasadzie kozackiej, tj. na 
własny koszt – w zamian za nadaną 
ziemię. Na skutek podupadania ma-
terialnego Tatarów przekształciła się 
jednak w zaciąg na zasadzie zapłaty 
za służbę. Chorągwie tatarskie istnia-
ły do końca dawnej Rzeczypospoli-
tej. Już w latach siedemdziesiątych 
XVIII wieku, kiedy zaczęto refor-
mować wojskowość, powstały pułki 
Straży Przedniej Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, złożone z lekkiej jazdy, 
z których dwa były czysto tatarskie. 
Jeden dowódców tych pułków, generał Józef  Bielak był przez 
pewien czas naczelnym dowódcą korpusu armii insurekcyjnej 
z ramienia Tadeusza Kościuszki na Litwie. Brali też Tatarzy 
udział w obu powstaniach polskich z roku 1830 i 1863.

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, w granicach 
odrodzonej Rzeczypospolitej mieszkało ok. sześciu tysięcy 
Tatarów wyznających islam. Skupieni byli przede wszystkim 
na terenie województwa wileńskiego i nowogródzkiego oraz 
w niewielkim stopniu w województwie wołyńskim. Według 
danych przedwojennego Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego w roku 1925 w Polsce zamieszki-
wało 5805 muzułmanów. Zorganizowani byli w 18 parafii, 
posiadających 16 meczetów. Obowiązki duchownych pełniło 
18 imamów, mających do pomocy 12 muezzinów (odpowied-
nik wikarego). Parafie posiadały około 240 ha ziemi – tzw. 
wakufów, czyli fundacji religijnych, dochody z których były 
przeznaczane na utrzymanie duchownych i konserwację me-
czetów. W rzeczywistości nie były one wystarczające i korzy-
stano z dotacji państwowych w wysokości między 60 a 80 tys. 
rocznie, wypłacanych przez MWRiOP. 

Po odzyskaniu niepodległości zaistniał problem uregulo-
wania stanu prawnego wyznawców islamu, opierającego się na 
dawnym zaborczym prawie rosyjskim. Istniały niezależne od 
siebie ośrodki i gminy religijne. W grudniu 1925 roku w Wilnie 
odbył się pierwszy Wszechpolski Zjazd Delegatów Gmin Mu-
zułmańskich celem ustanowienia jednolitej organizacji religijnej 
i powołania przywódcy religijnego z tytułem muftiego. Powstał 
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, 
zaś na jego czele stanął mufti – dr Jakub Szynkiewicz. W sensie 
prawnym ostatecznie pozycję wyznania muzułmańskiego w Pol-
sce unormowała dopiero ustawa sejmowa z 21 kwietnia 1936 r. 
obowiązująca ze zmianami do dziś. Oprócz Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w roku 1926 powołano Związek Kultural-

no-Oświatowy Tatarów RP. Zrzeszał on przede wszystkim elitę 
tatarskiej inteligencji pragnącą odnowić i zachować dawne tra-
dycje Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Związek tenże 
posiadał 20 oddziałów w 5 województwach. 

Zarówno jedna, jak druga or-
ganizacja zaczęły wydawać własne 
tytuły prasowe. Związek Kultural-
no-Oświatowy Tatarów RP wyda-
wał w latach 1934–1939 w Wilnie 
miesięcznik „Życie Tatarskie”. 
Ostatni numer ukazał się we wrze-
śniu 1939 r. W latach 1930–1932 
oraz 1933–1937 ukazywał się 
w Warszawie kwartalnik „Przegląd 
Islamski”, jako organ Gminy Mu-
zułmańskiej m.st. Warszawy. W la-
tach 1932, 1935 i 1938 ukazały się 
trzy tomy czasopisma, praktycznie 
almanachu pt. „Rocznik Tatarski”. 
Było ono fundamentalne dla spu-
ścizny naukowej badań nad Tatara-
mi w Polsce i na Litwie wydawnic-
two. Jego redaktorem naczelnym, 
jak i organizatorem i liderem 
Związku Kulturalno-Oświatowe-

go był Leon Najman Mirza Kryczyński, rozstrzelany przez 
Niemców w 1939 r. 

W latach 1919–1922 oraz 1936–1939 istniały w ramach 
Wojska Polskiego osobne jednostki tatarskie. W roku 1919 po-
wołano i zorganizowano Pułk Jazdy Tatarskiej , którego nazwę 
zmieniono na Tatarski Pułk Ułanów im. Płka Mustafy Achma-
towicza. Pułk brał udział w kampanii kijowskiej, wkraczając do 
Kijowa w 1920 roku jako pierwsza zwarta jednostka Wojska Pol-
skiego. Stracił ponad połowę stanu osobowego podczas sierp-
niowej operacji „Cudu nad Wisłą” broniąc przeprawy w okoli-
cach Płocka. Z kolei w roku 1936 powstał 1. szwadron tatarski 
13. Pułku Ułanów Wileńskich. Szwadron ten razem z pułkiem 
walczył w 1939 r. Jeden z plutonów rozbitego już szwadronu 
i pułku dołączył do grupy „Polesie” gen. Kleberga walcząc do 
ostatka. Tatarzy walczyli też w Wileńskiej AK. Tatarem z pocho-
dzenia był ostatni dowódca Wileńskiego Okręgu AK pułkow-
nik Antoni Olechnowicz, pseudonim Pohorecki. Odtworzył on 
ten okręg na Pomorzu Gdańskim, razem z majorem Szendziela-
rzem ps. Łupaszko. Obaj zostali straceni w 1948 r. 

Jakub Szynkiewicz miał podczas drugiej wojny światowej 
zupełnie inne doświadczenia. Wybrany spośród czterech kan-
dydatów na stanowisko muftiego na Rzeczypospolitą Polskę, 
sprawował swój urząd do wybuchu wojny, ciesząc się zaufa-
niem ówczesnych polskich władz. Urodził się 16 kwietnia 
1884 r. w Lachowiczach (obecnie na Białorusi). W tym samym 
miasteczku urodził się prawie dwadzieścia lat później Sergiusz 
Piasecki, znany i wybitny pisarz, żołnierz AK, antykomuni-
sta, autor m.in. „Zapisków oficera Armii Czerwonej”. W roku 
1904 Szynkiewicz ukończył szkołę realną w Mińsku i roz-
począł studia w Instytucie Technologicznym w Petersburgu. 
W roku 1910 postanowił zmienić radykalnie kierunek studiów 
i przeniósł się na wydział języków wschodnich Uniwersytetu 
Petersburskiego. Zmiana zainteresowań nastąpiła być może 

Mufti Jakub Szynkiewicz
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pod wpływem aktywności w Kole Akademików Muzułma-
nów Polskich, które powstało w Petersburgu w roku 1907 
spośród studentów, polsko-litewskich Tatarów. Celem koła 
było praca kulturalno-oświatowa wśród współplemieńców, 
pogłębianie wiedzy na temat przeszłości Tatarów, ich tradycji, 
wzmacnianie narodowej tożsamości, samokształcenie w dzie-
dzinie historii polskich i litewskich Tatarów. Założyli je bracia 
Leon i Olgierd Kryczyńscy, którzy później stanęli na czele ru-
chu społecznego polskich Tatarów i odegrali też pewną rolę 
polityczną w okresie rewolucji i wojny domowej w Rosji. Do 
koła należało początkowo dwanaście osób, a Szynkiewicz był 
jednym z jego organizatorów. 

Po wybuchu pierwszej wojny światowej został powoła-
ny jako rezerwista do wojska i do roku 1917 przebywał na 
froncie. W latach 1917–1919 był na Krymie, działając wśród 
krymskich Tatarów. Na Krymie przebywało wtedy ponad ty-
siąc polskich Tatarów, którzy znaleźli się tam na skutek ewa-
kuacji ludności pasa przyfrontowego, jaką zarządziły władze 
rosyjskie w 1915 r. na skutek ofensywy niemieckiej. Przez ja-
kiś czas w okresie terroru bolszewickiego musiał Szynkiewicz 
ukrywać się w górach krymskich. W roku 1919 wyjechał do 
Niemiec, gdzie podjął studia z zakresu języków wschodnich, 
filozofii i historii na Uniwersytecie Berlińskim. W roku 1925 
otrzymał stopień doktora filozofii za pracę z zakresu języko-
znawstwa – syntaksy w zdaniach w języku starotureckim. 

Podczas studiów w Berlinie zawarł Jakub Szynkiewicz kole-
żeńskie stosunki ze studiującym filozofię młodym człowiekiem 
o literackich zainteresowaniach, nazwiskiem Joseph Goebbels. 
Ta znajomość będzie później owocowała. W roku 1926 został 
wybrany na stanowisko muftiego. Ożenił się z Lidią z domu 
Talkowską z którą miał syna Dżemila, obecnie obywatela USA. 
Między małżonkami była duża różnica wieku. Będąc muftim 
odbywał szereg podróży zagranicznych do krajów muzułmań-
skich, częściowo finansowanych przez polskie ministerstwo 
spraw zagranicznych, widzące w tym możliwość kształtowania 
wizerunku Polski na Wschodzie i to stosunkowo tanim kosz-
tem. Polscy Tatarzy w okresie międzywojennym byli w ten spo-
sób „wykorzystywani” przez polską dyplomację, czego niestety 
nie podjęła dyplomacja III RP. W roku 1926 Szynkiewicz wy-
jechał na Wszechświatowy Kongres Muzułmański w Kairze, 
w roku 1928 do Turcji, w 1930 do Egiptu i Królestwa Hidżazu 
i Nedżdu – późniejszej Arabii Saudyjskiej, do Palestyny i Syrii, 
w roku 1930 również do Jugosławii, w 1932 roku do Turcji, 
Syrii, Palestyny i Egiptu, zaś w 1935 na Wszecheuropejski Kon-
gres Muzułmański w Genewie. 

 Za zasługi w dziedzinie organizacji muzułmanów w Pol-
sce decyzją Prezydenta RP z 24 IV 1936 r. nadano mu order 
Polonia Restituta II klasy. Pierwsza połowa lat trzydziestych to 
okres dużego sporu kompetencyjnego z braćmi Kryczyńskimi 
i prowadzonym przez nich Związkiem Kulturalno-Oświato-
wym Tatarów RP. Spór był tak ostry i długotrwały, że z ra-
mienia władz podjął się mediacji ówczesny wojewoda wileński 
Ludwik Bociański. Jakub Szynkiewicz, co jest istotne dla jego 
późniejszej biografii, posiadał rodzonego brata Macieja, który 
razem z nim przebywał na Krymie, a w roku 1918 został prze-
wodniczącym Związku Tatarów Litewskich w Symferopolu. 
Maciej, po przejęciu władzy na półwyspie przez bolszewików 
w 1920 r., do Polski nie zdołał wrócić. W roku 1928 został 

aresztowany za nacjonalizm tatarski, trockizm i szpiegostwo 
na rzecz organizacji białogwardyjskich. Aresztowano rów-
nież jego syna, Edige. Obu zesłano pod koło polarne. Maciej 
nie przeżył tego obozu, jednakże młody Edige zdołał uciec 
i przedostawszy się przez całe terytorium Związku Sowieckie-
go przekroczył nielegalnie granicę z Iranem (wtedy jeszcze 
Persją) na Kaukazie. W Teheranie zgłosił się do polskiej am-
basady i otrzymał pomoc. W roku 1936 był już w Polsce i tu 
podjął w Wilnie studia w Szkole Nauk Politycznych przy In-
stytucie Badań Europy Wschodniej. Związał się z jako współ-
organizator ze Związkiem Młodzieży Tatarskiej w Wilnie. Nie 
jest wykluczone, że Edige Szynkiewicz już w tym okresie pod-
jął współpracę z wywiadem niemieckim, jak i tureckim. 

Po wybuchu II wojny światowej jako bezpaństwowiec 
wyjechał z Polski z personelem ambasady tureckiej. W latach 
1941 i 1942, za pośrednictwem ambasadora Rzeszy w An-
karze von Pappena, podjął w Berlinie rozmowy z władzami 
niemieckimi w sprawie organizacji oddziałów ochotniczych 
w Wehrmachcie złożonych z jeńców sowieckich pochodzenia 
tatarskiego. Posiadał pełnomocnictwo emigracji politycznej 
Tatarów Krymskich w Turcji i ciche przyzwolenie rządu ture-
ckiego. Otrzymał oficjalną funkcję – reprezentanta tatarskich 
interesów narodowych przy Niemieckim Sztabie Dowództwa 
Wojsk Lądowych. Kiedy w roku 1942 gen. von Manstein zajął 
Krym, Edige Szynkiewicz przeniósł się na półwysep, gdzie był 
szarą eminencją zorganizowanego przez Niemców samorządu 
tatarskiego – Komitetu Muzułmańskiego, oraz uczestniczył 
w wydawaniu miesięcznika „Azad Kyrym” (Wolny Krym). 

Po ewakuacji Krymu w 1944 r. Edige Szynkiewicz uczest-
niczył w rozmowach na temat organizacji Tatarskiej Górskiej 
Brygady Waffen SS, sformowanej już na Węgrzech. Po za-
kończeniu II wojny światowej przebywał na stale w Mona-
chium, gdzie był współorganizatorem tatarskiej rozgłośni 
radia „Svoboda” i zajął się pracą naukową w monachijskim 
Instytucie Badań nad Związkiem Sowieckim. Zmarł 22 czerw-
ca 1980 r. Tatarzy krymscy w roku 2007 sprowadzili jego 
prochy na Krym i pochowali na cmentarzu zasłużonych dla 
sprawy narodowej w Bachczysaraju obok mauzoleum chana 
Mengli Gereja. Z kolei jego wujek, mufti Jakub Szynkiewicz, 
w dużej mierze inspirowany przez siostrzeńca, po wybuchu 
wojny również podjął współpracę z Niemcami. Przypomniał 
sobie o nim jego dawny kolega, wtedy minister propagandy 
Rzeszy. Jakub Szynkiewicz został mianowany przez władze 
niemieckie muftim Ostlandu, czyli okupowanego terytorium 
wschodnich terenów Polski, Białorusi, Litwy i krajów bałty-
ckich. W latach 1943–1944 Jakub Szynkiewicz zaangażował 
się w tworzenie Związku Młodzieży Tatarskiej na wzór Hi-
terjugend. Jako mufti Ostlandu podlegał wielkiemu muftiemu 
Jerozolimy Aminowi Al-Husejniemu, którego władze niemie-
ckie wyznaczyły na zwierzchnika wszystkich muzułmanów na 
terenach zajętych przez III Rzeszę. Al-Husejni otrzymał od 
Himmlera tytuł obergruppenführera SS jako nominalny szef  
Legionu Arabskiego Waffen SS. Był też wujkiem nieżyjącego 
już przywódcy Palestyńczyków Jasira Arafata. Z kolei mufti 
Szynkiewicz udzielił w roli muftiego Ostlandu paru wywia-
dów dla ówczesnej prasy niemieckiej. 

W roku 1944 kiedy Niemcy ewakuowali się z Wilna, razem 
z nimi wyjechał Jakub Szynkiewicz. Poprzez Wiedeń i Rzym tra-
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fił do Egiptu, gdzie mieszkał do 1952 r. Po zamachu stanu i prze-
jęciu władzy przez Nassera, wyjechał do USA i tam zmarł w 1966 
r. W okresie swojego urzędowania jako mufti Ostlandu, korzysta-
jąc ze swoich znajomości z Goebbelsem wyratował od zagłady 
Karaimów wileńskich, których Niemcy, biorąc za Żydów, chcieli 
eksterminować. Wskutek telefonicznej interwencji Szynkiewicza 
bezpośrednio u Goebbelsa, władze niemieckie zarządziły bada-
nia rasowe w 1943 r., które niezbicie potwierdziły przynależność 
Karaimów do rasy ałtajskiej, z której wywodzą się Turcy i Tata-
rzy. W ten sposób zostali wyłączeni z eksterminacji. Dzięki temu, 
wyratowało się też wielu Żydów, którzy albo podawali się za Ka-
raimów, albo otrzymywali od muftiego zaświadczenia że są mu-
zułmanami i dlatego są obrzezani, bowiem islam podobnie jak 
judaizm nakazuje mężczyznom praktykę obrzezania. Przypadki 
te opisują pamiętnikarze tego okresu, a również relacje samych 
uratowanych w ten sposób Żydów. Epizod z wyjazdem z Wilna, 

ewakuację urzędu muftiego do Wiednia w 1944 r. opisuje wybit-
ny polski pisarz emigracyjny Józef  Mackiewicz w zbiorze artyku-
łów i esejów pt. „Droga Pani”, w rozdziale pt. „Ostturkmenis-
che Waffen SS”, któremu mufti, a raczej jego zastępca podczas 
wojny Borys Urman Emirza Chalecki również pomógł wyjechać, 
a właściwie uciec przed bolszewikami. 

Był niewątpliwie Jakub Szynkiewicz postacią nietuzinko-
wa i tragiczną, próbującą ratować co się dało z dawnej tradycji 
małej, bezbronnej właściwie grupy etnicznej, jaką byli polsko-
litewscy Tatarzy, egzystujący na pograniczu cywilizacji pomię-
dzy dwoma totalitaryzmami. Każdy wybór, który by uczynił, 
byłby złym wyborem. Sytuacja jak z antycznej tragedii. Taki 
był, niestety, los wielu.

Selim Chazbijewicz
■

Muzułmanie w obronie II Rzeczypospolitej w 1920 roku

Śpij spokojnie
A w tym grobie
niech się Kaukaz
przyśni Tobie.�

Tragiczne położenie obywateli carskiej Rosji podczas I woj-
ny światowej oraz wydarzenia związane z wybuchem rewolucji 
lutowej w 1917 r., rozpadem imperiów habsburskiego i tureckie-
go, stworzyły szanse na wyzwolenie się licznych narodów z ro-
syjskiego „więzienia narodów”. Z szansy tej skorzystały różne 
społeczeństwa w Europie Środkowo-wschodniej oraz na Kau-
kazie. Jednak droga do uzyskania niepodległości i stabilnych gra-
nic nierzadko wymagała daniny krwi. Przed takim wyzwaniem 
stanęły rodząca się Polska i państwa muzułmańskie na Krymie 
i Kaukazie, których byty zostały zagrożone przez bolszewików. 
Wspólny wróg dla odmiennych kulturowo, cywilizacyjnie i reli-
gijnie regionów zbliżył dwa różne światy: polski-chrześcijański 
i krymsko-kaukasko-islamski. Zwornikiem dla tych dwóch krę-
gów cywilizacyjnych stali się Tatarzy litewsko-polscy.

Poświęcenie muzułmanów znad morza Czarnego i gór 
Kaukazu dla sprawy niepodległej Polski nierozerwalnie złączy-
ło ich z losami Pułku Jazdy Tatarskiej, a po jego rozformowaniu 
z Dywizjonem Muzułmańskim oraz działalnością elit polskich 
muzułmanów, a zwłaszcza Tatara Aleksandra Achmatowicza�.

Prace nad stworzeniem oddziału dla wyznawców islamu 
w Wojsku Polskim (WP) prowadził w Wilnie Centralny Ko-
mitet Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Jednak w wy-
niku dość szybkiej akcji uderzeniowej Robotniczo-chłopskiej 

� Słowa te zostały wyryte na nagrobku muzułmanina – generała Safara Bek Malsaga, który 
zmarł 20.02.1944 r. w wieku 84 lat. Pochowany na warszawskim mizarze przy ul. Tatarskiej.

� Aleksander Achmatowicz (19.02.1865–7.03.1944), senator I Kadencji w Senacie RP, dzia-
łacz patriotyczny i społeczny, prezes Komitetu Tatarskiego. Więcej: A. Buczacki, Zarys 
działalności prawników pochodzenia tatarskiego II-ej Rzeczypospolitej, [w]: Rocznik Tatarów Pol-
skich t. VI, Gdańsk 2000, V. B. Jedigar, Zarys historji wojennej Tatarskiego Pułku Ułanów im. 
płka Mustafy Achmatowicza, s. 9; Kazimierz Mazurkiewicz, Zarys historji wojennej 10. pułku 
strzelców konnych, Warszawa 1930, s. 30.

Krzysztof  Bassara

Armii Czerwonej (Рабоче-Крестьянская Красная Армия) na pół-
nocno-wschodnie Kresy, prace przeniesiono do Warszawy. 25 
stycznia 1919 roku Sztab Generalny Wojska Polskiego wydał 
pozytywną opinię na temat powołania takiej jednostki. Na 
mocy rozkazu nr 41 Sztabu Generalnego WP utworzono Od-
dział Jazdy Tatarskiej (zwanym powszechnie Jazdą Tatarską 
lub Pułkiem Jazdy Tatarskiej), który dał początek słynnemu 
Pułkowi Tatarskiemu Ułanów im. Achmatowicza. 

Jednak, jak warto zauważyć, niemal do połowy 1919 r. 
ważyło się istnienie tej formacji. Główny problem stanowi-
ła mała ilość muzułmańskich rekrutów3. Dopiero od maja 
1919 r., wraz z ponownym wkroczeniem Wojska Polskiego 
na Kresy północne, zwiększono pobór. Werbunek przepro-
wadzano również wśród Kozaków, dezerterów z Armii Czer-
wonej i białych wojsk, którzy znaleźli się w niewoli polskiej4. 
Do pułku werbowano ponadto zwabionych egzotyką chrześ-
cijańskich ochotników. Do czasu wcielenia grupy kaukaskich 
żołnierzy w jednostce dominowali właśnie chrześcijanie, któ-
rzy jeszcze w pierwszej połowie 1919 r. stanowili 4/5 całego 
składu�. Warto zaznaczyć, że podczas, gdy w pułku przeważał 
element niemuzułmański, na jej temat krążyła negatywna opi-
nia. Dopiero ze wzrostem poboru wyznawców Proroka do 
Jazdy Tatarskiej, podniosła się wartość bojowa oraz dyscypli-
na oddziału.

Ponad 230 ochotników z Kaukazu wprowadziło swój 
oryginalny koloryt do i tak egzotycznej jednostki Wojska Pol-
skiego. Chodzi tu przede wszystkim o mundur, choć przeja-
wiało się też w specyficznym stylu bycia kaukaskich ułanów. 
Swoją odrębność manifestowali m.in. charakterystycznymi dla 
nich papachami z baraniego futra, które nosili wbrew polskim 
regulaminom wojskowym. Jak wspominał Veli Bek Jedigar (...) 
żadną ludzką siłą nie można im było odebrać [tj. tych czapek; przyp. 
3 A. Smolski, Początki dziejów Pułku Tatarskiego Ułanów imienia Achmatowicza (styczeń-lipiec 1919 

r.), [w]: Rocznik Tatarów Polskich, Gdańsk 2000, t. VI.
4 Szerzej: Z. Karpus, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy w Polsce w latach 1918–1924. Z dziejów 

militarno-politycznych wojny polsko-radzieckiej, Toruń 1991.
� Dane za V. B. Jedigar, op. cit. s. 9.
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K. B.]6. Także wobec braku mundurów żołnierze bardzo czę-
sto nosili rosyjskie uniformy, a nawet cywilne ubranie7. Dodat-
kowym wyróżnikiem były cechy fizyczne, a także mowa.

Kariera frontowa pułku rozpoczęła się stosunkowo póź-
no. Pod koniec kwietnia 1919 r. Tatarzy dotarli do Grodna, 
gdzie zorganizowano dwa szwadrony liniowe i dwa plutony 
ciężkich karabinów maszynowych. Od tego momentu Pułk 
Jazdy Tatarskiej brał udział w działaniach bojowych m.in. 
w grupie generała Józefa Lasockiego, która operowała na 
Mińszczyźnie. Od października 1919 r. siły tatarskich ułanów 
zostały odesłane do dyspozycji Grupy Poleskiej płk. Włady-
sława Sikorskiego. W tym okresie pułk świetnie spisywał się 
w oczyszczaniu terenu z sił przeciwnika, działaniach party-
zanckich oraz tzw. braniu języka i zdobywaniu cennych infor-
macji od żołnierzy wroga. Na wiosnę 1920 r. Jazda Tatarska 
została wcielona w skład 7. Brygady Kawalerii pod komendą 
płk. Aleksandra Romanowicza (Tatara polskiego pochodze-
nia), biorącej udział w operacji kijowskiej. Należy dodać, iż 
zagon tatarski był jedną z pierwszych regularnych formacji 
Wojska Polskiego, która wkroczyła do Kijowa8. 

Podczas odwrotu Tatarzy osłaniali siły polskie pod Ro-
tyczami, Stracholesiem, Suchołuczem, Midwinem, Djabłowi-
czami, Hornostajpolem, Gubinem, Złodziejówką, Bohdana-
mi. Z powodu strat poniesionych w starciu z bardzo dobrze 
wyszkolonymi zagonami kawalerii Siemiona Budionnego 
w czerwcu pod Harbutowem, Jazda Tatarska została odesłana 
do Płocka. Do miasta dotarły wyczerpane i zdziesiątkowa-
ne szwadrony. Co ciekawe, ułani do miejsca koncentracji sił 
w Płocku przybyli z oddalonego o ok. 40 km Kutna pieszo, 
a nie na koniach. Tam przystąpiono do leczenia kontuzjowa-
nych i chorych zwierząt oraz werbunku ludzi. W okresie tzw. 
cudu nad Wisłą wartość bojowa jazdy z powodu olbrzymich 
strat była mocno nadwyrężona. Przeorganizowany i uzupeł-
niony pułk mógł wystawić jednostkę konną w sile ok. 40–50 
szabel oraz spieszoną formację do 150 bagnetów9. Większość 
żołnierzy pod Płockiem w Jeździe Tatarskiej stanowili ochot-
nicy kaukascy – głównie dezerterzy z RKKA.

Zupełnie inną drogą trafił do Płocka szwadron zapasowy 
pułku, utworzony w połowie 1919 r. wraz ze zwiększeniem się 
liczby muzułmańskich ochotników. Żołnierze z tej jednostki 
podjęli działania społeczne na rzecz wspólnoty wileńskich wy-
znawców islamu. Ułani pod kierownictwem Bohdana Achma-
towicza otoczyli płotem mizar na Łukiszkach w Wilnie. Cytując 
tu monografię L. Kryczyńskiego: (…) bezinteresowną tę pracę m.in. 
wykonali ułani: kapral Murat Mingazutdinów (ze wsi Kuzykiejawskiej 
pow. menzelińskiego, gub. ufimskiej), Mahut Sabitow (ze wsi Petrakij-
skiej, gub. simbirskiej) i Arytulla Sytdikow (z pow. sergackiego, gub. 
Grodzińskiej)�0, można stwierdzić, że zaangażowali się w nie ro-
syjscy wyznawcy Allaha. Do końca 1919 r. zorganizowano siły 
szwadronu zapasowego do tego stopnia, by mógł prowadzić 
samodzielne działania bojowe. W tym też czasie zakończone 
zostały prace nad stworzeniem opieki duchowej nad służącymi 
6 Cytat za: V. B. Jedigar, op. cit., s. 44.
7 V. B. Jedigar, op. cit., s. 25, 44, J. Jaworski, Jazda tatarska II Rzeczypospolitej. Dzieje, barwa i broń, 

Warszawa 1988, Z. Żygulski jun., H. Wielecki, Polski Mundur Wojskowy, Kraków 1988, poz. 212. 
8 J. Wasiutyński, Zarys historji wojennej 17. pułku ułanów gnieźnieńskich, Warszawa 1929, s. 7, 9; 

V. B. Jedigar, op. cit., s. 20-22.
9 V. B. Jedigar, op. cit., s. 38.
�0 L. Kryczyński, Historia meczetu w Wilnie, Warszawa 1937, s. 28.

w Wojsku Polskim muzułmanami. Na mocy Rozkazu Ministra 
Spraw Wojskowych z 25 października 1919 r. usankcjonowa-
no podstawy prawne określające zadania i obowiązki dla mułły 
wojskowego. Naczelnym Mułłą Wojskowym w okresie wojny 
polsko-bolszewickiej został mianowany w stopniu kapitana WP 
Sinatulla Chabibullin – przebywający w Warszawie dotychcza-
sowy imam carskich wojsk rosyjskich��. Ostatecznie 19 marca 
1920 r. szwadron zapasowy Tatarskiego Pułku Ułanów im. Płk. 
Mustafy Achmatowicza przeniesiono z Grodna do Wilna. Do 
tego czasu prowadził działania bojowe w rejonie Kanału Augu-
stowskiego i na Grodzieńszczyźnie.

Wraz z nastaniem maja 1920 r., Armia Czerwona ponownie 
zagroziła ziemi wileńskiej. Ofensywa sowiecka szybko zmierzała 
w kierunku Wilna. Początkowo walki były toczone nad Berezy-
ną i Autą, a do 4 lipca 1920 r. Polacy zostali całkowicie wyparci 
z okolic Dzisny. Po tej ofensywie zadecydowano o przeprowa-
dzeniu ewakuacji żołnierzy – w tym ułanów tatarskich – i waż-
niejszych instytucji z zagrożonego Wilna do Płocka. Jednak na 
prośbę Tatarów, w mieście pozostało 260 szabel i 4 ciężkie ka-
rabiny maszynowe��. Obroną miasta nad Wilią zajęli się rotmi-
strzowie: Jerzy Dąbrowski i Jerzy Grobicki. W szybkim tempie 
utworzono doraźny pułk kawalerii, w którego składzie znaleźli 
się: zagończycy Dąbrowskiego, oddział pieszy, pluton artylerii, 
a także dwa szwadrony liniowe i oddział ciężkich karabinów ma-
szynowych, złożone z Tatarów pod komendą porucznika Jana 
Kałłaura13. Przydzielono im zadanie zwiadów i osłony polskich 
oddziałów operujących w rejonie Bujwidz. 

Doszło do pierwszych starć z przeciwnikiem, w efekcie 
których siły polskie były zmuszone do wycofania się. Podczas 
kilkugodzinnej potyczki pod leśniczówką Sunkieły siły tatarskie 
zostały rozczłonkowane. Na biwakujących Tatarów oraz pie-
chotę polską pod leśniczówką uderzyli bolszewicy. Otworzyli 
skuteczny ogień, który spowodował ucieczkę części koni. W wy-
niku przewagi przeciwnika, powiększających się strat i ewakua-
cji rannego dowódcy rtm. Dąbrowskiego, rtm. Jerzy Grobicki 
podjął decyzję o ewakuacji. Tatarzy wycofali się dopiero póź-
nym wieczorem, w dwóch kolumnach. Część oddziałów pod 
dowództwem por. Kałłaura poprzez tereny litewskie i Nową 
Wilejkę dotarła do Wilna na Antokol. Druga grupa kierowa-
na przez ppor. Zatorskiego zagalopowała się aż do Grodna. 
14 lipca grupa, która pozostała w Wilnie prowadziła walki miej-
skie z Armią Czerwoną, jednak z powodu braku amunicji i bez-
nadziejnej sytuacji zmuszona była opuścić miasto. 

Podczas odwrotu, w rejonie Waki do oddziału tego do-
łączył rotmistrz Dąbrowski. Między 16 a 17 lipca Tatarzy 
w ciągłym odwrocie prowadzili utarczki z kozacką kawalerią 
oraz Litwinami. W Grodnie grupa por. Kałłaura zameldowała 
się 17 lipca. Tam też odnaleziono zagubionych Tatarów ppor. 
Wacława Zatorskiego. Jeszcze tego samego dnia wydzielono 
samodzielny szwadron Tatarskiego Pułku Ułanów pod ko-
mendą awansowanego do stopnia porucznika Wacława Za-
torskiego. Rannych ułanów i kontuzjowane konie odesłano do 
Płocka pod dowództwem por. Kałłaura. 18 lipca samodzielny 
szwadron Tatarskiego Pułku Ułanów, wzmocniony szwadro-
�� Szerzej patrz: A. Pogorzelski, Problem imamatu wojskowego oraz sytuacja prawna żołnierzy wyzna-

nia muzułmańskiego w Wojsku Polskim w latach 1918-1939, [w]: Rocznik Tatarów Polskich t. 
VI, Gdańsk 2000.

�� V. B. Jedigar, op. cit., s. 27.
13 Ibidem, s. 27-28.
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nem z 13. Pułku Ułanów Wileńskich, wziął udział w walkach 
z lewym skrzydłem korpusu Gaja pod Gubliczami koło Kuź-
nicy. Działania bojowe toczone były w ramach grupy opera-
cyjnej generała Żeligowskiego. Wobec zagrożenia okrążeniem 
przez siły kawalerii sowieckiej, Tatarzy zmuszeni byli do od-
wrotu. Po wielu perypetiach szwadron Tatarów przedostał się 
pod Ostrołęką do grupy kawalerii gen. Karnickiego. W tym 
okresie prowadzono akcję werbunkową wśród jeńców sowie-
ckich. Dla wzmocnienia stacjonującego w Płocku Tatarskiego 
Pułku Ułanów odesłany został por. Wacław Zatorski. 

Szwadron, który operował od 14 sierpnia w ramach 18. 
Dywizji Piechoty, przejął pod rozkazy por. Temir Bułat Gu-
cunajew. Tatarzy brali wtedy udział w likwidacji wrogich jed-
nostek na szlaku między Ostrołęką a Mławą. Po osiągnięciu 
Mławy do Tatarskiego Pułku został odesłany por. Gucunajew, 
zaś dowództwo nad szwadronem objął ppor. Ewgraf  Cucjew. 
Od września 1920 r. szwadron tatarski pod komendą Kau-
kazczyka brał udział w akcjach pościgowych za 12. Armią 
RKKA. 19 lipca 1920 r. do grupy operacyjnej gen. Lucjana 
Żeligowskiego dotarł pluton złożony z Tatarów pod komendą 
ppor. Wassan-Beka Totjewa i tego samego dnia wziął udział 
w starciach z bolszewikami. Do 24 lipca działał na tyłach nie-
przyjaciela w rejonie przepraw nad Niemnem, Kuźnicą oraz 
lasów pod Wasilkowem. W trakcie starć Tatarzy zdobyli na 
Kozakach taczankę. Na stacji Wasilków pluton nawiązał po-
nownie kontakt z generałem Żeligowskim. Oddział tatarski 
pod komendą Totjewa został przydzielony tym razem do 10. 
Dywizji Piechoty, z którym przebył szlak bojowy od Jabłon-
nej, poprzez Radzymin i przeprawy nad Bugiem (w rejonie 
pod Popowem Kościeliskim), dalej kierował się na Pułtusk 
i Ciechanów, by bronić twierdzy w Zamościu. Od 31 sierp-
nia Tatarzy brali udział w pościgu za bolszewikami na trasie 
Hrubieszów – Koryłów – Sokal – Krystynopol – rzeka Ikwa 
(pod Krzemieńcem) – Krzemieniec. Pluton zakończył swo-
je działania bojowe w Brześciu nad Bugiem, po czym został 
odesłany w sile 50 ludzi do Dywizjonu Muzułmańskiego.14 

7 sierpnia 1920 r. IV odcinek obrony Wisły przejął pod 
rozkazy mjr Tomaszewicz, który pełnił do tej pory obowiązki 
dowódcy Tatarskiego Pułku Ułanów im. Płk. Mustafy Achma-
towicza. Jeszcze tego samego dnia został wysłany w kierunku 
Płońska zwiad konny pod dowództwem rtm. Bahajeddyna 
Emira Hassana Chursza. Podczas powrotu pułk zostawił w Bo-
dzanowie jeden szwadron, by zabezpieczyć łączność z Wyszo-
grodem, zaś na odcinku od Dobrzynia do Płocka pozostał 
drugi szwadron i część szwadronu technicznego. Przez ten cały 
okres werbowano muzułmańskich dezerterów z RKKA.

Podczas desantu Rosjan na Wiśle w sierpniu, Pułk Tatarski 
skutecznie hamował impet uderzenia na odcinku od Wyszogro-
du do Płocka. Tatarzy prowadzili zwiad i rozpoznanie przedpo-
la. 14 sierpnia z zagrożonego Płocka ewakuowano magazyny 
i chore konie do Krośniewic k. Kutna. Do 17 sierpnia Sowieci 
atakowali wzdłuż szosy bielskiej na Płock. Przed frontalnym 
atakiem na miasto usadowili się na przedpolach na linii Rogo-
zino – Brochocin – Trzepowo. Tymczasem pod Włocławkiem 
trwały zacięte walki, zaś Modlin skupił na sobie działania 15. Ar-
mii Sowieckiej. Załoga Płocka nie spodziewała się uderzenia na 
miasto. Organizowano nawet polskie uderzenie na siły 4. Armii. 

14 V. B. Jedigar, op. cit., s. 38; K. Mazurkiewicz, op. cit., s. 33.

Jednak 18 sierpnia (tj. 2 dni po odparciu sił bolszewickich spod 
stolicy Polski) Rosjanie gwałtownie zaatakowali. W pierwszej 
linii szarżowali kawalerzyści z III Konnego Korpusu sowieckie-
go, którzy dosłownie rozsiekli szaszkami konny tatarski patrol 
i piechotę z 6. Pułku Piechoty Legionów, idących na Trzepowo 
(obecnie dzielnica Płocka). Już w kolonii Maszewo, w okrążeniu 
padł zarąbany sowieckimi szablami por. Michał Lisiecki. Cięż-
ko ranny pchor. Bolesław Skinder odebrał sobie życie strzałem 
z własnej broni.�� Z grupy tej wydostało się jedynie kilkunastu 
ułanów, którzy przedarli się do północnej części Płocka, gdzie 
już rezydowali Rosjanie. Załamał się również wypad na Trzepo-
wo na lewym skrzydle. Polacy zostali zmasakrowani przez Ko-
zaków. Czerwonoarmiści nie brali nikogo do niewoli – dobijali 
rannych na miejscu. Na most w Płocku nacierały siły z 1 GBK 
z korpusu Chana Gaja, które w godzinach popołudniowych 
podjęły się szturmu przeprawy płockiej od strony Dobrzynia 
i szosy bielskiej. Pierwsze chwile bolszewickiego uderzenia tak 
wspominał Iskander Achmatowicz (polski Tatar): 

W mieście panuje straszliwy popłoch, wszystko dąży do mostu. 
Ostrzeliwując się wpadamy na plac obok parku i Kościoła, a dalej mała 
przestrzeń dzieli nas od mostu, stwarza to wielki popłoch. Kozacy tym-
czasem są już na placu i z koni strzelają do nas. Skuteczny ogień ka-
rabinów maszynowych kozaków czyni straszne spustoszenie wśród koni 
i ludzi. Panika doprowadziła do tego, że poszczególne grupy żołnierzy 
strzelają omyłkowo do swoich. (...) Pomocy nie oczekujemy, tem bar-
dziej, że most jest tak silnie ostrzeliwany, że nikt nie może przedostać 
się do nas. W ten sposób, w natężeniu nerwów i w obawie przed odcięciem 
od miasta przechodzi reszta dnia.16

Sowietom skutecznie zaryglowano wszystkie drogi do mo-
stu na Wiśle. Dostępu do przeprawy na licznych barykadach 
broniły zarówno regularne oddziały wojskowe, jak też ludność 
cywilna (w tym dzieci i kobiety). Po powstrzymaniu szturmu 
por. Achmatowicz wraz z wydzieloną grupą (14 ułanów i jeden 
ciężki karabin maszynowy) zorganizował obronę na prawej (tj. 
wschodniej) flance przy ul. Warszawskiej i al. Kilińskiego oraz 
stacji filtrów. Dostępu do mostu skutecznie bronił wachmistrz 
Maham Zaci z grupą Tatarów. Tam ułani w brutalny sposób 
dokonywali zatrzymań żołnierzy-dezerterów, którzy starali się 
uciec na drugi brzeg Wisły. W godzinach nocnych jednostki ro-
syjskie wzmocniły atak. W całym mieście dochodziło do inten-
sywnych utarczek na barykadach. Dopiero nad ranem przybyło 
wsparcie dla obrońców. Po całonocnych bojach, 19 sierpnia 
Polacy skutecznie wyparli Sowietów z miasta. 

W trakcie walk miejskich ułani stracili 56 Tatarów, w tym 
2 oficerów, dalszych kilkudziesięciu zostało rannych. Również 
wśród koni były poważne straty. Między innymi pod siod-
łem por. Kajtowym Hadży Muratem padł koń przeszyty aż 
16 kulami17. Wszystkich poległych żołnierzy muzułmańskich 
pochowano na mizarze w Płocku (w 1945 r. został on zde-
wastowany i zbezczeszczony przez Armię Czerwoną). Jednak 
Pułk Ułanów Tatarskich zaznał goryczy rozformowania swo-
jego oddziału. W niejasnych okolicznościach zlikwidowano 
Jazdę Tatarską. Część ułanów tatarskich została odesłana do 
13. Pułku Ułanów Wileńskich. Dopiero po interwencji same-
go Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego powołano nową 

�� V.B. Jedigar, op. cit., s. 41-42.
16 Cytaty za: B. Gołębiewska, Obrona Płocka 1920, s. 2, http://www.płockaprawica.net/dow-

nloads/ płock1920.pdf, 5 IX 2008, a także V.B. Jedigar, op. cit., s. 43.
17 V. B. Jedigar, op. cit., s. 44.
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jednostkę o charakterze muzułmańskim w Wojsku Polskim. 
W dowód wdzięczności za największe poświęcenie i straty 
wśród górali z Kaukazu, kadra polskich Tatarów nie nalegała 
na nadanie tejże przydomku „Tatarski”. 

Pod koniec września 1920 r. w Krośniewicach powstał Dy-
wizjon Muzułmański, którego szeregi uzupełnili głównie kawa-
lerzyści z Pułku Tatarskiego Ułanów i ze szwadronu zapaso-
wego 13. Pułku Ułanów Wileńskich – wszyscy jako ochotniczy 
zaciąg. W jednostce prowadzono kursy dla podoficerów oraz 
szeregowców. Ponadto zorganizowano szkołę dla analfabetów. 
Jednak z czasem dywizjon przeszedł reorganizację i stopnio-
wą redukcję tracąc swój muzułmański charakter. Po roku 1921 
z Dywizjonu Muzułmańskiego zorganizowano dywizjon par-
tyzancki rtm. Churszyłowa, którego część wcielono do I dywi-
zjonu 3. Pułku Strzelców Konnych. Ostatecznie pozostał tylko 
szwadron pod komendą rtm. Tadeusza Dackiewicza, w 1922 
roku wcielony do 10. Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie.

Oddziały Jazdy Tatarskiej padały ofiarami pomyłkowych 
ostrzałów ze strony polskich jednostek. Problem ten dotyczył 
przede wszystkim Kaukazczyków, którzy byli myleni z Sowie-

tami. Wynikało to z samego wyglądu górali kaukaskich, którzy 
nosili papachy, typowe dla „gorców” i Kozaków. Częstokroć 
widok szarżujących kawalerzystów w owych nakryciach głów 
był mylnie rozpoznawany jako atak czerwonych Kozaków. 
Egzotyczna mowa kaukaskich jeźdźców mogła być także źle 
rozumiana przez Polaków – zwłaszcza tych z zachodnich ziem 
polskich. Ponadto, ataki ułanów z Jazdy Tatarskiej przeprowa-
dzane były w sposób brawurowy i niemal szaleńczy. Tatarzy 
dokonywali szarż z mało spodziewanych dla polskich obroń-
ców kierunkach. Często robili wypady na tyły przeciwnika, zaś 
po rozbiciu go siłą impetu wpadali na obrońców, którzy na 
widok szturmu kawalerii – i to w papachach – kontynuowali 
ogień. Tak się stało między innymi pod Wasilkowem, gdzie 
pluton Tatarów zaatakował od tyłu szarżujących na polską 
baterię bolszewików. W wyniku tej niespodziewanej akcji ra-
tunkowej jeden z ułanów zginął od kul własnego pododdziału 
artyleryjskiego.18

Krzysztof  Bassara
■

18 V. B. Jedigar, op. cit., s. 35–36.

Spoczął na osmołowskim mizarze
W numerze 4 (8) 2010 r. „Przeglądu Tatarskiego” ukazał 

się artykuł „Z ziemi kaukaskiej do Polski…”. Przedstawiłem 
w nim losy Czerkiesa, które splotły się z historią walczące-
go o niepodległość narodu polskiego. Udało mi się odnaleźć 
Jego rodzinę w dalekiej Machaczkale i potwierdzić miejsce po-
chówku na mizarze w Osmołowie. 

Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, Hussejn Da-
nagujew, pozbawiony ojczyzny i możliwości powrotu na uko-
chany Kaukaz pozostał w II Rzeczypospolitej. Podeszły wiek 
i nieznajomość języka polskiego powodowały, że stary góral nie 
mógł pozostać w polskiej armii w stopniu podoficera zawodo-
wego�. Akt Prezydenta II RP, mianował sędziwego wojownika 
dożywotnim, tytularnym wachmistrzem służby czynnej, dzięki 
czemu Czerkies zyskał źródło skromnego utrzymania. 

� Michał Romaszkiewicz Reflektor, nr 24, Białystok, 1934 r., str. 5. Art. 71 wymieniał znajo-
mość języka polskiego w słowie i piśmie, oraz umiejętność rachowania jako jeden z wa-
runków mianowania żołnierza na podoficera zawodowego, Ustawa o podstawowych obowiąz-
kach i prawach szeregowych Wojska Polskiego, Dz. U. 1924 nr 72 poz. 698, str. 1043. 

Arkadiusz Piotrowski

Kolejne lata życia spędził Danagujew w koszarach przy 
ul. Kawaleryjskiej gdzie stacjonował 10. Pułk Ułanów Litew-
skich. Urozmaiceniem codziennej koszarowej monotonii były 
manewry i odbywające się raz w roku święto pułkowe.

Oddajmy głos Bohdanowi Tadeuszowi Urbanowiczowi, 
podporucznikowi rezerwy 10. PUL, opisującemu udział i rolę 
wachmistrza w owym święcie:

Co roku 8 maja pułk obchodził swoje święto pułkowe – rocznicę 
pojenia koni w Dnieprze pod Berezyną. W czasie święta obowiązywało 
starszeństwo, to jest data promocji na oficera. Starszy promocją podpo-
rucznik rezerwy miał prawo „cukać” nawet sztabowego, ale młodszego 
pasowaniem, oficera. Koszary pułku w Białymstoku były rozlokowane 
w lesie za Zwierzyńcem Branickich. Przez otwarte drzwi kasyna biły 
dźwięki dętej pułkowej orkiestry – granatowe „szasery” z amarantowym 
lampasem. Barwy pułku to amarant i biel przecięte paskiem granato-
wym. Głównym akcentem święta pułkowego była oczywiście defilada. Za 
orkiestrą pułkową na siwych koniach – przypominam moje zaskoczenie 
– jechał stary brodaty Kozak, wachmistrz Denagujew, w czerkieskim 

Książę Albrecht Radziwiłł, oficerowie i H. Danagujew 
(fot. www.historialis.com/news/3124.html)Święto pułkowe, 1925 r. (fot. www.10pul.idl.pl)
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żupanie – siedział na bułanym „kabardyńcu” 
o zadartej do góry jeleniej szyi, trzymając na 
smyczach dwa wilki. Ot relikt carskiej tradycji 
kawalergardów�.

Na polu walki zawiązały się przy-
jaźnie, które mimo różnic wynikających 
z innego statusu społecznego przetrwa-
ły w okresie powojennym. W archiwum 
księżnej Elżbiety Radziwiłł zachowało 
się zdjęcie jej ojca, Albrechta, w otocze-
niu kilku oficerów oraz przyjaciela Hus-
sejna Danagujewa, który był gościem 
w majątku Radziwiłłów w Nieświeżu.

Pewną niejasność stanowi kwestia 
miejsca śmierci wachmistrza. Michał 
Romaszkiewicz, autor artykułu „Die-
duszka”, powołując się na rozmowę 
z oficerami 10 PUL pisze, że znaleźli 
go w jego kwaterze, leżał zupełnie ubrany, 
z szaszką przy boku i kindżałem u pasa3. 
Przyjmując, że kwaterą były białostoc-
� Bohdan Tadeusz Urbanowicz, Ze wspomnień dowódcy 10. Pułku Ułanów Litewskich [za:] 

http://www.10pul.idl.pl/viewpage.php?page_id=14
3 Reflektor, str. 6.

kie koszary, dlaczego nie pochowano 
Danagujewa na jednym z pobliskich 
mizarów w Bohonikach czy Kruszy-
nianach? Zdaniem autora, śmierć na-
stąpiła jednak w Nieświeżu, stąd wy-
bór cmentarza w Osmołowie4. 

Kwerenda w Centralnym Ar-
chiwum Wojskowym, w kartotece 
personalno-odznaczeniowej oraz 
w niekompletnych materiałach ar-
chiwalnych dotyczących 10. Pułku 
Ułanów Litewskich, zakończyła się 
negatywnie i nie wykazała nazwiska 
Danagujew w tych dokumentach. 
Po kilku miesiącach od ukazania się 
artykułu w przedostatnim numerze 
„Przeglądu Tatarskiego” otrzymałem 
od Pana Hadżi Murata Donogo maila 
ze zdjęciem mogiły wachmistrza.

Arkadiusz Piotrowski
■

4 Anonimowy autor relacji o śmierci Czerkiesa twierdził, że pochowano go w Nieświe-
żu, Горцы Кавказа,1933, nr 39, str. 28.

Kamień nagrobny Hussejna Danagujewa 
na mizarze w Osmołowie

Tatarska epopeja w lasach kieleckich
W lasach w okolicy Chełbu, Drutarni, Piasków, Starej 

Kuźnicy w powiecie koneckim na Kielecczyźnie Tatarzy po-
jawili się na początku jesieni 1944 r. Było ich czternastu, cała 
drużyna. Po rosyjsku mówili słabo, ale można ich było zrozu-
mieć. Byli uzbrojeni, mieli ręczne karabiny typu Mauser, jeden 
czeski karabin maszynowy, jedną pepeszę, sporą ilość grana-
tów i amunicji. Odziani byli w mundury niemieckiego Wehr-
machtu, w niemieckie płaszcze wojskowe, nosili wojskowe 
chlebaki. Ludziom po wioskach mówili, że chcą bić Niemców 
i przebić się na wschód, ale na razie pozostaną na Kielecczyź-
nie. Byli zbiegami z armii niemieckiej.

16 października 1944 r. w godzinach popołudniowych 
w walce z załogą żandarmskiej budy między wsiami Stefanów 
a Januchtą w pobliżu Ruskiego Brodu ranny został powyżej 
kolana lewej nogi zastępca dowódcy tatarskiej grupy Gazi Faj-
zulin. Tatarzy zlikwidowali kilku żandarmów, zniszczyli budę, 
a reszta Niemców zbiegła w stronę Przysuchy. W ręce Tatarów 
wpadło kilka sztuk broni, w tym ręczny karabin maszynowy, 
pistolet maszynowy typu Schmeisser MP40, kilkanaście gra-
natów ręcznych. Rannego koledzy przetransportowali przez 
las i zagajniki do Starej Kuźnicy, na Kamionek za wsią, na 
zalesionym wzgórku. Tu Adam Niewęgłowski, kowal z miej-
scowej fryszerki, zwykłymi szczypcami wydobył bez znieczu-
lenia kulę z rany, zdezynfekował, opatrzył i pomógł ulokować 
rannego Tatara w bezpiecznym miejscu we wsi Piaski w głębi 
lasu, dokąd Niemcy nie docierali. Po dwóch tygodniach Faj-
zulin wrócił do walki.

W końcu października 1944 r. Tatarzy, po krótkiej wymia-
nie ognia na szosie na wysokości wsi Józefów, między Nie-

Jacek E. Wilczur

świnem a Ruskim Brodem, wzięli do niewoli załogę dwóch 
wozów terenowych formacji Waffen SS. Pomni tego, jak SS-
mani traktowali jeńców sowieckich w obozach, jak mordowa-
no ich rodaków, zwłaszcza w pierwszych miesiącach wojny po 
czerwcu 1941 r., Tatarzy rozstrzelali wszystkich bez wyjątku 
kawalerów trupiej główki włącznie z tymi, którzy zostali ranni 
w czasie walki.

Na przełomie października i listopada Tatarzy trzykrotnie 
organizowali na szosie między Gowarczowem a Korytkowem 
zasadzki na niemieckie samochody wojskowe. Załogi wozów 
częściowo wybijali w walce, inni uciekli, a wziętych do nie-
woli żołnierzy Wehrmachtu rozbierali do bielizny i puszczali 
wolno. Zdobyli pewne ilości broni, mundurów, butów, żywno-
ści. Część zdobyczy, zwłaszcza zbyteczną dla nich broń, buty, 
zegarki, wymieniali w okolicznych wsiach na wędlinę, chleb, 
masło, ser.

Człowiekiem, który traktował Tatarów przyjaźnie, a przy 
tym znał język rosyjski jeszcze z czasów wojny japońskiej w 
1905 r., był Adam Niewęgłowski, nazywany przez polskich 
partyzantów i sąsiadów „Dziadkiem”. Kilkakrotnie przekazy-
wał im żywność, raz leczył po swojemu, po chłopsku, ranne-
go Tatara, któremu przyplątało się zapalenie płuc, podarował 
Tatarom kilka koców wojskowych.

To jemu, „Dziadkowi” Niewęgłowskiemu, Tatarzy opowie-
dzieli swoją historię. Na przełomie lat 1942–1943 dostali się wraz 
z całymi batalionami, pułkami, brygadami do niemieckiej niewo-
li na froncie wschodnim. W przeciwieństwie do Rosjan i Biało-
rusinów oni poddawali się z ochotą żołnierzom Wehrmachtu, 
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nie przeczuwając swego losu, nienawidzili bowiem komunizmu, 
sowieckich politruków i NKWD, nienawidzili kołchozów i rów-
nouprawnienia kobiet, całego systemu sowieckiego, który odarł 
ich z wielowiekowej tradycji, pozbawił młodzież tatarskiej, mu-
zułmańskiej tożsamości narodowej i wyznaniowej.

Kiedy Niemcy rozpoczęli w obozach jenieckich werbunek 
do pomocniczych formacji Wehrmachtu i SS, Tatarzy, podobnie 
jak Turkmeni, Azerowie, Buriato-Mongołowie, zgłaszali się do 
służby w niemieckich mundurach 
i pod niemieckim dowództwem. 
Sporo z owych przyodzianych 
w niemieckie mundury Rosjan, 
Ukraińców, Tatarów, Kałmuków, 
Buriatów i innych spośród narodo-
wości sowieckiego imperium przy-
odzianych w niemieckie mundury 
zginęło na frontach wojny pod nie-
mieckim dowództwem, walcząc za 
obcą im sprawę, inni padali od kul 
partyzantów na Białorusi, w Polsce, 
na Ukrainie, w Słowacji.

W obozach jenieckich Wehrmachtu wzięci do niewo-
li na froncie wschodnim żołnierze sowieccy – umieszczani 
w nieopalanych barakach i ziemiankach, pozbawieni opieki 
lekarskiej – ginęli masowo z głodu, zimna, chorób, traktowani 
znacznie gorzej niż zwierzęta, byli rozstrzeliwani. Zgłoszenie 
się do służby w niemieckich formacjach pomocniczych na 
froncie i w formacjach tyłowych, zwłaszcza w tych przezna-
czonych do zwalczania partyzantki, dawało – chociaż niewiel-
kie – szanse przeżycia. 

Ucieczki czerwonoarmistów z niemieckiej niewoli stanowi-
ły zjawisko dość częste. Różne były ich losy po udanej uciecz-
ce – jedni docierali do sowieckich grup partyzanckich, sporo 
zbiegów przyjęto do oddziałów Gwardii i Armii Ludowej, do 
Batalionów Chłopskich, niemało ich było w oddziałach le-
śnych AK, zwłaszcza na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Pewną 
liczbę, choć niedużą, ukrywali chłopi po wsiach i zatrudniali 
w swoich gospodarstwach, znane są przypadki ukrywania zbie-
głych czerwonoarmistów w gospodarstwach przyklasztornych 
i majątkach rolnych należących do Polaków. Inni ginęli z głodu 
i zimna, z chorób w leśnych kryjówkach, część wyłapywała nie-
miecka policja, żandarmeria i zabijała ich na miejscu.

Tatarska grupa partyzancka zniknęła tak nagle, jak nagle 
się pojawiła. Po raz ostatni widziano ich pod koniec listopa-
da w lesie między wsiami Starą Kuźnicą a Drutarnią. W dwa 
dni później byli na obrzeżu Puszczy Niekłańskiej w pobliżu 
Koziej Woli; szli w kierunku na Płaczków. Wojska 1. Fron-
tu Białoruskiego sforsowały w lipcu 1944 r. Wisłę i zdobyły 
przyczółek w rejonie Magnuszewa i Puław, a w dniach 9–30 
lipca oddziały Czerwonej Armii zdobyły przyczółek w rejo-
nie Baranowa pod Sandomierzem, nad Wisłą. Front zastygł 
w miejscu aż do stycznia 1945 r.

Z relacji mieszkańców wsi Paruchy, usytuowanej nieda-
leko Baczyny, wynika, że w ciągu trzech miesięcy działalności 
tatarskiej grupy, w walkach z Niemcami dwóch żołnierzy od-
niosło rany, a jeden zginął. Tatarzy nie zaakceptowali propo-
zycji mieszkańców wsi, ażeby pochować poległego na cmen-
tarzu. Ciało towarzysza broni wynieśli na ramionach w głąb 

lasu między Baczyną a Paruchami i tutaj pochowali je w bez-
imiennej mogile, po swojemu, po tatarsku. Mieszkańcom wsi 
powiedzieli, że po wojnie i zwycięstwie nad Niemcami powró-
cą tu, żeby zabrać szczątki na Krym. Aż do lata 2001 r. nikt 
jednak z owych Tatarów nie pojawił się we wsi.

W pamięci mieszkańców wiosek położonych między Sta-
rą Kuźnicą a lasami powiatu Przysucha utrwaliły się imiona 
i nazwiska tylko kilku spośród owych Tatarów. Zapamiętano 

nazwisko dowódcy grupy – Isz-
murałow i dwóch jego kolegów 
– Gazi Fajzulin i Bołat. Nie wia-
domo, czy udało się partyzan-
tom-Tatarom uchwycić kontakt 
z sowieckimi partyzantami, którzy 
operowali na terenie Kielecczyzny, 
przebić się przez linię frontu, któ-
ry w owym czasie stanął na linii 
Wisły, czy zginęli w walce z Niem-
cami, których tu na zapleczu fron-
tu było bardzo dużo. Mogli też 
zginąć od kul formacji polskiej 

skrajnej prawicy, która nie tolerowała zbiegłych z hitlerowskiej 
niewoli żołnierzy sowieckich nawet wówczas, kiedy ci walczyli 
z Niemcami. Również gdyby zdołali przebić się do swoich, 
los ich był niepewny. Stalin i NKWD nie tolerowali tych, któ-
rzy dostali się do niemieckiej niewoli. Obowiązywała w owym 
czasie w sowieckiej armii tragiczna w skutkach zasada: sowieckij 
bajec nie zdajotsa.

O istnieniu zbrojnej grupy tatarskiej wiedzieli ludzie z pla-
cówek terenowych, należy przyjąć niemal za pewne, że owe 
placówki informowały o grupie i jej działaniach dowództwo 
obwodów i okręgów swoich organizacji. Z zachowanych relacji 
żołnierzy AK i BCh tamtego obszaru wynika, że komendy ob-
szarów wymienionych formacji traktowały grupę tatarską jako 
oddział sowieckiej partyzantki, Tatarzy w rozmowach z miej-
scową ludnością posługiwali się bowiem językiem rosyjskim. 

Ani lewica prezentowana przez Armię Ludową, ani prawi-
ca prezentowana przez Armię Krajową, ani skrajna prawica – 
Narodowe Siły Zbrojne, a również ludzie z Batalionów Chłop-
skich nie darzyli zaufaniem grupy tatarskiej. Nie było pewności 
co do tego, kim naprawdę są, czego chcą i czy głoszona przez 
nich wersja o zbiorowej ucieczce od Niemców jest prawdziwa. 
Wyjątkiem byli żołnierze Oddziału Specjalnego BCh z bazą 
w Ruskim Brodzie 19 km od Końskich w kierunku na Przysu-
chę. Oddziałem dowodził ppor. Józef  Madej – „Jerzy”. W po-
łowie października podjęli kontakt z Tatarami i doszło do spo-
tkania, wspólnej kolacji w gajówce Wełpy w Ruskim Brodzie. 
Przy okazji dokonali wymiany – za żywność i koce otrzymali 
pistolet maszynowy typu pepesza z dwoma bębnami amunicji 
i kilkanaście niemieckich granatów. 

Tatarzy nie przyjęli jednak propozycji połączenia się z od-
działem specjalnym BCh, mówili, że mają swoje plany i że 
przy nadarzającej się okazji będą się przebijać w kierunku na 
wschód, w stronę swojej ojczyzny, na Krym.

W pamięci ludzi z okolicznych wsi Tatarzy zapisali się do-
brze – nie stosowali przemocy, nie kradli, nie zaczepiali pol-
skich kobiet. Ludzie zapamiętali przypadek, kiedy felczer woj-
skowy poskładał złamane kości nóg mieszkańcowi Przysuchy, 

Naszywki tatarskich jednostek w armii niemieckiej
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który w czasie łapanki wyskoczył w czasie jazdy z wagonu 
kolejowego w pobliżu Plebańskiej.

W literaturze powojennej poświęconej działalności par-
tyzanckiej na Kielecczyźnie, w powiatach koneckim i opo-
czyńskim, w lasach wokół Przysuchy pominięto całkowitym 
milczeniem istnienie tego niedużego oddziału, który bił hi-
tlerowców, żadnej wzmianki o tej grupie nie ma w książkach 
ani w publicystyce prasowej, mimo iż oddział Tatarów był dla 
Polaków formacją sojuszniczą. Owo milczenie na temat Tata-
rów miało swoje poważne przyczyny.

Po przepędzeniu Niemców z Krymu i południowo-
wschodniego obszaru sowieckiego imperium Stalin w okrutny 
sposób rozprawił się z Tatarami z Krymu i Kaukazu. Była to 
zemsta za to, że Tatarzy przyjaźnie potraktowali wkraczają-
ce w roku 1942 wojska niemieckie w przekonaniu, iż Niem-
cy wyzwalają ich spod tyranii sowieckiej i że z nimi wkracza 
wolność. Mężczyźni zaciągali się do formacji pomocniczych 
i policyjnych, tworzyli własną służbę porządkową, pomagali 
tępić komunistów. Nie mieli wówczas pojęcia o tym, jak już 
wkrótce zostaną potraktowani przez swoich niemieckojęzycz-
nych wyzwolicieli.

Na polecenie Stalina całą ludność tatarską pod nadzo-
rem NKWD i wojska deportowano w wagonach bydlęcych 
na Syberię, do Kazachstanu, a część z nich na daleką północ. 
Wielu z nich nie wytrzymało warunków deportacji, ginę-
li w drodze na zesłanie i po przybyciu na miejsce zesłania. 

Po śmierci Stalina ci Tatarzy, którym udało się przetrwać, 
wracali pojedynczo, małymi grupkami na Krym, a powroty 
dużych grup rozpoczęły się w dobie pierestrojki Gorbaczo-
wa, Jelcyna. Wracały niedobitki, a w ich domach, winnicach 
gospodarzyli już inni ludzie – Rosjanie, Ukraińcy. I zaczęła 
się walka o prawo do odzyskania domów i pól, o prawo do 
budowania się.

Jedynym trwałym śladem po tatarskiej grupie leśnej na 
Kielecczyźnie, po ludziach, którzy w samym sercu Polski 
wyrównywali swoje rachunki z hitleryzmem, pozostała bezi-
mienna mogiła na koneckiej ziemi.

Jacek E. Wilczur
(www.ioh.pl)

■
Źródła:
Zbiory własne autora, relacja Mieczysława Ziomka, żołnierza OS-BCh 

z Ruskiego Brodu.

Tatarzy polscy – tożsamość kolektywna grupy 
w kontekście regulacji ustawowych

Etniczność społeczności tatarskiej, jak i innych tego 
typu grup w Polsce, rozwija się nie tylko na mocy czynników 
endogennych, ale jest także silnie uwikłana w pozagrupowy 
kontekst, którego istotnym komponentem są zmienne praw-
no-instytucjonalne. Dlatego dopiero powiązanie tego, co we-
wnątrzgrupowe, z tym, co stanowi szeroko rozumiane spo-
łeczne otoczenie pozwala na określenie kształtu omawianego 
tu zjawiska kolektywnej tożsamości polskich Tatarów.

Patrząc się z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że 
ostatnie dwadzieścia lat to okres znaczących przemian w ob-
szarze stosunków etnicznych w Polsce. Dla badaczy tej proble-
matyki w minionym czasie różne kwestie stawały się znaczą-
ce. W pierwszych latach ich uwaga zdawała się koncentrować 
przede wszystkim na określeniu skutków długoletniej dyskry-
minacyjnej polityki państwa dla zasobów kulturowych i tożsa-
mościowych grup etnokulturowych. W tym aspekcie rozważano 
kwestie liczebności mniejszości, zakres ich asymilacji czy stan 
kultur etnicznych. Ważne były pytania o to, jaki kształt, zawar-
tość czy formę realizacji przyjmie etniczność w nowych warun-
kach, zwłaszcza, że procesy demokratyzacji nie tylko oznaczały 
poszerzenie się zakresu społecznego przyzwolenia na komuni-
kację kulturowych różnic w sferze publicznej, ale też obejmo-
wały aktywne działania podmiotów instytucjonalnych w sferze 
dyskursu etnicznego w aspekcie politycznym lub prawnym.

Katarzyna Warmińska

Kolejne lata przyniosły powolną stabilizację w relacjach 
etnicznych w Polsce. Stąd w centrum zainteresowania w mniej-
szym stopniu lokowało się obserwowane wcześniej w wielu 
wspólnotach odrodzenie czy ożywienie etniczne, będące wyni-
kiem spontanicznych działań aktorów w odniesieniu do posze-
rzającego się pola swobód obywatelskich czy efektem swoistego 
odreagowania czasów PRL-owskich, lecz raczej funkcjonowa-
nie społeczności mniejszościowych w społeczeństwie demo-
kratycznym, z właściwą dla tego porządku logiką działania zin-
stytucjonalizowanego, zorganizowanego czy politycznego.

Ważna stała się więc kwestia, jak kształtować się bę-
dzie etniczność, ku jakim celom i na drodze jakich przedsię-
wzięć orientować będą one swe działania te grupy w sytu-
acji, gdy usunięto większość ograniczeń z okresu minionego, 
a jednocześnie krystalizować zaczęły się nowe ramy formalno- 
-prawne. Zarówno Konstytucja RP z 1997 roku, jak i ustawa 
o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regional-
nym z roku 2005, a także przyjęte przez państwo polskie liczne 
uregulowania międzynarodowe jasno wyznaczyły położenie 
obywateli należących do grup mniejszościowych o charakte-
rze etnokulturowym. Istotny w tym kontekście był także Spis 
Powszechny z 2002 roku, kiedy to po raz pierwszy w okresie 
powojennym zapytano Polaków o ich narodową identyfikację, 
a wyniki dały częściową odpowiedź dotyczącą składu polskiego 
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społeczeństwa w tym wymiarze, ale skutkowały też w postaci 
przyjęcia w kolejnych latach pewnych formalnych rozwiązań.

W dyskusjach, które toczyły się na forum samych mniej-
szości oraz na szerszej publicznej płaszczyźnie przy okazji spi-
su, ale też w odniesieniu do procesu legislacyjnego dotyczącego 
ustawy o mniejszościach ujawnił się złożony obraz relacji gru-
pa dominująca – mniejszości. Natomiast kształt wspomnianej 
ustawy (gdzie m.in. enumeratywnie wylicza się i tym samym 
zamyka listę uznanych mniejszości narodowych i etnicznych, 
oraz społeczność posługującą się językiem regionalnym) wyraź-
nie zakreślił ramy polityki państwa wobec mniejszości, na mocy 
których aspiracje części grup zostały zrealizowane, innych zaś 
nie, zwłaszcza śląskiej, ale też po części kaszubskiej, i jak się 
zdaje w najbliższych latach nic się tu nie zmieni.

Charakter procesów etnicznych zachodzących w Polsce 
po 1989 r. wpisuje się też w zmiany, jakie zachodzą w tej sfe-
rze w czasach współczesnych, a dotykają społeczności etnicz-
nych w wielu miejscach na świecie. W swym tekście „Etnicz-
ność w procesie przemian” Ewa Nowicka zwraca uwagę, iż 
przemiany te zachodzą zarówno w skali globalnej, jak i re-
gionalnej i indywidualnej. [Nowicka 2004] Przede wszystkim 
upowszechnia się pewien globalny język w dyskursie etnicz-
nym, który posługuje się specyficznymi pojęciami, sądami 
wartościującymi czy kliszami myślowymi; nasila się tendencja 
ku zmianie etnicznej więzi z nawykowej na ideologiczną; na-
stępuje upolitycznienie i instrumentalizacja tożsamości et-
nicznej; znaczenia nabiera racjonalizująca i kompensacyjna 
funkcja więzi etnicznej zwłaszcza w grupach społecznie nie-
uprzywilejowanych. [Nowicka 2004: 11-12]

Wspomniane wyżej czynniki, stanowią tło, bez którego 
nie można sensownie analizować sytuacji w poszczególnych 
społecznościach.

Tatarzy polscy, na mocy ustawy z 2005 roku są w Polsce 
uznaną mniejszością etniczną. Spis pokazał, iż prawie pięćset 
osób określa swą narodową identyfikację, jako tatarską. 

Moje badania nad tożsamością polskich Tatarów poka-
zują, iż na początku lat dziewięćdziesiątych nie było zgody 
wśród moich rozmówców co do tak rozumianej podstawy 
ich odrębności, czyli odrębności etnicznej [Warmińska 1999]. 
Wielu z nich określało się jako Polacy tatarskiego pochodze-
nia czy też Polacy muzułmanie, choć byli i tacy, którzy świa-
domie podkreślali etniczny charakter społeczności, z którą 
się identyfikowali, określając się mianem polskich Tatarów. 
Polskość rozumiana była w tym kontekście jako narodowa 
identyfikacja, a jej kluczowym aspektem było poczucie więzi 
ideologicznej z polskim narodem jako wspólnotą kulturową 
i historyczną, silny był komponent zwany przez E. Nowicką 
kryterium uznaniowym, tu zasługi wojskowe [Nowicka 1990]. 
Wskazywano także na rangę aspektu formalno-prawnego, 
czyli obywatelstwo. W deklaracjach tożsamościowych w tym 
okresie właściwe nie pojawiały się takie, które wskazywałyby 
na rozumienie tatarskości jako narodowej identyfikacji.

W następnej dekadzie coraz bardziej uwidoczniała się 
tendencja ku dążeniu do uznania i tym samym komuniko-
wania przez zainteresowanych etnicznego statusu grupy. 
Dobrym przykładem są treści zawarte w przewodnikach po 
Szlaku Tatarskim, wydawanych pod patronatem białostockiej 
gminy wyznaniowej, w których kilkanaście lat temu czytali-

śmy o Tatarach, jako grupie etnograficznej narodu polskiego, 
a obecnie już jako o grupie etnicznej. 

Religijna – muzułmańska i etnokulturowa – tatarska iden-
tyfikacja nadal są ze sobą ściśle powiązane, co zdaje się być 
trwałym elementem wizerunku tej społeczności. Pewna zmiana 
nastąpiła w odniesieniu do rozumienia polskości. Nadal jest to 
silny komponent kolektywnej tożsamości członków tej wspól-

noty. W publicznych deklaracjach działaczy, jak i tych wypo-
wiadanych podczas wywiadów czy nieformalnych rozmów, 
słychać pełną patriotyzmu retorykę mówiącą o oddaniu i lojal-
ności Tatarów wobec Rzeczpospolitej – postawy datującej się 
600 lat wstecz. Podkreślane są też dobre od wieków stosunki 
między Tatarami a ich polskim otoczeniem. Natomiast można 
też zauważyć coraz wyraźniejszy akcent, który kładziony jest 
na element polskości, rozumianej jako obywatelski rodzaj więzi. 
Mówią o sobie jako o Tatarach – Polakach – obywatelach pań-
stwa polskiego, którzy mają tu swe prawa, którzy też oczekują 
uznania ze strony państwa polskiego dla swej odrębności czy to 
etnicznej, narodowej, czy też religijnej.

Co ciekawe, w podobnej formule umieszcza Tatarów 
społeczne otoczenie, czego dobrym przykładem jest chociaż-
by przemówienie prezydenta Bronisława Komorowskiego 
przy okazji odsłonięcia pomnika Tatara polskiego w Gdań-
sku 25.11.2010 roku. Mówił on m.in.: Witam tych, którzy mają 
świadomość przynależności do tradycji polskich Tatarów, którzy przecież 
przez tyle wieków współtworzyli naszą polską rzeczywistość. Ja sam je-
stem tutaj również z potrzeby serca. Chciałem być na odsłonięciu pomni-
ka polskiego Tatara z takiej głębokiej, autentycznej potrzeby serca – po 
to, aby wyrazić głęboką wdzięczność tym wielu pokoleniom Tatarów 
polskich, którzy żarliwie kochając Polskę, wiernie jej służyli przez 600 
lat. Chcę podziękować za wielowiekową, wierną służbę Rzeczypospolitej. 
A ponieważ wszyscy wiemy, że Tatar rodzi się na koniu – zaświadcza 
o tym także ten pomnik Tatara polskiego – to wszyscy pamiętamy, że 
Tatarzy polscy gromili wrogów Rzeczypospolitej, wrogów Korony i Litwy 
jako niezrównani jeźdźcy. Budzili podziw u swoich, siali strach u wro-
gów swoją dzielnością, bitnością i mistrzowskim opanowaniem wojennego 
rzemiosła. Nieśli także chwałę Rzeczpospolitej. Nie zawsze byli przez 
tę Rzeczpospolitą rozpieszczani, ale zawsze służyli jej wiernie, bo wia-
domo: jak Tatar pokocha, to nie potrafi kochać połową serca – kocha 
zawsze całym swoim gorącym sercem [Komorowski 2010].

Reasumując, inaczej niż kilkanaście lat temu lokowana 
jest tatarskość wobec polskości, można powiedzieć, iż jest 

Polscy Tatarzy – muzułmanie. Fot. Archiwum NK MZR
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bardziej dowartościowana, nie zaś ukrywana czy zacierana. 
Oczywiście, kwestia rangi religii, tatarskości czy polskości, 
a są to kluczowe płaszczyzny samookreślenia na poziomie 
kolektywnym i jednostkowym, leżą w gestii indywidualnego 
wyboru poszczególnych osób. 

Na uwagę zasługuje zaś wynik spisowy z 2002 r., który 
pokazuje, iż prawie 500 osób określiło swoją narodowość jako 
tatarską. Choć nie wiemy, jak dokładnie brzmiały te deklaracje 
– a potencjalnie ma to znaczenie – to wyraźnie widać pewną 
zmianę w porównaniu z latami poprzednimi. Zapewne, zagre-
gowane pod hasłem „tatarska”, ukrywają złożone deklaracje 
tożsamościowe, o których to wielowymiarowym charakterze 
pisze się od lat 90. [patrz: Warmińska 1999]. Jak powiedział 
mi jeden z rozmówców zapytany o to, kim są Tatarzy: Powiem 
na przykładach … Jak był ostatni spis w Polsce, rozmawialiśmy z żoną 
wypełniając te druki, napisaliśmy, że jesteśmy Tatarami. Moja mama 
napisała, że jest polską Tatarką, tata napisał, że jest Polakiem. Moim 
zdaniem, to tak jest z Tatarami … (2009). �

W tym kontekście warte będą rozważenia wyniki przy-
szłorocznego spisu. Pokażą one czy mamy do czynienia ze 
zjawiskiem o charakterze utrwalonym, czyli zmianą formuły 
grupowego samookreślenia w myśl kryteriów narodowych 
wśród części członków tej społeczności (co ma oczywiście 
złożone przyczyny), czy to inne czynniki zdecydowały o ta-
kim kształcie deklaracji, jak okoliczności badania spisowego; 
brak możliwości zadeklarowania złożonej etnokulturowej toż-
samości; fakt, iż było to pierwsze badanie tego typu i człon-
kowie społeczności etnicznych obawiali się ujawniania innej 
tożsamości niż polska; brak w tym czasie regulacji ustawowej 
dotyczącej położenia i inne. 

Analitycy badania spisowego wskazywali, iż część wspól-
not etnicznych wykorzystała ten moment na „pokazanie sie-
bie”, zaznaczenie swego „odrębnego” istnienia czy to z wzglę-
dów świadomościowych, czy instrumentalnych. Jak powiedział 
jeden z moich rozmówców na pytanie kim jest owych 500. – to 
… grupą etniczna. Moim zdaniem to było źle postawione pytanie, to jest 
pokazanie swojej odrębności … (2009). W swoich badaniach z ostat-
nich trzech lat między innymi pytałam się członków tatarskiej 
wspólnoty, o to jak zamierzają odpowiedzieć na pytanie o na-
rodowość w spisie w 2011 r. Z deklaracji wynika, iż część ma 
zamiar podać narodowość tatarską (najczęściej pojawiało się 
określenie polski Tatar), część polską (najczęściej Polak tatar-
skiego pochodzenia). Ciekawe będzie też, jak owe deklaracje 
będą się kształtować, jeśli pytanie spisowe da możliwość ujaw-
niania złożonej tożsamości, którą wielu z moich rozmówców 
ujawnia – czyli jeśli pojawi się możliwość określenia więzi z dru-
gą wspólnotą o etnicznym lub narodowym charakterze. 

Sprawa ta pozostaje otwarta, choć dużo, moim zdaniem, 
będzie zależeć od aktywności tatarskich elit, które być może 
zdecydują się na działania mające na celu „promowanie” które-
goś z modeli tożsamościowych, choć do tej pory deklarowano, 
iż jest to sprawa indywidualnego wyboru czy poczucia przyna-
leżności każdego człowieka. A być może będzie tak, jak mó-
wił o przyszłym spisie mój rozmówca: … moim zdaniem będzie 
podobnie, dlatego że tak jak mówiliśmy dużo Tatarów czuje się Polakami 

�  Systematyczne badania nad etnicznością polskich Tatarów prowadzę od ponad dwudzie-
stu lat. Cytowane wypowiedzi pochodzą z rozmów prowadzonych w różnych latach, stąd 
w nawiasie podaję datę roczną.

i oni nie widzą różnicy. Oni się czują Polakami tatarskiego pochodzenia. 
Pamiętają o swoich tatarskich korzeniach. Mając za sąsiedztwo Polaków, 
czują się Polakami. Żyją z dala od siebie. Na co dzień nie widzimy się, 
nie jesteśmy sąsiadami. Od święta spotykamy się, wtedy czują się Tatarami 
… (2009). Inny zaś stwierdził – (a jak w następnym?) … dużo 
ludzi poda i polski Tatar, i narodowość polska pochodzenie tatarskie. To 
byłoby takie wyjście salomonowe (2009).

Druga kwestia, powiązana z tą omówioną powyżej dotyczy 
regulacji ustawowych. Nie da się określić wprost wpływu ustawy 
na funkcjonowanie grupy, a zwłaszcza na to, co leży w centrum 
moich zainteresowań czyli tożsamość kolektywną jej członków. 
Należy moim zdaniem w tym przypadku uwzględnić wiele 
zmiennych. Począwszy od zasobów tożsamościowych czy zaso-
bów symbolicznych, którymi dysponuje społeczność w danym 
czasie, a których charakter jest istotny w szeroko rozumianym 
etnicznym dyskursie, gdzie „posiadanie” kultury i świadomości 
czy „poczucie przynależności” są warunkiem podstawowym 
wyznaczającym pozycję aktora na scenie stosunków etnicznych. 
Niebagatelne znaczenie mają podzielane przez członków, jak 
i elity modele samoopisu na poziomie kolektywnym; kluczowe 
są też szeroko rozumiane aspiracje grupowe; a także charakter 
czy wizje wzajemnych relacji z grupą dominująca, w aspekcie 
historycznym, politycznym, kulturowym. Równie ważne jest 
wzięcie pod uwagę pewnych ogólnych mechanizmów – takich 
jak, wpływ, zwłaszcza długofalowy, dyskursu normalizującego 
na tożsamość kolektywną w ogóle.

W odniesieniu do Tatarów, od samego początku wiado-
mo było, że zostaną ujęci na liście tzw. „starych”, historycznie 
zakorzenionych w dziejach państwa mniejszości, tradycyjnie 
uznawanych. Spełniali te kryteria, które ustawodawca przyjął 
jako definicyjne dla mniejszości etnicznej�.

W fazie przygotowania ustawy, jak pokazują badania S. Ło-
dzińskiego, wątpliwości wśród niektórych działaczy tatarskich 
wzbudzał podział na mniejszości narodowe i etniczne i przede 
wszystkim związane z nim odmienne uprawnienia, większe dla 
tych pierwszych. Zgłaszano też zastrzeżenia, co do przyzna-
nia im statusu mniejszości etnicznej, a nie narodowej (w liście 
do senatu RP z listopada 2004 roku podpisanym m.in. Zwią-
zek Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej) argumentując, iż jest to 
poniżające dla tych wspólnot, które mimo, że nie mają swego 
państwa za narody się uważają i prawa do takiego sposobu sa-
mookreślenia nie można im odebrać [List do Senatu RP za: Ło-
dziński 2005: 164]. 

Moje badania z czasu, gdy ustawa już weszła w życie po-
kazują, iż uzyskany status mniejszości etnicznej był na niektó-
rych moich rozmówców problematyczny, w wypowiedziach 
pojawiały się pewne dylematy. 

Niektórzy działacze tatarscy tuż po wprowadzeniu usta-
wy podkreślali fakt, że właściwie nie była ona potrzebna, gdyż 
nic się w najważniejszych sprawach wspólnoty nie zmieniło, 
a szanse na realizację celów grupowych są takie jak przed jej 
podjęciem. Liderzy grupowi a propos tego faktu wskazywali na 
marginalny status grupy i jej niewielki wpływ na decyzje doty-
czące kształtu ustawy; jak powiedziała jedna z rozmówczyń: no 
�  Artykuł 2 ustawy za mniejszość etniczna uznaje grupę, która jest mniej liczna od pozo-

stałej ludności państwa odróżnia się językiem, kulturą lub tradycją i dąży do zachowania 
tych elementów, zamieszkującą terytorium Rzeczpospolitej od co najmniej 100 lat, mająca 
świadomość swej historycznej wspólnoty etnicznej i nie utożsamia się z narodem zorga-
nizowanym we własnym państwie. [za Łodziński 2005: 163-164]
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… to już mogę być tą mniejszością …” (2008). Inny badany zwró-
cił uwagę, iż jest to przepis, który niepotrzebnie dzieli ludzi, 
wyłączając jednych, poprzez przyznanie im uprawnień. Cytując 
wypowiedź Ustawa zamyka pewne społeczności od społeczeństwa pol-
skiego – jest przepis prawny dający coś komuś, a jeśli wszyscy obywatele 
mają określoną pozycję ustawową nagle z tej ustawy wyłącz się grupę, 
daje uprawnienia … To jest takie podzielenie ludzi … (2006). Niedo-
godności ustawy biorą się przede wszystkim z niepotrzebnego 
uwypuklania etniczności (inności) kosztem polskości, taki był 
sens tego stwierdzenia. Dało się wtedy wyczuć pewien dystans 
poznawczy i emocjonalny do nowej formalno-prawnej formu-
ły, której konsekwencje nie były jeszcze znane.

Obecnie, kiedy minęły kolejne lata zapytani o opinie na 
temat ustawy prezentują bardziej wykrystalizowane poglądy. 
Dla części moich badanych ustawa jest potrzebna, a społecz-
ność z takiego zapisu czerpie korzyści, może się rozwijać: 

… z tego że jesteśmy traktowani jako mniejszość mamy korzyści. 
Mamy różne dotacje. (2009)

… możemy czuć się tożsami w tym miejscu, w którym jesteśmy, 
nikt nas stąd nie wyrwie (2010)

… Dzięki takiemu zapisowi nie jesteśmy tylko zwykłymi mu-
zułmanami. Nasza długoletnia obecność w Polsce została zauważona 
i doceniona. Etniczna (mniejszość), ponieważ nie jesteśmy związani 
z żadnym państwem. Jesteśmy już narodem polskim, ale nadal mniejszo-
ścią, bo wyróżniamy się religią, tradycjami, pochodzeniem (2010). 

Jak widać korzyści mają różny charakter – począwszy 
od względów finansowych, a skończywszy na Taylorowskim 
uznaniu. 

Inni zaś, niezadowoleni, wskazują na niedogodności wy-
nikające z zapisu: 

… pozycja (Tatarów)… Jest żadna. Jesteśmy obywatelami i mamy 
pewne prawa (2009). 

… Zapis w ustawie jest niekorzystny dla mniejszości tatarskiej, gdyż 
w ślad za tym podziałem rozdzielane są środki finansowe pomocowe, obni-
żony jest prestiż naszej mniejszości w mediach, prasie itp. (2010). 

W tym przypadku także pojawia się podobny rodzaj argu-
mentów za i przeciw.

W wypowiedziach widoczny jest też ambiwalentny stosunek 
do uznania Tatarów za mniejszość w Polsce w dwóch aspektach 
– po pierwsze czy w ogóle mniejszość, a jeśli mniejszość – to 
jaka – narodowa czy etniczna, a może religijna. Niezaprzeczalny 
fakt niewielkiej liczebności tatarskiej społeczności, który często 
podkreślali moi rozmówcy był różnie przez nich problematy-
zowany – pozytywnie … jest nas mało, ale przetrwaliśmy…; ale też 
negatywnie … jest nas mało, jesteśmy zagrożeni… ; jest nas mało, stąd 
niewielki wpływ na własne położenie …. 

Interesujący jest też w tym przypadku inny kontekst, któ-
ry pojawia się, gdy moi rozmówcy rozważają mniejszościowe 
położenie grupy przynależności, już nie w czysto liczbowym 
aspekcie. Jak powiedziała jedna z rozmówczyń zapytana o to, 
co jest charakterystyczne dla polskich Tatarów: Ogromne przy-
wiązanie do Polski. Pomimo tego, że Tatarzy przybyli z dalekich te-
renów i z inną kulturą to byli niesamowicie związani ze swoją nową 
Ojczyzną, która z czasem stała się ich własną. I tak jest nadal. Chociaż 
jesteśmy mniejszością, to jesteśmy u siebie, w swoim już kraju (2010). 
Mniejszościowy status trudno jest zaakceptować zwłaszcza 
tym, którzy czują się przede wszystkim Polakami, Polakami 
tatarskiego pochodzenia czy Polakami muzułmanami.

Postawienie pytania o obecne położenie prawne wywołu-
je u rozmówców refleksję nad polskością grupy i charakterem 
owych więzi. Można usłyszeć stwierdzenie, iż są raczej grupą 
etniczną, a nie mniejszością, gdyż są też Polakami (z dziada 
pradziada): my jesteśmy swoi czyli Polacy. Co ważne, jak mówią, 
jeśli „bycie mniejszością” oznacza stawianie ich na równi z ta-
kimi społecznościami jak niemiecka czy białoruska, to negują 
sens takiego usytuowania, gdyż ich zdaniem, w odróżnieniu 
od innych tego typu grup zawsze byli lojalni wobec Polski. 

Inna wypowiedź (czy Tatarzy polscy są mniejszością?): 
… są grupą etniczną, dlatego że nie posiadamy swojego języka, mamy 
zwyczaje związane ze związkiem religijnym, nie mamy tańców, mamy 
rękodzieło. To tak wygląda. My jesteśmy Polakami, dużo dając z siebie 
nic nie żądając w porównaniu do innych grup (2010).

 Status mniejszości, zdaje się ich stygmatyzować, zwłasz-
cza jeśli pociąga za sobą próbę symbolicznego, w odczuciu 
badanych, wyłączenia ich z polskiej wspólnoty narodowej 
rozumianej przez wielu obywatelsko, ale też kulturowo, jako 
wspólnota historii i losu. 

Można poczynić w tym miejscu bardziej ogólną uwagę. 
Grupy etniczne/mniejszościowe o złożonej, wielorakiej tożsa-
mości, a z takim przykładem mamy do czynienia w przypadku 
Tatarów, w swych dążeniach do uzyskania uznania i poszano-
wana nie zawsze zainteresowane są takim modelem formalno 
prawnym nadanym ich etniczności, który wyraźnie podkreśla 
ich odrębność w stosunku do innych współobywateli, a poło-
żenie mniejszościowe w konsekwencji ma ten charakter. 

 Państwo nadając status mniejszości z jednej strony legity-
mizuje i wzmacnia istnienie danej społeczności, w jej etnokul-
turowej specyfice, ale też zamyka w pewnej formule. Ci, któ-
rzy za odmiennych się uważają, ale też swojskich/swojaków, 
poprzez włączenie w obręb mniejszości, z owej „większości”, 
z którą też czują się tożsami zostają wyłączeni. Tatarskość, 
jak wspominałam wcześniej, jest w przypadku wielu osób, 
jedną z opcji tożsamościowych, na przykład obok religijnej, 
polskiej. Uznanie odrębności może nie do końca być zgodne 
z interesem grupowym, podzielaną wizją relacji z większością, 
może burzyć istniejące układy tożsamościowe realizowane 
przez członków wspólnoty.

 Wracając do pytania o etniczny/narodowy charakter 
wspólnoty tatarskiej w kontekście zapisu ustawowego. Jak pi-
sałam wyżej, dwudziestoletnia obserwacja tatarskiej wspólno-
ty pozwala zauważyć, iż coraz więcej jej członków podziela 
przekonanie o odrębności etnokulturowej swojej grupy przy-
należności, a w działaniach publicznych wiele inicjatyw dzieje 
się pod szyldem dążenia do wzmocnienia i utrzymania tatar-
skości, między innymi finansowanych ze środków MSWiA. 
Oczywiście są też tacy, którzy utrzymują przekonanie, iż o od-
rębności tych, którzy nazywają siebie lub są określani mianem 
Tatarzy polscy decyduje religia – islam. Jak stwierdziła jedna 
z respondentek: Mniejszość Tatarska zgodnie z Ustawą o mniejszo-
ściach jest mniejszością etniczną. Aczkolwiek mniejszość ta przetrwała 
w Polsce głównie dzięki praktykowaniu religii (2010).

 A tak oto rozważał tę kwestię inny z moich rozmówców: 
… żeby nas zagospodarować nadano nam taki status. Ale to jest taki 
spór, czy to mniejszość etniczna czy narodową jest od dawna. Narodo-
wość to nie jest do końca. Bo tutaj języka nie ma. Grupa etniczna jest 
takie trochę salomonowe, mają jakąś odrębność, jeżeli różnica kulturo-
wa, tutaj nie chodzi akurat o Tatarów. Można by zrobić taka grupę 
pośrednią między etniczna a narodowością (2009).
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Inny zaś stwierdził – Jesteśmy narodem od ponad 600 lat na 
terenach WKL i Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo, że zatraciliśmy swój 
język ojczysty i nie posiadamy obecnie własnego kraju do którego może-
my powrócić, to nadal identyfikujemy się jako odrębny naród, mimo, iż 
wiatr historii rozrzucił nas po wszystkich krajach kontynentu euroazja-
tyckiego. Jak nasi przodkowie, zawsze walczymy o utrzymanie naszej 
tożsamości narodowej, o ograniczenie wpływów asymilacyjnych. Zalicze-
nie naszego narodu w RP do grupy etnicznej jest podziałem sztucznym, 
krzywdzącym naszą mniejszość (2010).

Jak pokazują wyniki moich badań (2009-2010), a także 
analiza prasy etnicznej z ostatnich kilku lat, w tatarskiej spo-
łeczności zdaje się przeważać pogląd o etnicznym charakte-
rze tatarskiej grupy, najczęściej bowiem takiego określenia 
używają mówiąc czy pisząc o sobie i wspólnocie, z którą się 
identyfikują. Zapytani wprost o to, jakiego typu wspólnotą są 
Tatarzy polscy – etniczną, narodową, religijną moi rozmówcy 
najczęściej wskazywali na tą pierwszą kategorię. 

Podsumowując, nie było tu miejsca na omówienie całej 
złożoności zjawisk, które dotyczą kolektywnej tożsamości 
tatarskiej. Zakreśliłam jedynie pewne najważniejsze wątki, 
skupiając się na ich prezentacji w kontekście spisu i regulacji 
formalno prawnych, o których to znaczenie wprost pytałam 
moich rozmówców. Dlatego mogłam je wyodrębnić jednak 
z zaznaczeniem, iż są one jednymi z wielu czynników wpły-
wających na procesy tożsamościowe, co więcej o ich znacze-
niu trudno jest wprost orzekać. 

Każda etniczność, w tym tatarska, jest zjawiskiem dyna-
micznym, ulegającym zmianom, ale też mającym swój nie-

powtarzalny, właściwy tylko jej charakter. Stanowi pochodną 
wzajemnego oddziaływania czynników o charakterze makro-
społecznym czy nawet globalnym, ale też wynikających z nie-
powtarzalności tej społeczności. Niewątpliwie polscy Tatarzy, 
jak i inne społeczności mniejszościowe, stali się przedmiotem, 
jak i podmiotem uwikłanym w szereg społecznych relacji pod 
szyldem „stosunki etniczne w Polsce”. Uzyskany status prawny 
wiąże się z dostępem do zasobów takich, jak szeroko rozumia-
ne społeczne uznanie; włącza w układ instytucjonalny realizują-
cy prawa i potrzeby danego rodzaju mniejszości; daje akces do 
funduszy, edukacji, mediów. Stąd też dążeniom do utrzymania 
takiego położenia grupy jako posiadającej odrębną kulturę/toż-
samość towarzyszą względy strategiczne, od prestiżowych po 
wymierne. Rodzi się też pytanie, na ile dzisiejsze prawne sta-
tus quo zaspokaja dążenia członków tej społeczności i oddaje 
stan tożsamościowy; problem ten wymaga rozważenia, a tym 
samym jest impulsem do dalszych badań.

Katarzyna Warmińska
■
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Uniwersitas.

Narodowości Rosji i ich tendencje separatystyczne 
na przykładzie Tatarów nadwołżańskich

Rosja zawsze była państwem wielonarodowościowym. 
Wielość narodów nie stanowiła o sile Rosji a raczej o jej sła-
bości, czego wyrazem była pełna lęku polityka wewnętrzna ro-
syjskich rządów od początku czasów carskich czyli Iwana IV 
Groźnego aż do współczesności rozumianej jako rządy Putina 
i Miedwiediewa. Józef  Piłsudski mawiał, że „Dopóki liczne 
narody pozostaną w jarzmie rosyjskim, dopóty nie możemy 
patrzeć w przyszłość ze spokojem”�. Przykłady tendencji se-
paratystycznych wśród narodów Rosji możemy znaleźć wiele, 
zarówno dawniej jak i współcześnie. Tu jednakże przyjdzie 
nam nieco ograniczyć pole widzenia, gdyż w jednym tekście 
trudno wyliczyć czy raczej ogarnąć i uwypuklić wszystkie ten 
tendencje. Aby to zrobić trzeba by osobnej monografii. W niej 
byłoby miejsce na opis tendencji separatystycznych narodów 
bałtyckich i Finów, narodowości Kaukazu i Zakaukazia, Syberii, 
współczesnej Rosji centralnej, rosyjskich narodowości północy, 
grup etnicznych Turkiestanu i nadczarnomorza. Skupimy się na 
jednym przykładzie – Tatarów nadwołżańskich� zamieszkują-
� Edmund Charaszkiewicz, Przebudowa Wschodu Europy (Materiały do polityki wschodniej 

Józefa Piłsudskiego w latach 1893-1921), Warszawa 1983, s. 146
� Oprócz Tatarów nadwołżańskich istnieją jeszcze osobne narodowości Tatarów krym-

skich, syberyjskich, dobrudzkich czy też etniczna grupa Tatarów polsko-litewskich. Nie 
ma więc jednej tatarskiej narodowości. Jest to raczej termin etniczno-historyczny i poli-

Selim Chazbijewicz 

cych współcześnie autonomiczną republikę Tatarstan, będącą 
częścią Federacji Rosyjskiej. Zmagania Tatarów nadwołżań-
skich z władzą rosyjską, a również umiejscowienie tych ostat-
nich w polityce wewnętrznej państwa za pomocą aktów praw-
nych określających zakres lub brak autonomii jest właściwym 
tematem niniejszego tekstu. 

Współczesny Tatarstan powstał na terytorium zamiesz-
kałym przez narodowości turkijskie od VI w. n.e.3. Na tym 
obszarze powstawały plemienne, stepowe państwa – kaganaty 
o dość wysokiej kulturze4. Nazwy geograficzne Bolgar oraz Idel 
występują po raz pierwszy wymienione w mapie Al-Idrisiego 
w roku 1154, wykonanej na polecenie władcy normańskiego 
Rogera, króla Sycylii. Bolgar oznacza terytorium pomiędzy 

tyczny na oznaczenie różnych, zbliżonych do siebie grup narodowościowych czy etnicz-
nych. Precyzyjne określenie wymaga przymiotnika po nazwie Tatarzy, a więc: krymscy, 
nadwołżańscy itp.

3 Fajaz Szaripowicz Chuzin, Rannyje bułgary i Wołżskaja Bułgarija (VIII-naczało XIII w.), Ka-
zań 2006, s. 42

4 Historical anthology of  Kazan Tatar verse, edited and Translated by David J. Matthews and 
Ravil Bukharaev, Richmond 2000; Lew Gumilow, Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, wyd. 
II, Warszawa 2004; Jean-Paul Roux, Historia Turków, Gdańsk 2003; M.W. Jordan, R.G. 
Kuzejew, S.M. Czerwonnaja, Isłam w Jewraziji, Sowriemiennyje eticzieskije I estieticzeskije koncepcji 
sunnitskogo isłama, ich transfomacija w massowom soznaniji i wyrażenije w isskusstwie musul’manskich 
narodow Rossiji, Moskwa 2001.
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rzekami Wołgą i Kamą , zaś Idel to staroturecka nazwa rzeki 
Wołgi. Na tym obszarze od IX i X wieku istniało państwo nad-
wołżańskich Bułgarów, ludu tureckojęzycznego, od I połowy 
wieku X wyznającego islam i tworzącego wysoko rozwiniętą 
muzułmańską kulturę. Na tym obszarze istniało też osadnic-
two ałtajskich, ugrofińskich, turkijskich plemion takich jak 
Finowie, Sawirowie, Barsułowie, Barandżarowie, które two-
rzyły koczownicze struktury państwowe� ale także Hunowie 
i Scytowie, ci ostatni pochodzenia irańskiego. Na ten obszar 
wpływ miał również kaganat chazarski6. Etnos współcze-
snych Tatarów nadwołżańskich kształtował się również pod 
wpływem osadnictwa Połowców, Kipczaków, Kimaków7.

Oficjalnie kaganat bułgarski stał się państwem muzułmań-
skim od roku 9228. W latach 1236-1240 nadwołżańska Bułgaria 
była obiektem inwazji Mongołów. W latach 1256-1400 obszar 
ten włączono do państwa Złotej Ordy, powstałego po rozpa-
dzie dzielnicowym imperium Dżyngis Chana. Z kolei Złota 
Orda również poddana była feudalnemu procesowi decentrali-
zacji i rozpadu, na skutek czego na jej miejsce powstały chana-
ty: astrachański, krymski, syberyjski, kazański. Interesujący nas 
przede wszystkim chanat kazański istniał w latach 1436-1552 
i powstał w efekcie m.in. aktywnej polityki wschodniej wielkie-
go księcia Witolda. Pierwszy władca kazańskiego chanatu, Uług 
Muhammad, wywodził się z ówczesnych Tatarów litewskich9, 
podobnie jak Hadżi Girej, twórca chanatu krymskiego�0. 

14 października 1552 r., po trwającym czterdzieści jeden 
dni oblężeniu Kazania, stolicy chanatu, przez stutysięczną 
armię Iwana IV Groźnego, miasto zostało zdobyte��. Ruskie 
wojska urządziły rzeż mieszkańców, opór Tatarów trwał jed-
nak dalej. Już latem 1554 roku rozpoczęła się walka o zrzuce-
nie rosyjskiego jarzma��. Na czele powstania stanęli Mamysz 

�  F. Sz. Chuzin, op. cit., s. 42; Istorija Tatar, Kazań 2002.
6  Istorija Tatar, op. cit., s. 277-296.
7  Jw., s. 328-347.
8  Historical anthology (…), op. cit., s. 3.
9  Jan Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce, Warszawa 1989, s. 129.
�0 Walery Jewgieniewicz Wozgrin, Istoriczeskije sud’by krymskich Tatar, Moskwa 1992, s. 

144.
�� Wachit Imamow, Zapriatannaja istorija Tatar, Nabierieżnyje Czełny 1994, s. 12.
�� Jw., s.13

Berdy i Ali Akram. Oddziałami pacyfikacyjnymi dowodził 
książę Iwan Mścisławski. Na początku 1556 r. powstańcom 
Mamysz Berdiego zostało już tylko ok. 2000 wojowników. 
Powstanie zostało spacyfikowane w roku 155713. Wtedy to 
rozpoczęła się rusyfikacja kraju, oddawanie ziemi ruskim bo-
jarom, wprowadzanie siłą prawosławia. 

Procesy te dobrze ilustrują przepisy prawne Cesarstwa Ro-
syjskiego dotyczące tatarskiej, muzułmańskiej ludności poddanej 
z XVII i XVIII wieku14. Przytoczymy tutaj fragmenty następu-
jących aktów prawnych: Sobornoje ułożenie z 1649 r.��, Ukaz 
Imiennoj z 3 listopada 1713 r. „O krieszczenii w Kazanskoj 
i w Azowskoj gubiernjach Magometan, u Kotowych w pomiesti-
jach i wotczinach nachodiatsja kriestijanie prawosławnoj wiery”16, 
Ukaz Sienatskij z 19 listopada 1742 r. „O niedopuszczenii w Ka-
zanskoj gubierni stroit’ maczieti, i o razwiedywaniii Gubiernato-
ram i Wojewodam o obraszczennych w magomietanskij zakon 
nowokrieszczennych ludjach”17. W pierwszym wymienionym 
tekście prawnym mowa jest „a u których Tatarów i u Mordwy są 
ruscy ludzie pomiestni którzy płacą daninę, a naprzód są ruscy 
ludzie którzy są czołobitni o te ziemie, zabrać je Tatarom i Mor-
dwie i dać w pomiestije ruskim ludziom.”18 (Rozdział 16, punkt 
42). Tekst kolejny mówi: „Wielki Gosudar nakazał w kazańskiej 
i Azowskiej guberniach bisurmanom mahometańskiej wiary 
którzy posiadają wotcziny19 i pomiestija�0 i w tych pomiestijach 
i wotczinach posiadają służbę prawosławnej, chrześcijańskiej 
wiary, przekazać swój Wielkiego Gosudara rozkaz aby ci bisur-
manie ochrzcili się w ciągu pół roku; jeśli przyjmą chrzest święty, 
pomiestija i wotcziny będą im dalej darowane jak poprzednio. 
Jeśli natomiast się nie ochrzczą, owe pomiestija i wotcziny im 
zabrać i przekazać na rzecz Wielkiego Gosudara”.

Tekst trzeci z kolei mówi: „(…) Wszystkie nowo wybu-
dowane w Kazańskiej guberni meczety wbrew zakazom na 
13 Jw.
14 Isłam w Rossijskoj Imperii. Zakonodatielnyje akty, opisanija, statistika, Moskwa 2001.
�� Jw., s. 40.
16 Jw., s. 42.
17 Jw., s. 43.
18 Tłumaczenie własne autora
19 Dobra dziedziczne
�0 Dobra nadane

Krem w Kazaniu, stolicy Tatarstanu
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mocy ukazu Świętego Synodu skierowanego do kazańskiej gu-
bernatorskiej kancelarii, zwłaszcza w miejscach gdzie żyją ci, 
którzy wiarę greckiego obrządku przyjęli świeżo, zburzyć i nie 
dopuszczać do budowy nowych i tego w Kazańskiej, Sybir-
skiej, Astrachańskiej i Woroneżskiej guberniach przestrzegać 
wszędzie tam gdzie ci Tatarzy żyją (…)”��. Tego typu polityka 
wewnętrzna siłą rzeczy powodowała częste bunty i powstania 
ludności tatarskiej. Pierwszy ukaz carski dotyczący burzenia 
meczetów i muzułmańskich szkół religijnych wydał już w roku 
1593 Fiodor Iwanowicz, syn Iwana Groźnego. Spowodowało 
to powstanie tatarskie, zsynchronizowane z polską interwencją 
w Rosji w okresie „wielkiej smuty” i praktycznie do roku 1612 
zapewniło faktyczną niezależność ziemiom dawnego chanatu 
kazańskiego��. Kolejne powstania to lata 1616, 1662, 168223. 
Powstanie, które wybuchło w roku 1682, objęło swoim zasię-
giem jak i intensywnością prawie całe Powołże. Na jego czele 
stanął Seit Jagafarow, tatarski właściciel ziemski. 

Do Tatarów dołączyli Kałmycy, którzy jednakże w roku 
następnym, przekupieni przez wojewodę Szeremietiewa, od-
stąpili od powstania przyczyniając się do jego klęski24. Na sa-
mym początku wieku XVIII tereny te objęła reforma admini-
stracyjna, mająca przyczynić się do dalszej rusyfikacji. Do tego 
czasu obszar zajęty przez Rosję w roku 1552 nazywano dalej 
Chanatem Kazańskim, zaś zarządzany był przez namiestnika, 
mającego do pomocy tzw. „kazański prikaz” w Moskwie. Na 
miejsce Chanatu Kazańskiego ustanowił Piotr I kazańską gu-
bernię na czele z gubernatorem, odbierając nawet namiastki 
autonomii w nazewnictwie administracyjnym. Decyzja ta była 
pretekstem do kolejnego powstania, które wybuchło w roku 
1708. Odpowiedzią na to był cytowany już ukaz z roku 1713, 
w praktyce likwidujący przywileje tatarskiej szlachty – dwo-
rianstwa. Te represje z kolei powodowały następne bunty 
i walki powstańcze, zwane w tatarskiej tradycji Ilmjak Abz 
z 1735 r. i Kara Sakał z roku 1739. W roku 
1774 Tatarzy dołączyli do powstania Puga-
czowa, gdy ten obiecał przywrócić Chanat 
Kazański. Było to ostanie na wielką skalę 
zbrojne powstanie tatarskie i innych lu-
dów Powołża, Mordwinów, Czuwaszy oraz 
Baszkirów��.

Dopiero ukaz Katarzyny II z roku 
1788, a formalnie ukaz Senatu Cesarstwa 
Rosyjskiego z 22 września 1788 „O ustano-
wieniu mułłów i innych duchownych rang 
mahometańskiego zakonu i ustanowieniu 
w Ufie zebrania duchownego dla zarządzania 
wszystkimi duchownymi tego zakonu w Rosyjskim Imperium” 
oraz z tego samego dnia ukaz „O ustanowieniu muftiego26 nad 
wszystkimi ludźmi w Rosji, uznającymi zakon mahometań-
ski.”27 Przyniosły one względną wolność religijną dla ludności 
tatarskiej, co w połączeniu z ukazem Senatu Cesarstwa Rosyj-

�� Tłumaczenie autora
�� Ayaz Ischaki, Idel’-Urał, Paryż 1933, wyd. II Londyn 1988, s. 23.
23 Wachit Imamow, op. cit., s. 15-16.
24 Jw., s. 18.
��  Ayaz Ishaki, op. cit., s. 28-29.
26  Zwierzchnik duchowy muzułmanów na danym obszarze w Turcji Osmańskiej i Rosji. 

Pierwotnie znawca prawa religijnego orzekający o jego aktualnej wykładni.
27  Tłumaczenie autora pracy.

skiego z 22 lutego 1784 r. „O pozwoleniu kniaziom i murzom 
tatarskim posługiwać się wszystkimi przywilejami rosyjskiej 
szlachty” dało również ekonomiczne wytchnienie Tatarom 
po walkach zbrojnych, pacyfikacjach i zniszczeniach oraz re-
presjach administracyjnych które trwały praktycznie przez cały 
wiek XVII i XVIII. 

Wiek XIX przyniósł uspokojenie nastrojów, rozwój tatar-
skiego kupiectwa bogacącego się na pośrednictwie w handlu 
z Azją Centralną, rozwój tatarskiej literatury, piśmiennictwa 
i oświaty28. Druga połowa stulecia to niebywały rozwój tatarskie-
go piśmiennictwa, oświaty, nowoczesnej prasy i nowocześnie 
pojętej oświaty, jak też prób teoretycznych muzułmańskiego 
modernizmu religijnego. Wiązać to należy z intensywną dzia-
łalnością reformatorską teologa, historyka i filozofa tatarskie-
go Szihabuddina Mardżaniego, żyjącego w latach 1818-189929. 
W ciągu swego długiego życia Mardżani zdołał stworzyć dzieła 
nowoczesnej historiografii z zakresu historii kazańskiego cha-
natu i jego kultury, a także wcielić w życie reformę tatarskiego 
religijnego szkolnictwa i oprzeć go na nowocześnie rozumianej 
edukacji. Jego działalność wsparta była przez krymskiego Tata-
ra Ismaila Beja Gasprinskiego, gorącego zwolennika europeiza-
cji narodów muzułmańskich, twórcę nowoczesnej prasy tatar-
skiej i muzułmańskiej, ideologicznego prekursora późniejszych 
reform w Turcji po I wojnie światowej. Zwolennicy Mardża-
niego i Gasprinskiego zwani byli dżadidystami – od arabskiego 
określenia usul Dżarid – nowa metoda, rozumiana jako nowa 
metoda w szkolnictwie. Jednakże nazwa dżadidystów przylgnę-
ła do nowej, młodej inteligencji i burżuazji tatarskiej i muzuł-
mańskiej w ówczesnym Rosyjskim Imperium – wychowanków 
Mardżaniego i Gasprinskiego. Ona to, nastawiona okcydentali-
stycznie i nacjonalistycznie stała u podstaw ruchów wolnościo-
wych i separatystycznych muzułmańsko-tureckich i tatarskich 

narodów Rosji w okresie po rewolucji lutowej 
w roku 1917 i aż do stłumienia tych dążeń 
przez bolszewików w roku 1920. Część z nich 
wydostawszy się na emigrację zasiliła kadry 
antybolszewickiej siatki agenturalnej tworzo-
nej przez polski II Oddział Sztabu Główne-
go WP w okresie międzywojennym, a więc 
tworząc w części tzw. „politykę prometejską” 
Piłsudskiego30. W okresie II wojny światowej, 
ci, którzy dożyli tego czasu, wzięli po części 
udział w tworzeniu politycznego zaplecza tzw. 
wschodnich formacji w niemieckich siłach 
zbrojnych, tj. Wehrmachcie i Waffen SS31.

W roku 1917 rozpoczęli Tatarzy nadwoł-
żańscy, podobnie jak ich krymscy bracia, próbę wyrwania się 
z rosyjskiej niewoli i odtworzenia swojej państwowości. Lewi-
28  Na ten temat: Dżamaluddin Walidow, Oczerk istorii obrazowannosti i literatury Tatar, Society 

for Central Asian Studies, Oxford 1986; Musul’manskaja pieczat’ Rossiji, Society for Central 
Asian Studies, Oxford 1987.

29  Munir Jusupow, Szigabutdin Mardżani, Kazań 2005.
30 Na ten temat : Sergiusz Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa 1971; 

Marek Kornat, Polska szkoła sowietologiczna 1930-1939, Kraków 2003; Selim Chazbijewicz, 
Awdet czyli powrót. Walka polityczna Tatarów krymskich o zachowanie tożsamości narodowej i niepod-
ległość państwa po II wojnie światowej, Olsztyn 2001; Ireneusz Piotr Maj, Działalność Instytutu 
Wschodniego w Warszawie 1926-1939, Warszawa 2007.

31 Na ten temat: Oleg Romańko, Musul’manskije legijony wo wtoroj mirowoj wojnie, Moskwa 2004; 
Joachim Hoffmann, Rosyjscy sojusznicy Hitlera. Własow i jego armia, Warszawa 2008; Stanislav 
Ausky, Kozactwo. Posledni nastup a zanik, Praga 2003.

Herb Tatarstanu
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cowi działacze tatarscy starali się również zdobyć dla idei au-
tonomii bolszewików. Już 7 stycznia 1918 r. doszło do spotka-
nia Lenina i Stalina z Ibrahimowem, Walidowem Manatowem, 
liderami tatarskiej socjaldemokratycznej lewicy, w wyniku któ-
rego 17 stycznia powołano Muskom – komisariat do spraw 
muzułmańskich centralnej Rosji i Syberii przy Ludowym 
Komisariacie32. Liderem muzułmańskich bolszewików został 
Mir Said Sułtan Galijew33, wtedy zastępca Stalina w Ludowym 
Komisariacie do Spraw Narodowościowych. Został on póź-
niej oskarżony o próbę przejęcia władzy i nacjonalizm. Zginął 
w roku 1928 w obozie pracy na północy Związku Sowieckie-
go. Stworzył on doktrynę, według której w roli proletariatu 
ustawił kolonizowane narody muzułmańskie, zaś walkę klaso-
wą rozumiał też jako walkę wyzwoleńczą z europejskim kolonia-
lizmem. 29 listopada 1917 r. i później, 3 stycznia 1918 r., na zjeź-
dzie tatarsko-muzułmańskiego parlamentu, czy raczej powołanej 
rady delegatów narodowych w Ufie na Uralu, postanowiono 
powołać republikę Idel-Uralu – autonomiczne państwo tatar-
sko-baszkirskie na obszarze średniego Powołża i południo-
wego Uralu. 16 stycznia 1918 r., w czasopiśmie „Muchtariat”, 
oficjalnym organie powołanego rządu republiki Idel-Uralu, 

32 Saławat Ischakow, Rossijskije musul’manie i riewolucija 1917-1918, Moskwa 2004, s. 447.
33 M.S. Sultan-Galiev, Articles, Society for Central Asian Studies, Oxford 1984.

ogłoszono polityczny manifest: konstytucję pt. „Narodowa 
autonomia muzułmańskich Turko-Tatarów centralnej Rosji 
i Syberii”34. Kres tym dążeniom już w marcu 1918 r. położyła 
Gwardia Czerwona. 

Po oficjalnym powstaniu Związku Sowieckiego w 1922 r., 
w ramach Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej 
zorganizowano Tatarską Autonomiczną Republikę Sowiecką, 
która po transformacji ustrojowej Rosji przekształciła się w Au-
tonomiczną Republikę Tatarstan w remach Federacji Rosyjskiej. 
Długoletni prezydent Tatarstanu Mintimer Szajmijew prowadził 
ugodową politykę wobec moskiewskiego centrum, starając się 
z jednej strony unikać zatargów, a z drugiej pozyskać jak naj-
większy zakres autonomii kulturalnej i ekonomicznej w ramach 
aktualnego systemu.

Problem autonomii politycznej i dążeń separatystycznych 
Tatarstanu czy Tatarów nadwołżańskim nie był praktycznie 
nigdy opracowany w polskim piśmiennictwie historycznym 
i politologicznym. Prezentowany tekst jest pierwszym tego typu 
rekonesansem zapowiadającym dalsze badania na ten temat.

Selim Chazbijewicz 
Fot. Małgorzata Sylwestrzak

■
34 Saławat Ischakow, op. cit., s. 454-455.

Przyczyny objawienia an-Najsaburiego
Abu al-Hasan Ali Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali 

al-Wahidi an-Najsaburi pochodził z Sawy w Iranie; rok jego 
narodzin nie jest znany. Zmarł po długiej chorobie w końcu 
miesiąca dżumada as-sni 468 roku, co odpowiada 1076 r. n.e., 
w Niszapurze. Biografowie różnią się co do tego, czym zajmo-
wała się rodzina Al-Wahidiego. Słynny historyk Jakut al-Ha-
mawi (zm. 1229) pisze, że byli oni kupcami, zaś As-Subki (zm. 
1370) w Kitab tabakat asz-szafi’ijja al-kubra [‘Wielka księga klas 
szafi’itów’], twierdzi, że cieślami. Uczonym muzułmańskim 
był także brat Alego, Abd ar-Rahman. 

Biograf  Ibn Challikan (zm. 1282) pisze o nim, że był 
najświetniejszym znawcą egzegezy koranicznej i gramatyki 
arabskiej swoich czasów. Znany jest przede wszystkim jako 
komentator Koranu. Z tej dziedziny napisał trzy tafsiry: 
At-Tafsir al-wadżiz [‘Zwięzły komentarz’], At-Tafsir al-wasit 
[‘Średni komentarz’] i At-Tafsir al-basit [‘Prosty komentarz’]. 
Najobszerniejszy z nich jest ten ostatni, zaś Al-Wasit stanowi 
wybór z tego obszernego dzieła. Komentarze Al-Wahidiego 
charakteryzują się przewagą komentarzy filologicznych. Jest 
także autorem traktatu At-Tachbir [‘Przekaz’] poświęconego 
analizie „Najpiękniejszych Imion Boga”. Do jego dzieł należy 
również bardzo ceniona dawniej i dziś literaturoznawcza pra-
ca Szarh diwan Al-Mutanabbi [‘Komentarz do dywanu Al-Mu-
tanabbiego’]. Jakut wspomina jeszcze kilka innych tytułów, ale 
prace te nie zachowały się do naszych dni, np. Kitab al-maghazi 
[‘Księga podbojów’].

Wśród najważniejszych dzieł Al-Wahidiego jest traktat 
Kitab asbab an-nuzul [‘Przyczyny objawienia’]. Uznany jest on 
za pierwszy i wzorcowy tekst z dziedziny nauk okołokoranicz-

Marek M. Dziekan 

nych, która zyskała miano właśnie od tytułu pracy Al-Wahi-
diego. Do innych znanych autorów dzieł typu asbab an-nuzul 
należy m. in. As-Sujuti (1445-1505).

O celowości stworzenia nowego gatunku literatury eg-
zegetycznej, której elementy obecne są przecież w każdym 
niemal komentarzu do Koranu, tak pisał sam Al-Wahidi we 
wstępie do swej książki: 

„Zaprawdę, nauk koranicznych jest bardzo wiele, istnieje 
ogromna liczba ich gatunków – językiem tego nie wypowiesz, 
choćby był najwymowniejszy, choćby posiadł wszelkie tajem-
nice retoryki. Wcześniej dane mi było, Bogu dzięki, napisać 
dzieła w większości tych dziedzin, zawierające najważniejsze 
informacje z tego zakresu. Ten, kto zechce zatrzymać na nich 
wzrok, znajdzie tam wypowiedzi przekonujące i piękne, poza 
tym są jeszcze inne dzieła bogate w treść i doskonałe. Więk-
szość z nich zawiera bowiem komentarze, a ten, kto je będzie 
studiował, znajdzie w nich pełną harmonię, choć potrzeby 
w dziedzinie nauk koranicznych są najrozmaitsze – prawdziwe 
i fałszywe i nikt nie jest w stanie zadowolić wszystkich zain-
teresowanych. Postanowiliśmy jednak zaopatrzyć początkują-
cych, którym obce są nauki o Księdze w wiedzę o przyczynach 
objawienia, koniecznie bowiem trzeba się nad nimi zatrzymać 
i poznać je dokładnie, nie można bowiem posiąść wiedzy eg-
zegetycznej dotyczącej ajatów i ich celu, bez zatrzymywania 
się nad opowieściami o okazji i sposobie ich objawienia. O po-
wodach objawienia Koranu można dowiedzieć się jedynie 
poprzez słuchanie przekazów od naocznych świadków tych 
wydarzeń, którzy uczestniczyli w samych wydarzeniach oraz 
szczegółowo badali wszelkie okoliczności. Prawo obiecuje 
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kary piekielne dla tych, którzy celowo nie mają żadnej wiedzy 
w tym zakresie.”

Już we wczesnym okresie islamu zaczęły pojawiać się 
opowieści o okolicznościach objawienia poszczególnych sur 
Koranu. Opowieści te mają często charakter legendarny, wie-
le z tych opowieści, jak wspomniałem, zostało włączonych 
do literatury egzegetycznej, stając się niejednokrotnie pod-
stawą do muzułmańskiej datacji sur. Zazwyczaj jednak dzieła 
te, podobnie jak traktat Al-Wahidiego, obejmują tylko część 
materiału koranicznego. W odniesieniu do krótkich, monote-
matycznych sur z końca Koranu opisy dotyczą często całego 
tekstu. Choć komentarze dotyczą – wydawałoby się – margi-
nalnego aspektu Koranu, to w rzeczywistości niejednokrotnie 

właśnie okoliczności objawienia wskazują „właściwe” znacze-
nie tekstu, który należy odczytywać w odpowiednim kontek-
ście (świętej) historii islamu. Kontekst ten jest często pomoc-
ny w stosowaniu wersetów jako podstawy do zasady analogii 
(kijas), będącej jedną z zasadniczych metod praktykowania 
prawa muzułmańskiego.

Al-Wahidi każdej omawianej surze poświęca oddzielny 
rozdział, wyjątkiem są tylko dwie ostatnie sury, które zostały 
omówione w jednym rozdziale. Każdy rozdział rozpoczyna 
się basmalą. Opisy okoliczności objawień poprzedzone są dość 
obszernym wstępem.

Marek M. Dziekan 
■

Opowieść o pierwszym objawieniu Koranu

� Przekład wg An-Najsaburi, Kitab asbab an-nuzul, Sydon-Bejrut 2004, s. 9-11.

Opowiadał nam Ishak Ahmad Ibn Ibrahim al-Mukri: 
opowiadał nam Abd Allah Ibn Hamid al-Isfahani: opo-
wiadał nam Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Hasan al-Ha-
fiz: opowiadał mi Muhammad Ibn Jahja, opowiadał nam 
Ar-Razzak za Ibn Szihabem az-Zuhrim, który rzekł: opo-
wiadał mi Urwa, za A’iszą, która rzekła: Początkiem ob-
jawienia Proroka była prawdziwa wizja we śnie. Nie miał 
wizji, jak tylko kiedy nastawał brzask. Potem spodobało 
mu się przebywanie w samotności. Samotnym, nocnym 
rozmyślaniom oddawał się przez wiele dni w grocie Al-
Hira, zaopatrzywszy się na ten czas tak u swoich krewnych, 
jak i u Chadidży. Aż pewnego dnia oświeciła go Prawda. 
Kiedy przebywał w jaskini, nawiedził go anioł i rozkazał: 
“Recytuj”. Muhammad odrzekł: „Nie umiem recytować”. 
I dalej Prorok opowiadał: „Wtedy ujął mnie i nacisnął, aż 
skurczyłem się w sobie, po czym mnie puścił”. I powtó-
rzył: „Recytuj!” – „Nie umiem recytować!” – odrzekłem 
ponownie. Powtórnie więc schwycił mnie i przycisnął, aż 
skurczyłem się w sobie. I puścił mnie, żądając: „Recytuj!” 
– „Nie umiem recytować” – powtórzyłem. Wtedy po raz 
trzeci chwycił mnie i przycisnął, aż skurczyłem się w so-
bie. Puścił mnie i po raz trzeci zażądał: „Recytuj! W imię 
Pana który stworzył!” aż doszedł do słów „tego, czego on 
nie umiał”. Muhammad wrócił [do domu] z roztrzęsio-
nym sercem i skierował się do Chadidży, Jej Pokój I rzekł: 
Pozostańcie ze mną! Pozostali więc z nim, aż minęło 
przerażenie. Zapytał: Co się ze mną dzieje? I opowiedział 
wszystko Chadidży. Bałaś się o mnie? Chadidża odparła: 
Ależ nie, Bóg nigdy nie da Ci uczynić krzywdy! Zaprawdę, 
dostąpisz miłosierdzia, poniesiesz wielki obowiązek, dasz 
ludziom to, co im było niedostępne, szczodrze przyjmiesz 
gościa i wyznaczony zostaniesz na Nosiciela Prawdy.” 
Przekazał tę opowieść Al-Buchari za Jahją Ibn Bukajrem, 
zaś Muslim za Muhammadem Ibn Rafi’em – obaj za Abd 
ar-Razzakiem.

Opowiadał nam Asz-Szarif  Isma’il Ibn al-Hasan Ibn 
Muhammad Ibn al-Husajn at-Tabari: opowiadał mój dzia-
dek Abu Hamid Ahmad Ibn al-Hasan al-Hafiz: opowiadał 

nam Abd ar-Rahman Ibn Biszr: opowiadał nam Sufjan Ibn 
Ujajna, za Muhammadem Ibn Ishakiem, za Az-Zuhrim, za 
Urwą, za A’iszą, która rzekła: „Pierwszymi objawionymi 
słowami Koranu było: „Recytuj w imie Pana, który stwo-
rzył” [Zakrzepła krew, 1]. Przekazał to Al-Hakim Abu Abd 
Allah w swoim Sahihu za Abu Bakrem as-Sabghim, za Bi-
szrem Ibn Musą, za Al-Humajdim, za Sufjanem.

Opowiadał nam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ibrahim 
al-Mukri: opowiadał nam Al-Hasan Ali Ibn Muhammad 
al-Dżurdżani: opowiadał nam Nasr Ibn Muhammad al-
Hafiz: opowiadał nam Muhammad Ibn Machlad, że Mu-
hammad Ibn Ishak opowiadał im: opowiadał nam Jakub 
ad-Dauraki: opowiadał nam Ahmad Ibn Nasr Ibn Zijad: 
opowiadał nam Ali Ibn al-Husajn Ibn Wakid: opowiadał 
mi ojciec: opowiadał mi Jazid an-Nahwi, za Ikrim i Al-
Hasanem, którzy twierdzili: „Pierwszymi objawionymi 
słowami Koranu było: „W imię Boga Miłosiernego, Li-
tościwego” [Otwierająca, 1]. To pierwsze słowa objawione 
w Mekce. A pierwszą objawiona surą była „Recytuj w imię 
Twojego Pana” [74, 1, Zakrzepła krew].

Opowiadał nam Al-Hasan Ibn Muhammad al-Farisi: 
opowiadał nam Muhammad Ibn Abd Allah Ibn al-Fadl at-
Tadżi: opowiadał nam Muhammad Ibn Muhammad Ibn 
al-Hasan al-Hafiz: opowiadał nam Muhammad Ibn Jahja: 
opowiadał nam Abu Salih: opowiadał mi Al-Lajs: opowia-
dał mi Akil za Ibn Szihabem: opowiadał mi Muhammad 
Ibn Abbad Ibn Dżafar al-Machzumi, że słyszał jednego 
z uczonych, który rzekł: „Pierwszym fragmentem obja-
wionym przez Boga Prorokowi były słowa: „Głoś! W imię 
Pana, który stworzył! Stworzył człowieka z grudki krwi za-
krzepłej! Głoś! Twój Pan jest najszlachetniejszy! Ten, który 
nauczył człowieka przez pióro” [96, 1-4, Zakrzepła krew]. 
Rzekli zaś inni: to tylko pierwsza część tego, co zostało ob-
jawione Prorokowi w Dniu Al-Hiry. Później, z woli Boga, 
onjawione zostały następne słowa. 

Istnieje też godny wiary przekaz który mówi, że pierw-
szym objawionym fragmentem była sura Okryty płaszczem 
[74, Al-Mudassir]. Przekazał nam to czcigodny Abu Ishak 
as-Salibi, który rzekł: opowiadał nam Abd Allah Ibn Ha-
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mid: opowiadał nam Muhammad Ibn Jakub: opowiadał 
nam Ahmad Ibn Isa Ibn Zajd al-Bajnasi: opowiadał nam 
Amr Ibn Abi Salama za Al-Auza’im: opowiadał mi Jahja 
Ibn Abi Kasir: zapytałem Abu Salamę Ibn Abd ar-Rahma-
na: Jakie słowa Koranu zostały najpierw objawione? Rzekł: 
„O ty, okryty płaszczem!” Odpowiedziałem: Albo „Recytuj 
w imię Pana”. Odrzekł na to: zapytałem Dżabira Ibn Abd 
Allaha al-Ansariego: Jakie słowa Koranu zostały najpierw 
objawione? Odrzekł: „O ty, okryty płaszczem”. Odpowie-
działem: Albo „Recytuj w imię Pana”. Rzekł Dżabir: po-
wiem wam, co opowiadał Wysłannik Boga: „Przebywałem 
w grocie Al-Hira cały miesiąc, po czym zszedłem do do-
liny i usłyszałem głos. Spojrzałem przed siebie, za siebie, 
na lewo i na prawo, po czym spojrzałem ku niebu – wtedy 
ujrzałem go na łożu zawieszonym w powietrzu, jego, to jest 
Gabriela. Zadrżałem i poszedłem do Chadidży i poprosi-
łem, żeby mnie okryto. Potem wylano na mnie wodę, a Bóg 
zesłał mi te oto słowa: „O ty, okryty płaszczem! Powstań 
i ostrzegaj!” [Okryty płaszczem, 1-2]. Opowieść przekazana 
przez Al-Buchariego za Zuhajrem Ibn Harbem Ibn al-Wa-
lidem Ibn Muslimem za Al-Auza’im. Nie przeczy ro temu, 
co rzekliśmy wcześniej, że Dżabir słyszał od Proroka tę 
ostatnią opowieść, nie słyszał zaś poprzedniej. Dlatego są-
dził, że sura Al-Mudassir była pierwszą objawioną. Ale była 
ona pierwszą po surze „Recytuj”. Potwierdzają to słowa, 
jakie słyszeliśmy od Abu Abd ar-Rahmana Ibn Hamida, 
który rzekł: opowiadał nam Muhammad Ibn Abd Allah 
Ibn Muhammad Ibn Zakarijja: opowiadał nam Muhammad 
Ibn Abd ar-Rahman ad-Daghuli: opowiadał nam Muham-
mad Ibn Jahja: opowiadał nam Abd ar-Razzak: opowiadał 
nam Mu’ammar za Az-Zuhrim: opowiadał mi Abu Salama 
Ibn Abd ar-Rahman za Dżabirem: słyszałem Proroka, jak 
opowiadał o objawieniu, mówiąc: „Idąc usłyszałem głos 
z nieba. Uniosłem głowę i ujrzałem anioła, który przybył 
do mnie do jaskini Al-Hira, siedzącego na tronie pomię-
dzy niebem a ziemią. Przeraziłem się go i zatrząsłem ze 
strachu, prosząc: Okryjcie mnie, okryjcie. Przykryto mnie 

płaszczem, a Bóg zesłał: „O ty, okryty płaszczem”. Hadis 
ten przekazał Al-Buchari za Abd Allahem Ibn Muhamma-
dem. Muslim przekazał go natomiast za Muhammadem 
Ibn Rafi’em, obaj oni za Abd ar-Razzakiem. Wynika z tego, 
że dopiero po zesłaniu „Recytuj w imię Pana” Bóg objawił 
„O ty, okryty płaszczem”. Wyjaśniają to słowa Proroka, że 
ujrzał anioła, który nawiedził go w grocie Al-Hira – musia-
ło to być zatem po objawieniu „Recytuj”.

Opowiadał nam Abu Ishak Ahmad Ibn Muhammad 
al-Mukri: opowiadał nam Abu al-Hasan Ali Ibn Muham-
mad al-Mukri: opowiadał nam Abu asz-Szajch: opowiada 
nam Ahmad Ibn Sulajman Ibn Ajjub: opowiadał nam Mu-
hammad Ibn Ali Ibn al-Hasan Ibn Sufjan: opowiadał nam 
Ali Ibn al-Husajn Ibn Wakid: opowiadał mi mój ojciec: 
Słyszałem Alego Ibn al-Husajna, jak mówił: Pierwszą surą 
objawioną Prorokowi Boga była „Recytuj w imię Pana”, 
a ostatnią surą objawioną Prorokowi w Mekce była sura 
„Wierni” [23, Al-Muminun], mówi się też, że „Pająk” [29, 
Al-Ankabut]. Zaś pierwsza sura objawiona w Medynie to 
„Biada oszustom” [83, Al-Mutaffifuna; „Oszuści”], a ostat-
nia objawiona w Medynie to sura „Bóg i Jego Posłaniec są 
wolni od zobowiązań” [9, Bara’a; At-Tauba, Skrucha]. Pierw-
sza sura objawiona Prorokowi w Mekce to sura Gwiazda 
[53, An-Nadżm]. Werset, w którym najostrzej mówi o lu-
dziach ognia: „Zakosztujcie więc! My nie zwiększymy dla 
was niczego oprócz cierpienia” [78, 30; An-Naba; Wieść]. 
Werset najbardziej przepełniony nadzieją dla wyznających 
jednego Boga: „Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy 
Jemu dodają współtowarzyszy, podczas gdy On przeba-
cza, komu chce, mniejsze grzechy” [4,48; An-Nisa; Kobiety]. 
Ostatnim wersetem objawionym Prorokowi był: „I bójcie 
się Dnia, kiedy zostanie cie sprowadzeni do Boga” [2, 281; 
Al-Bakara; Krowa]. Po tym objawieniu Prorok żył jeszcze 
dziewięć dni.

Tłum. z arab. Marek M. Dziekan
■

Status prawny muzułmanów we współczesnej Polsce (2)
W zakresie wolności sumienia i wyznania mieści się także 

wreszcie prawo do otrzymania pochówku zgodnego z wyzna-
wanymi zasadami religijnymi. Brak jest informacji o ewen-
tualnych trudnościach wynikających ze sprzeczności między 
normą zawartą w art.9 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zakazującą pochówku 
zwłok przed upływem 24 godzin od zgonu a nakazem szaria-
tu, aby pogrzeb odbył się w ciągu doby od momentu śmierci. 
Przy pochówku polscy muzułmanie używają trumien co pozo-
staje w zgodzie z normami ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych. Choć ustawodawca polski tego bezpośrednio nie 
wyróżnia, zgodnie z wykładnią art. 18 PPOiP, dokonaną przez 
Komitet Praw Człowieka ONZ, do zakresu omawianej wol-
ności należy zaliczyć prawo do noszenia również w miejscach 
publicznych stroju określonego przez doktrynę religijną, np. 

Paweł Borecki

chusty islamskiej. W Polsce prawo to jest jednak ograniczone 
w odniesieniu do osób sprawujących władzę publiczną. Art. 
25 ust. 2 Konstytucji stanowi bowiem, że władze publiczne 
zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych 
światopoglądowych i filozoficznych. Odpowiada temu zasada 
wyrażona w art. 10 ust. ustawy z 17 maja 1989 r., iż Rzeczy-
pospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w spra-
wach religii i przekonań. 

Wolność religii (praktykowania i nauczania religii) w kon-
tekście sytuacji prawnej muzułmanów godzi się zauważyć, iż 
wg Komitetu Praw Człowieka ONZ, obejmuje ponadto m.in. 
przestrzeganie przepisów dietetycznych, uczestnictwo w ry-
tuałach związanych ze stadiami życia (np. obrzezanie) oraz 
używanie szczególnego języka zwyczajowo przyjętego w danej 
grupie (arabski). To także wolność ustanawiania przywódców 
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religijnych, kapłanów i nauczycieli, wolność tworzenia szkół 
religijnych, przygotowywania i rozpowszechniania tekstów 
lub publikacji religijnych.

Najskuteczniejsza gwarancją wolności religii jest krymi-
nalizacja czynów godzących w tą swobodę. Kodeks karny 
z 5 czerwca 1997 r. do kategorii przestępstw przeciwko wol-
ności sumienia i wyznania ściganych z oskarżenia publicznego 
zalicza zwłaszcza złośliwe przeszkadzanie publicznemu wy-
konywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku re-
ligijnego o uregulowanej sytuacji prawnej, złośliwe przeszka-
dzanie pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom religijnym, 
a także obrażanie uczuć religijnych innych osób, poprzez 
znieważenie publiczne przedmiotu czci religijnej lub miejsca 
przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów re-
ligijnych. 

Szczególnym podmiotem wolności w sprawach religijnych 
są rodzice. Mają oni bowiem prawo do zapewnienia dzieciom 
wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze 
swoimi przekonaniami. Na podstawie Protokołu I z 1952 r. do 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka państwo polskie ma 
obowiązek szanować prawa rodziców do zapewnienia wycho-
wania i nauczania zgodnie z ich przekonaniami religijnymi (fi-
lozoficznymi). Dziecko w myśl ustawy zasadniczej oraz Kon-
wencji Praw Dziecka nie podlega arbitralnej władzy rodziców 
w sprawach religijnych. Nauczanie i wychowanie religijne oraz 
moralne musi uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, jego 
wolność sumienia i wyznania oraz przekonania (art. 48 ust.1 
Konstytucji). Intencją twórców Konstytucji oraz Konwencji 
było, aby wzrastające i rozwijające się dziecko w coraz więk-
szym stopniu korzystało ze swobody w sprawach religijnych. 
Z tym wiąże się prawo do nauczania religii w szkole. Zgodnie 
z art. 53 ust. 3 Konstytucji religia każdego związku wyznanio-
wego o uregulowanej sytuacji prawnej, w szczególności religia 
muzułmańska, może być przedmiotem nauczania w szkole. 
Postanowienia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organi-
zowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach�, 
wprowadzające limit siedmiu uczniów (podopiecznych) w kla-
sie (w grupie) jako obligujący do organizacji nauczania religii 
w publicznych szkołach i w przedszkolach należy ocenić jako 
niekonstytucyjne. Stanowi ono formalną barierę dla nauczania 
religii muzułmańskiej w szkołach publicznych w ramach pro-
gramu zajęć szkolnych.� Za uchyloną należy zarazem uznać 
normę zawartą w art. 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r., iż 

� Dz. U. Nr 36, poz. 156 z późniejszymi zmianami.
� W praktyce jednak po roku 1989 gminy muzułmańskie, należące do Muzułmańskiego 

Związku Religijnego, wystąpiły do Kuratorium Oświaty o udostępnienie sal w szkołach 
publicznych do nauczania religii. Od tamtej pory do dziś nauczanie islamu przez MZR 
odbywa się w szkołach publicznych w soboty lub w niedziele w miejscowościach z więk-
szą liczbą dzieci wyznających islam (Nauczanie religii w szkołach, „Świat Islamu” kwiecień 
2006, s. 4). W Warszawie Liga Muzułmańska zorganizowała w szkole podstawowej nr 
210 jedną międzyszkolna grupę nauczania religii obejmującą uczniów z terenu Mazowsza. 
W 2004 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdziło program szkolny nauczania 
religii muzułmańskiej. Nauczanie religii muzułmańskiej odbywa się także w centrach pro-
wadzonych przez Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich (np. w Lublinie, Wrocławiu 
czy w Białymstoku).     

nauka religii jest obowiązkowa dla młodzieży wyznania mu-
zułmańskiego w zakładach naukowych obejmujących kształ-
cenie młodzieży poniżej 18 lat, a utrzymywanych w całości 
lub w części przez państwo lub ciała samorządowe. Jest ona 
bowiem sprzeczna z postanowieniami Konstytucji oraz umów 
międzynarodowych gwarantującymi swobodę edukacji religij-
nej. Muzułmanom przysługuje natomiast całkowita swobo-
da organizacji pozaszkolnej nauki religii. Winny być jedynie 
spełnione normy zawarte przepisach ogólnie obowiązujących, 
dotyczących np. ochrony przeciwpożarowej czy spraw sani-
tarnych. Ponadto jako potencjalnie dyskryminujący muzuł-
manów wypada oceniać przepis dopuszczający umieszczanie 
w salach szkolnych (przedszkolnych) jedynie chrześcijańskich 
symboli religijnych – krzyży. Opinii publicznej w Polsce nie 
są znane wszakże przypadki żądań muzułmanów umieszcze-
nia ich symboli religijnych w salach szkolnych, czy usunięcia 
chrześcijańskich krzyży. Brak jest także informacji o nie po-
syłaniu przez rodziców wyznania muzułmańskiego ze wzglę-
dów religijnych ich dzieci, zwłaszcza dziewcząt, na niektóre 
obowiązkowe zajęcia szkolne, np. na koedukacyjne lekcje wy-
chowania fizycznego czy zajęcia na basenie.3

Pomimo, że islam posiada rozbudowane prawo małżeń-
skie, ustawodawca polski, wprowadzając w 1999 r. do systemu 
prawnego instytucję małżeństwa wyznaniowego ze skutkami 
cywilnymi, odpowiednie uprawienia przyznał tylko dziesię-
ciu kościołom chrześcijańskim oraz Związkowi Gmin Wy-
znaniowych Żydowskich. Na tego rodzaju udogodnienia nie 
mogą niestety liczyć nupturienci wyznania muzułmańskiego. 
Skuteczny w prawie polskim będzie co do zasady wyłącznie 
związek małżeński zawarty w urzędzie stanu cywilnego przed 
świeckim urzędnikiem stanu cywilnego. W świetle art. 15 Pra-
wa prywatnego międzynarodowego za ważny należy uznać 
związek małżeński zawarty formie wyznaniowej przez muzuł-
manów, będących obywatelami innego państwa, o ile taką for-
mę przewiduje prawo państwa, w którym jest ono zawierane, 
a przynajmniej prawo ojczyste obojga małżonków. Na podsta-
wie norm prawa międzynarodowego prywatnego nie można 
jednak w Polsce uznać poligamii dopuszczalnej w niektórych 
państwach muzułmańskich.    

Szczególną gwarancją wolności sumienia i wyznania 
dla wyznawców islamu w Polsce jest zakaz dyskryminacji ze 
względu na religię. Zgodnie z art. 32 Konstytucji wszyscy są 
równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania 
przez władze publiczne; nikt nie może być dyskryminowany 
w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkol-
wiek przyczyny. Uszczegóławia te gwarancje m.in. ustawa z 17 
maja 1989 r. stanowiąc w art. 1 ust. 3, iż obywatele wierzący 
wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w ży-
ciu państwowym, politycznym, gospodarczym społecznym 
i kulturalnym. W szczególności w myśl art. 233 ust. 2 Konsty-
tucji niedopuszczalne jest nawet w czasie stanu nadzwyczaj-
nego ograniczenie wolności i praw człowieka wyłącznie ze 
względu zwłaszcza na wyznawana religię czy jej brak. Kodeks 
karny kryminalizuje jako przestępstwo ograniczanie człowieka 

3 Warto odnotować, że nigdzie w Europie nie ma jedności stanowisk wśród rodziców-
muzułmanów w tym zakresie.
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w przysługujących mu prawach ze względu na przynależność 
wyznaniową lub bezwyznaniowość (art.194 kk).

U źródeł dyskryminacji znajdują się niejednokrotnie nega-
tywne stereotypy na temat danego wyznania i jego członków. 
W odniesieniu do islamu oraz muzułmanów upowszechniły 
się one szczególnie po tragicznych zamachach na Word Trade 
Center w Nowym Jorku w 2001 r. Należy w związku z tym 
przypomnieć, że ustawodawca karny sankcjonuje pomawia-
nie m.in. innej osoby lub grupy osób, w szczególności mu-
zułmanów, o takie postępowanie lub właściwości, które mogą 
poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania 
potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzia-
łalności (art. 212 §1 kk). Kwalifikowaną formą pomówienia 
jest dokonanie go za pośrednictwem środków masowego 
przekazu (art. 212 §2 kk). 

Dopuszczalne jest jedynie ograniczenie wolności uze-
wnętrzniania religii w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest 
to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku 
publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych 
osób (art. 53 ust. 5 Konstytucji). Ograniczenia te ponadto mu-
szą być konieczne w demokratycznym państwie, tzn. uznają-
cym pluralizm społeczny i nie mogą naruszać istoty wolności 
religii (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Wolność sumienia i religii 
nie może być ograniczona nawet w czasie stanów nadzwyczaj-
nych (zob. art. 233 ust. 1 i 3).

Generalizując należy stwierdzić, iż uprawnienia muzuł-
manów z zakresu indywidualnej wolności sumienia i wyznania 
są dobrze zabezpieczone w polskim prawie. Najpoważniejsze 
zastrzeżenia wzbudzają regulacje dotyczące edukacji religijnej 
w publicznych szkołach i przedszkolach oraz nieuznawanie 
skuteczności ślubów wyznaniowych w państwowym porząd-
ku prawnym. Pewne różnice w zakresie formalnych możli-
wości urzeczywistniania przez wyznawców islamu niektórych 
uprawnień z zakresu wolności sumienia i wyznania wynikają 
nie tyle z celowych działań prawodawcy, co wiążą się z obiek-
tywnymi cechami doktrynalnymi islamu, a zwłaszcza z mniej-
szościowym i diasporalnym charakterem tej konfesji w Polsce. 
Barierą dla realizacji uprawnień w sprawach wyznaniowych 
może być także niejednokrotnie ograniczona świadomość 
prawna samych zainteresowanych. 

3. Status muzułmańskich związków wyznaniowych 

Związki wyznaniowe, w tym również te skupiające wy-
znawców islamu, zostały wyraźnie dowartościowane we 
współczesnej polskiej ustawie zasadniczej. W świetle jej 
art. 25 suwerenność państwa w odniesieniu do wyznań jest 
ograniczona. Wspólnoty religijne korzystają na mocy art. 25 
ust. 3 Konstytucji z wewnętrznej autonomii, tzn. mają prawo 
tworzyć własne prawo wewnętrzne oraz samodzielnie nim 
się rządzić, a władze państwowe nie są uprawnione do in-
gerencji w proces jego stanowienia ani funkcjonowania. Nie 
przysługuje im prawo zatwierdzania norm wewnętrznych 
wyznań, ich zmiany, rozpatrywania odwołań od organów 
wewnętrznych wyznań. W razie sprzeczności norm prawa 
wewnętrznego z państwowym porządkiem prawnym pierw-
szeństwo należy przyznać prawu państwowemu. Państwo 
oraz związki wyznaniowe są wzajemnie niezależne od siebie 

w swoim zakresie. Zatem władze państwowe w granicach 
prawa obowiązującego wszystkich nie mają prawa ingero-
wać w obsadę stanowisk duchownych, w proces kształce-
nia duchowieństwa i edukacji religijnej wiernych, nie mają 
także prawa określać kierunków działalności wyznań, zasad 
funkcjonowania ich organów wewnętrznych. Szczegółowy, 
otwarty katalog uprawnień w dziedzinie swobody pełnienia 
funkcji religijnych, zawarty jest w rozdziale 2 ustawy o gwa-
rancjach wolności sumienia i wyznania. Realizacja uprawnień 
określonych w tej jednostce systematyzacyjnej następuje na 
zasadach sprecyzowanych w aktach normatywnych regulują-
cych daną dziedzinę życia.

Niezależność państwa i związków wyznaniowych ozna-
cza także ich wzajemną niezależność  finansową. Państwo nie 
ma prawa nakładać na wyznania danin publicznych o cha-
rakterze kontrybucji, wywłaszczać je z posiadanego majątku. 
Jednocześnie konfesje nie są uprawnione do żądania od orga-
nów władzy publicznej subwencji i dotacji, zarówno bezpo-
średnich jak i pośrednich, na swoją działalność religijną i we-
wnątrzorganizacyjną. Władze publiczne zgodnie z art. 25 ust. 
2 Konstytucji są zobowiązane zachować bezstronność, czyli 
neutralność, w sprawach przekonań religijnych, światopoglą-
dowych i filozoficznych. Niezależność państwa i związków 
wyznaniowych nie jest jednak równoznaczna z ignorancją 
władz wobec konfesji. Konstytucja nakłada na te podmioty 
obowiązek współpracy dla dobra człowieka i dobra wspól-
nego. Zatem zgodne z Konstytucją są dotacje i subwencje 
państwa dla związków wyznaniowych, które będą przezna-
czone na realizację przedsięwzięć humanitarnych i ogólno-
społecznych. 

Gwarancją konstytucyjnego statusu związków wyznanio-
wych, także muzułmańskich, jest ich prawo do występowania 
do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami w sprawie kon-
stytucyjności aktów normatywnych dotyczących ich zakresu 
działania (art. 191 ust.1 pkt.5 w zw. z ust.2 Konstytucji).

Związkom wyznaniowym Konstytucja gwarantuje rów-
nouprawnienie bez względu na formę prawną regulacji ich 
stosunków z państwem (art. 25 ust. 1). Oznacza to, że wszyst-
kie związki wyznaniowe znajdujące się w takiej samej sytuacji 
muszą być wyposażone w takie same uprawnienia. Powinny 
mieć takie same formalno-prawne gwarancje rozwoju i funk-
cjonowania. Najdalej idące uprawnienia, przysługujące dane-
mu wyznaniu w określonej dziedzinie, winny być rozszerzone 
także na inne zainteresowane związki wyznaniowe. W odnie-
sieniu do muzułmańskich wspólnot religijnych trudno jednak 
mówić o całkowitym równouprawnieniu w porównaniu z ko-
ściołami i związkami wyznaniowymi działającymi na podsta-
wie ustaw szczegółowych z lat 1989–19974.

Paweł Borecki
■

4 Są to: Kościół katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Kościół Ewange-
licko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Polskokatolicki, Koś-
ciół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Adwentystów Dnia 
Siódmego, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Katolicki Mariawitów, Kościół Sta-
rokatolicki Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy oraz Związek Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich.
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Tu są nasze korzenie…
Achmatowiczowie herbu Kotwica, potomkowie Uszena, 

protoplasty rodu ks. Juszeńskich pochodzą z rodziny chańskiej. 
Należały do nich dwa folwarki: Bergaliszki i Teniukowszczy-
zna, położone na ziemi nowogródzkiej powiatu oszmiańskiego, 
leżące obecnie poza obecną granicą wschodnią Polski. Wśród 
okolicznych mieszkańców byli bardzo szanowani i cenieni. 

Aleksander (Ali) Achmatowicz senior, kolega szkolny 
Bronisława i Józefa Piłsudskich, był prawnikiem, inicjatorem 
utworzenia w Wojsku Polskim Pułku Tatarskich Ułanów im. 
Mustafy Achmatowicza, senatorem II RP. Zmarł w roku 1944, 
pochowany został na cmentarzu muzułmańskim w Warszawie. 
Miał sześciu synów: Bohdana, Leona, Aleksandra (Iskandera), 
Konstantego (Kerima) Osmana i Macieja, który zmarł w wie-
ku dziecięcym oraz dwie córki: Helenę i Tamarę. Wszystkie 
dzieci skończyły ekskluzywne szkoły w Petersburgu, synowie 
- Korpus Paziów, a córki - Instytut Panien Szlachcianek. Alek-
sander doczekał się dziesięciorga wnucząt.

Najstarszy syn, Bohdan, był osobistym paziem Tatiany, 
jednej z córek cara Mikołaja II. W czasie pierwszej wojny 
światowej, w randze porucznika służył w Lejb Gwardii Arty-
lerii Konnej. W wyniku ran odniesionych w bitwie pod Kijo-
wem zmarł w wieku 23 lat. Jego symboliczny grób znajduje się 
na cmentarzu muzułmańskim w Warszawie.

Właściciel Bergaliszek, Leon, po skończeniu Korpusu 
Paziów ukończył medycynę i był bardzo cenionym chirur-
giem w szpitalach w Wilnie i Baranowiczach, a w czasie woj-
ny w Częstochowie. Po wojnie, w obawie przed sowieckim 
terrorem, przeszedł nielegalnie przez granicę i osiedlił się 
najpierw w Wielkiej Brytanii, a potem w Kanadzie. Zmarł 
w 1984 r. Jego prochy spoczywają na cmentarzu muzułmań-
skim w Warszawie.

Mira Achmatowicz

Aleksander (Iskander) został podobnie jak jego ojciec 
prawnikiem. W czasie wojny w obawie przed aresztowaniem 
przez NKWD usiłował przedostać się z Wilna przez zielo-
ną granicę do Generalnej Guberni. Przewodnik okazał się 
jednak bolszewickim konfidentem i całą grupę uciekinierów 
naprowadził na pograniczników, oddając ich w ręce NKWD. 
Aleksander został osadzony w więzieniu w Kownie. Oskar-
żony przez władze sowieckie o szpiegostwo skazany na karę 
śmierci. W roku 1941, w czasie ewakuacji więzienia przed 
zbliżającą się armią niemiecką, został zabity podczas próby 
ucieczki. Jego symboliczny grób znajduje się w Warszawie na 
cmentarzu muzułmańskim. Na ścianie kościoła św. Karola 
Boromeusza umieszczona jest tablica z jego imieniem i nazwi-
skiem – tym, co zginęli na wschodzie, ufundowana przez byłych 
członków korporacji Polonia.

Ostatni właściciel Teniukowszczyzny, Konstanty (Kerim), 
podobnie jak jego ojciec i brat, był sędzią. Studia prawnicze 
ukończył na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Mają-
tek był wydzierżawiony, ostatnim dzierżawcą był Robert Stec-
ki. Konstanty Achmatowicz w lipcu 1940 roku został aresz-
towany na polecenie NKWD i w czerwcu 1941 r. wywieziony 
w głąb Związku Sowieckiego. Wszelki ślad po nim zaginął. 
Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu muzułmań-
skim w Warszawie. Podobnie jak w przypadku Iskandera, na 
ścianie kościoła św. Karola Boromeusza umieszczona jest ta-
blica z jego imieniem i nazwiskiem – tym, co zginęli na wschodzie, 
ufundowana przez byłych członków korporacji Polonia.

Piąty syn, Osman, studiował chemię na Uniwersytecie 
im. Stefana Batorego w Wilnie, gdzie uzyskał tytuł dokto-
ra. Był stypendystą Funduszu Józefa Piłsudskiego. Uzyskał 

Aleksander Achmatowicz Konstanty Achmatowicz w stroju galowym Korpusu Paziów
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również tytuł doktora Uniwersytetu w Oxfordzie. Przed 
wojną był dziekanem na wydziale farmacji Uniwersytetu 
Warszawskiego. W czasie wojny uczestniczył w tajnym na-
uczaniu w Częstochowie, do której przedostał się z Wilna. 
Po wojnie współtworzył politechnikę w Łodzi i przez pe-
wien czas był jej rektorem. Następnie w 1953 roku został 
powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Minister-
stwie Szkolnictwa Wyższego. Był członkiem rzeczywistym 
Polskiej Akademii Nauk, kierował Instytutem Kultury Pol-
skiej przy ambasadzie PRL w Londynie. Ma olbrzymi doro-
bek naukowy. Zmarł w 1988 roku, pochowany na cmentarzu 
muzułmańskim w Warszawie.

Helena, starsza córka Aleksandra Achmatowicza, żona 
właściciela ziemskiego Witolda Rodkiewicza, w 1942 roku zo-
stała w bestialskich sposób zamordowana przez bolszewicką 
partyzantkę. Na kaźń prowadzono zarówno Helenę, jak jej 
męża i syna Bohdana. Witold zmarł w kilka dni później w wy-
niku odniesionych ciężkich obrażeń, a postrzelonemu synowi 
udało się dotrzeć do niedalekiej stadniny i tam uzyskał pomoc. 
Odwieziono go do szpitala w Lidzie. Ten okrutny mord doko-
nany został w obecności nieletniej córki Teresy. Wiele lat po 
wojnie córka Heleny dokonała niezwykłego czynu: otrzymała 
zgodę miejscowych władz komunistycznych na ekshumację 
zwłok swojej matki i pochowanie jej na miziarze w Łostai, 
gdzie spoczywa jej matka Emilia. Na cmentarzu muzułmań-
skim w Warszawie znajduje się tablica nagrobna upamiętniają-
ca wszystkich bliskich naszej rodziny, pomordowanych w cza-
sie drugiej wojny światowej.

Tamara, druga córka Aleksandra, otrzymała od swoich 
braci wydzielony z majątku Teniukowszczyzna niewielki fol-
wark o nazwie Długa Niwa. Pierwszym mężem Tamary był 
sędzia Anatol Kryczyński. Drugim mężem był również sędzia 
– Aleksander Sulkiewicz. Jeszcze w czasie trwania wojny, na 
początku 1945 roku, byli ewakuowani do Białegostoku, a na-
stępnie na wybrzeże do Wrzeszcza. Tamara zmarła w 2001 
roku, jej prochy zostały złożone w grobie męża, w części mu-
zułmańskiej na cmentarzu we Wrzeszczu.

Folwark Bergaliszki, należący kiedyś do dóbr królewskich 
na Litwie, przeszedł w posiadanie rodziny Achmatowiczów 
w 1772 roku, jako darowizna króla Stanisława Augusta dla rot-
mistrza Stefana (Mustafy) Achmatowicza, późniejszego do-
wódcy 4 pułku straży przedniej wojsk litewskich (1792-1794). 
Rotmistrz został ciężko ranny w bitwie pod Maciejowicami 
w 1974 r. Na maziarze w Łostai znajduje się jego grób z wy-
grawerowanym rokiem śmierci – 1812. Bergaliszki, liczące 
155 ha, leżały w gminie Wiszniewskiej i Olszańskiej w po-
wiecie Oszmiańskim i sąsiadowały z pasieką przy wiosce Go-
reckowszczyzna, łąkami Santoki i siedzibą karczemną Kąty. 
Senior rodu Aleksander Achmatowicz przekazał je starszym 
synom – Leonowi i Iskanderowi..

Dwór Teniukowszczyzna, położony w powiecie 
Oszmiańskim nad rzeczką Jakuńka, pomiędzy stacją kolejową 
Juraciszki a wsią Czerniele, został nabyty w drodze licytacji 
przez majora Machmeta (Macieja) Achmatowicza. Poprzed-
nim właścicielem majątku był Bolesław Dmochowski syn Ka-
zimierza. Wg aktu wieczystego nr 41z 20 marca 1869 roku, 
wydanego przez Wileńska Izbę Karnego i Cywilnego Sądu, 

powierzchnia majątku wynosiła 1057 dziesięcin i 709 sążni. 
Natomiast wg wcześniejszych pomiarów z 30 września 1837 r. 
2345 morgów 15 prętów kwadratowych ziemi ornej, łąk, lasu, 
pastwisk i ogrodu. 16 czerwca 1869 r. Maciej Achmatowicz 
zwrócił się do Powiatowego Sądu w Oszmianie o oficjalne 
wprowadzenie go w posiadanie tej posiadłości. Sąd uznał 
zasadność prośby majora i wydał zarządzenie oznaczone nu-
merem 2248. Oficjalne wprowadzenie odbyło się 27 czerw-
ca 1869 r. w obecności mieszkańców okolicznych wsi, któ-
rych poinformowano o zmianie właściciela. Wg dokumentu 
z 3 maja 1891 roku (z powództwa chłopów Osipa i Franca 
Horbaczewskich) działka sąsiadowała z ziemiami należącymi 
do chłopów ze wsi Korkinięta, Siemionki i Makucie. Po śmier-
ci majora majątek ten na podstawie testamentu (datowanego 
29 września 1898 r.) przeszedł w posiadanie najstarszego syna 
Aleksandra, który jeszcze za życia (9 grudnia 1920 r.) podzielił 
go w równych częściach pomiędzy młodszych synów: Kon-
stantego (Kerima) i Osmana, których zobowiązał do spłace-
nia córek Heleny i Tamary. 

Osman Achmatowicz swój udział w majątku Teniu-
kowszczyzna zamienił z bratem Iskanderem. W ten sposób 
powstały dwie odrębne posiadłości Osmanówka (wydzielona 
z Bergaliszek) i Muslimowo, sąsiadujące z Teniukowszczyzną. 
W roku 1939, po wkroczeniu armii czerwonej na wschodnie 
tereny Polski, w majątku Teniukowszczyzna utworzono ośro-
dek maszynowy.

Majątki Bergaliszki, Teniukowszczyzna Muslimowo i Osma-
nówka zostały przez władze sowieckie całkowicie zdewastowa-
ne. Nic nie pozostało po ich dawnej świetności. W posiadaniu 
rodziny są dwa zdjęcia altany z olbrzymim kamiennym stołem 
i kamiennymi siedziskami: z roku 1938 i po upływie pół wieku. 
Tyle pozostało z folwarku Teniukowszczyzna. Lata minęły, daw-
ni właściciele odeszli, dobra przepadły, ale trwa wciąż miłość do 
tych stron wpojona dzieciom przez rodziców. Spośród dziesię-
ciorga wnucząt do dziś żyje czworo. Wszyscy przekroczyliśmy 
70 lat życia. Najwyższy więc czas uchronić przekazy rodzinne 
i wspomnienia przed zapomnieniem. Tu, na tej ziemi są nasze 
korzenie i nigdy oficjalnie potomkowie Aleksandra Achmatowi-
cza nie zrzekli się praw do własności do swoich dóbr.

Mira Achmatowicz
Zdj. Archiwum rodzinne

■

Konstanty (z prawej) i Osman Achmatowiczowie z żonami
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Kuchnia turecka – zdrowo i z fantazją
Z roku na rok coraz większa rzesza Polaków, spędziwszy 

wakacje w Turcji, wraca zachwycona tym krajem podkreślając, 
że gościnność jest fundamentalną zasadą tureckiego sposobu 
bycia. Kierując się wskazówkami Koranu i naturalnym instynk-
tem –Turek jest z reguły szczodrym i wspaniałomyślnym go-
spodarzem. W Turcji, zgodnie z tradycją, powszechnie uważa 
się, że sposób odżywiania się i ubierania wywiera wpływ na cha-
rakter człowieka oraz na całokształt życia społecznego. Dlatego 
też powinno się spożywać zdrowe i czyste jedzenie, pić odpo-
wiednie napoje, schludnie się ubierać oraz zachowywać czy-
stość obyczajów. Koran bowiem zabrania jedzenia padliny, krwi 
zwierzęcej, mięsa wieprzowego oraz alkoholu. W celu rozwija-
nia przyjaznych stosunków międzyludzkich islam zaleca spoży-

wanie wspólnych posiłków nie tylko w najbliższej rodzinie, lecz 
także z przyjaciółmi i znajomymi. Wprawdzie współczesność 
przyniosła nowe trendy i zwyczaje, ale tradycyjna gościnność 
Turków pozostaje niezmieniona. Pozwala też na zaprezentowa-
nie walorów kuchni tureckiej. Znawcy przedmiotu uważają, że 
mieści się ona w ścisłej czołówce światowej, obok kuchni chiń-
skiej i francuskiej. Jej wpływy, owocujące naśladownictwem lub 
podobieństwem wielu potraw, odnaleźć można m.in. w Egip-
cie, Syrii, Libanie, a także na Bałkanach. Na przestrzeni wieków 
również i w Polsce pojawiły się wpływy kuchni tureckiej.

U Turków sposób odżywiania zmieniał się w miarę upły-
wu czasu i zachodzących procesów społecznych. Zależał od 
zamożności i statusu społecznego. Ale dobrze zjeść lubiano 
w tym kraju zawsze. Jedno z przysłów tureckich potwierdza to 
dobitnie: Can bogazdan gelir - duch wstępuje w człowieka razem 
z jedzeniem. Kuchnia turecka stanowi skrzyżowanie tradycji 
kulinarnych ludu, głównie pasterskiego, który przybył z Azji 
Środkowej, oraz sposobów przyrządzania potraw przez miesz-
kańców rejonu śródziemnomorskiego. Specyfika tej kuchni 
i sposób odżywiania się Turków kształtowały się więc na prze-
strzeni wielu wieków. Na przykład w X w., w okresie seldżuc-
kim, nie jadano właściwie obiadów, ograniczając się do posił-
ków spożywanych rano i wieczorem. Nie miały one przy tym 
stałej godziny, a porannego posiłku nie nazywano śniadaniem 
i mógł on trwać nawet do dziesiątej rano. W południe pijano 
sok owocowy lub ayran, natomiast posiłek wieczorny, zwykle 
obfity, mógł rozpocząć się już o zmierzchu.

Danuta Chmielowska

Tradycje te utrzymują się nadal, chociaż są już po czę-
ści modernizowane na skutek wymogów narzucanych przez 
rytm współczesnego życia. I tak, na śniadanie, zjadane dosyć 
wcześnie, podaje się w przeciętnej rodzinie tureckiej herbatę, 
kawę z mlekiem lub mleko, jajka, oliwki, ser biały owczy, żółty, 
konfiturę albo miód, kromkę chleba. Obiad, już teraz bardziej 
konkretny, jadają mężczyźni najczęściej poza domem, w cza-
sie przerwy w pracy, między godziną 12.30-13.30, i składa się 
on zwykle z mięsa, jarzyn i ryżu. Kolacja – nadal obfita i cele-
browana w gronie rodzinnym – składa się z przystawek, zupy, 
dania mięsnego, owoców.

Jednym z wyróżników kuchni tureckiej jest to, że do przy-
gotowania dań nie używa się w zasadzie półproduktów ani 
konserw, lecz produkty świeże. Cechuje ją duża różnorodność 
przepisów i prostota ich wykonania. W Anatolii oraz w części 
europejskiej króluje w kuchni wielka rozmaitość potraw z ba-
raniny (jagnięciny). W rejonach nadmorskich przyrządza się 
wiele tradycyjnych potraw kuchni śródziemnomorskiej, np.: 
w zachodniej części regionu nad Morzem Śródziemnym przy-
gotowuje się potrawy podobnie jak nad Morzem Egejskim. 
Używa się dużo warzyw i potraw mącznych, natomiast w czę-
ści wschodniej występują potrawy stanowiące połączenie kasz 
i mięs oraz różne kebaby. Dania te są pikantne i ostre, co za-
pewniają miejscowe przyprawy. 

Popularna jest jagnięcina z rusztu, przyrządzana w wielu 
odmianach i z różnorodnymi dodatkami. Znany już w wielu kra-
jach jest – şiş kebap – szaszłyk. Są to kawałki mięsa umieszczone 
na ruszcie i opiekane na ogniu z węgla drzewnego. Równie zna-
komity jest döner kebap z kawałkami mięsa, umieszczonego na 
obracającym się rożnie zamocowanym pionowo nad rozżarzo-
nym węglem drzewnym, odcinane są stopniowo aromatyczne 
pachnące plastry. Długo pamięta się również smak kotlecików 
jagnięcych, zwanych pirzola. Ponieważ we wschodniej części re-
jonu Morza Śródziemnego panują najczęściej wysokie tempe-
ratury, nie przygotowuje się tam w zasadzie potraw mącznych, 
natomiast w całym tym rejonie, podobnie zresztą jak i w in-
nych, niezwykle często używa się warzyw. Z mięs natomiast, np. 
w Adanie – największym mieście w rejonie Morza Śródziem-
nego – popularny jest Adana kebabi. Z kolei w pięknej Antakii 
podają zupę z mocno posolonego jogurtu, w której znajdują 
się… mielone kotleciki. W całym rejonie Morza Śródziemne-
go przyrządza się też wiele ryb i frutti di mare: krewetek, małży, 
ostryg i homarów w różnych kompozycjach smakowych. God-
ne polecenia są ryby pochodzące z licznych mórz oblewających 
Turcję, jak makrele, szproty, dorsze, sardynki, pałasze oraz wiele 
innych nieznanych w Polsce. 

Osobna sprawa – to przystawki. Są różnorodne i zróż-
nicowane smakowo. Podawane na ciepło i na zimno. Należy 
tu wymienić m.in. dolma , czyli kwaszone liście winogronowe, 
paprykę lub kabaczki i pomidory faszerowane ryżem, mięsem 
z ryżem i traktowane przyprawami.

W kuchni tureckiej panuje oliwa. Wśród ogromu potraw 
przygotowywanych na tym zdrowym i lekkostrawnym tłuszczu 
wymienić należy zwłaszcza jedną, dla zaostrzenia apetytu, ale 
za to szczególnie sławną, znaną pod nazwą imam bayildi, czyli 

Tureckie potrawy w restauracji „Maho”
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„omdlały imam”. Danie to przyrządza się z pokrajanych w pla-
sterki i duszonych bakłażanów, pomidorów oraz cebuli. Yogurt 
cieszy się zarówno wśród Turków, jak i licznych cudzoziemców, 
zasłużonym powodzeniem. Spożywa się go w postaci natural-
nej, gdy ma konsystencję zsiadłego mleka, wchodzi też w skład 
innych potraw. Zmieszany z wodą i szczyptą soli przybiera po-
stać wspomnianego wcześniej ayranu, będącego doskonałym 
napojem orzeźwiającym. Znaczącą pozycję zajmują też patlica-
ny, zwane w Polsce bakłażanami lub oberżynami, czy gruszką 
miłości. Wykorzystuje się je do robienia sałatek z dodatkiem 
jogurtu, np. patlican salatasi czyli sałatka bakłażanowa, jako pu-
ree, np. z pieczoną baraniną, świetne hunkâr begendi, czyli „suł-
tan pochwalił”, itd. Można je też nadziewać mięsem i dusić. 
Wówczas noszą nazwę karni yarik – „rozcięty brzuszek”. Poza 
bakłażanami, najczęściej używanymi warzywami są też kabak 
(kabaczki), czerwona i zielona papryka, pomidory, ogórki, dy-
nia, cebula i czosnek. Turcy bardzo lubią fasolę łuskaną i szpa-
ragową - pod różnymi postaciami: w sosie z kawałkami mięsa, 
na zimno w oliwie, z pomidorami oraz jako główny komponent 
sałatek. Popularne są też warzywa duszone w sosach, z dodat-
kiem mięsa lub faszerowane mięsem, ryżem i pomidorami. 

Jedną z najczęściej spotykanych specjalności kuchni tu-
reckiej jest pilav, potrawa z ryżu, podawana zazwyczaj z dodat-
kiem mięsa i warzyw. Na wsi konsumowana jest często skrom-
niejsza odmiana pilavu nazywana bulgur pilavi, przyrządzana 
z gotowanej pszenicy. Ma też zwolenników w mieście, gdyż 
jest daniem smacznym i zdrowym. Innym przysmakiem jest 
börek, czyli ciasto, zwane w Polsce francuskim; poszczególne 
warstwy są przekładane mięsem lub serem. 

Uznaniem i w pełni zasłużoną renomą cieszą się tureckie 
desery i słodycze. Wśród tych pierwszych jednym z głównych 
składników jest mleko. Występuje m.in. w sütlaç – budyniu 
ryżowym i innych muhallebi (budyń, legumina), jak kazandibi, 
tavukgögsü. Można też zostać oczarowanym słodyczami: hanim 
göbegi, diler dudagi, revani, ekmek kadayif  z kaymakiem lub bez. 
Helva, czyli chałwa turecka, znana jest na całym świecie. Jej 
różne gatunki i smaki (czekoladowa, orzechowa, naturalna) 
zadawalają nawet najdelikatniejsze podniebienia. Turcja jest 
jej ojczyzną i po dziś dzień wytwarza się ją tam i sprzedaje 
na cały świat. Lokum, którego podstawę stanowi galaretowata 
zalewa ze stężałego soku winogronowego czy baklava (ciasto 
francuskie) są również chętnie smakowane przez cudzoziem-
ców, lecz mało jedzone ze względu na ich słodkość.

Każdy posiłek, szczególnie latem, ale też zależnie od 
pory roku, kończony bywa w Turcji owocami. Są wśród nich 
brzoskwinie, winogrona, morele, figi, pomarańcze, melony, 
arbuzy, granaty itp. O niepowtarzalnym smaku owoców tu-
reckich, bogactwie witamin i mikroelementów, najlepiej prze-
konać się empirycznie. To bogactwo owoców, a tym samym 
i ich dostępność, ma wpływ na skalę ich spożywania. Do je-
dzenia owoców nie trzeba nikogo w Turcji namawiać. Nato-
miast alkoholu pije się mało, między innymi dlatego, że religia 
nie zezwala na jego spożywanie. Produkowane są wprawdzie 
wódki, lecz bywają używane najczęściej do koktajli. W grupie 
napojów niskoprocentowych popularne jest piwo. Pijane są 
też wina, a także raki nazywana mlekiem lwa. Jest to rodzaj 
anyżówki zawierającej ok. 40% alkoholu i tradycyjnie towarzy-
szącej najczęściej przystawkom, zwanym meze.

Początki wytwarzania win sięgają zamierzchłej przeszło-
ści. W Imperium Osmańskim produkowano je głównie na 

eksport. Obecnie wytwarza się w przedsiębiorstwach pań-
stwowych i prywatnych wiele ponad 40-50 mln litrów rocznie, 
z czego ponad 5 mln litrów kieruje się na eksport. Ponad 24 
mln litrów sprzedaje się w kraju, a resztę wykorzystuje przy 
produkcji koniaków i octu. Z win czerwonych do najbardziej 
znanych należą: Buzbag, Trakya, Doluca, Kavaklidere. Wina białe 
to Trakya, Doluca, Külüp, Marmara, Kavaklidere i inne. Wina ró-
żowe to m.in. Külüp. Tureckie likiery są intensywnie słodkie, 
a oferuje się je w wielu smakach owocowych oraz miętowy. 

Należy podkreślić, że w ostatnich kilkunastu latach można 
zauważyć nowe i niepokojące tendencje, wynikające bezpośred-
nio z postępujących przeobrażeń i nasilającej się europeizacji 
tego kraju. Otóż, tradycyjna kuchnia turecka znalazła się w nie-
bezpieczeństwie, atakowana przez nowe potrawy przejmowane 
z Francji, Niemiec, Anglii i Włoch. Propagatorami tych nowinek 
kulinarnych są najczęściej Turcy przebywający jakiś czas w kra-
jach zachodnich. Ważną rolę odgrywa tu również lewantyński 
charakter ludności, zwłaszcza zachodniej Turcji i Stambułu. 
Określony wpływ na zwyczaje żywieniowe ma ponadto postę-
pująca standaryzacja podstawowych dań i potraw oraz europe-
izacja kuchni. Bez trudu można kupić sandwicze, hamburgery, 
hot-dogi, pizze, sery topione, twarogowe, makarony na licen-
cjach, wędliny, piwo Tuborg, Pilsen, napoje Schewpps, Coca-
cola itp. Wydaje się jednak, że kosmopolityczne frytki czy też 
hamburgery nie wyprą znakomitych i jakże zdrowych potraw 
starej kuchni tureckiej, których rodowody sięgają jeszcze czasów 
seldżuckich i osmańskich. Otóż, obserwuje się, że przy okazji 
różnych imprez oraz wizyt oficjalnych ich tureccy organizatorzy 
– zamiast standardowych dań europejskich – starają się wpro-
wadzić potrawy kuchni tureckiej. Ta dbałość o tradycję, również 
w dziedzinie gastronomii, jest ze wszech miar godna uznania. 

Również w Polsce można poznać walory potraw tureckich 
w działających – w wielu polskich miastach – większych lub 
mniejszych restauracjach, barach i stoiskach z kebabami, m.in. 
w działającej od niedawna w Warszawie restauracji tureckiej 
„Maho”, która oferuje tradycyjną kuchnie turecką serwowaną 
przez profesjonalnych tureckich kucharzy. Wszystkie dania przy-
gotowywane są ze świeżych składników na grillu lub w trady-
cyjnych piecach. Nie używa się mrożonych mięs ani mikrofali. 
Piękne wnętrze oraz dobrana obsługa gwarantuje miłą atmos-
ferę. Właściciel, doświadczony przemysłowiec, dołożył starań, 
by znana turecka gościnność miała przełożenie w działalności 
jego lokalu. Z zup zamówić można m.in. pożywną mercimek çor-
basi (zupę z czerwonej soczewicy przyprawioną sosem chili z do-
datkiem masła. Z zimnych przekąsek godne polecenia są przede 
wszystkim: soslu patlican (grillowane bakłażany z zieloną papryką 
i sosem pomidorowym), cacik (jogurt z dodatkiem drobno po-
siekanych ogórków, świeżego czosnku i mięty; garnirowany oli-
wą, şaşuka (smażone ziemniaki, bakłażany i cukinia, podawane 
w sosie czosnkowo-jogurtowym), dolma (liście winogron fasze-
rowane ryżem, czarnymi porzeczkami i orzeszkami pinii. Z cie-
płych przekąsek : patlican dolma (bakłażany nadziewane mielonym 
mięsem jagnięcym i cielęcym, cebulą, ryżem i pomidorami, znane 
sigara böregi (ciasto w kształcie cienkich cygar nadziewane serem 
feta i natką pietruszki). Sałatki, dania mięsne, dania z nadziewane-
go ciasta, wrapy, ryby, desery i napoje są rajem dla smakoszy. 
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