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Najlepsze są tatarskie gospodynie!
Podczas tegorocznych Dni Sokółki 19 czerwca br. odbyło się 

I Ogólnopolskie Święto Kurczaka pod hasłem „Żyj ze smakiem 
– delektuj się kurczakiem”. Organizatorami imprezy był Krajo-
wy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza 
oraz burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej. W jej programie 

znalazły się m.in. występy zespołów muzycznych, mistrzostwa 
w jedzeniu jajek na czas, wyścigów kogutów oraz konkurs na naj-
smaczniejszą potrawę z kurczaka, oczywiście. Do tego kulinarne-
go pojedynku stanęło trzynaście pań z Sokółki i okolic, w tym 
nasze wspaniałe tatarskie gospodynie. 

Dziesięcioosobowe jury miało wielki problem z wytypowa-
niem najlepszego dania. Wśród przygotowanych potraw znalazły 
się m.in.: fyrsztyk, czebureki, słodziutki kurczaczek, warstwowiec, 
kurczaki faszerowane, pierogi z podrobami, kurczakowy tort, sa-
łatka z kurczakiem z melonem, kurczaki z ryżem i w curry, szasz-
łyki, pieremiacze oraz roladki z kurczaka w sosie truskawkowo-
żurawinowym z lodami. Wreszcie jurorzy zdecydowali, że tytuł 
Mistrza Kulinarnego ‘Sokółka 2011’ zdobyła Elżbieta Radecka 
z Sokółki za przygotowanie słodziutkiego kurczaczka. Serdecznie 
gratulujemy Eli tego sukcesu! 

Dodajmy, że wśród laureatek znalazła się także Mirosława Ko-
rycka, uhonorowana trzecim miejscem za niewątpliwie przesmaczny 
warstwowiec, zaś wyróżnienia otrzymały: Maria Radecka, Dżenetta 
Miśkiewicz, Żanna Szczęsnowicz, Ewa Sulkiewicz oraz Chalima 
Korycka. Jednym słowem: tatarskie mistrzynie górą! Brawo!

Musa Czachorowski
Fot. Dorota Biziuk

■

Nagrodę odbiera Elżbieta Radecka, zdobywczyni tytułu Mistrza Kulinar-
nego ‘Sokółka 2011’. W głębi: wyróżniona Ewa Sulkiewicz.

Bal Tatarski 
W ramach VII Podlaskich Dni Bajramowych 30 sierpnia 2011 

r. w białostockiej restauracji „Trzy po trzy” odbył się długo ocze-
kiwany coroczny bal tatarski. Jego inicjatorem było Najwyższe 
Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego, zaś działaniami 
organizacyjnymi zajęły się panie: Mierjema Chalecka-Giembicka, 
Rozalia Bogdanowicz i Barbara Pawlic-Miśkiewicz. 

Przybyło na bal sto kilkadziesiąt osób m.in. z Białegostoku, 
Sokółki, Gdańska, Warszawy, Bohonik i Dąbrowy Białostockiej, 
a także z Kanady, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Byli w tym gronie 
m.in. Helena i Dawid Gembiccy, Żanna i Adam Muchowie, Ewa 
i Adam Jakubowscy, Marta i Roman Półtorzyccy oraz Anna i Jan 
Jasińscy. Zjawiło się sporo młodzieży, m.in. Elmira Jakubowska, 
Kamil Lewandowski, Ewa Korycka, Aneta Sulkiewicz, Joanna 
Smolska, Kama Adamowicz i Krzysztof  Michałowski. Wszyst-

kich powitały serdecznie powitały przedstawicielki Najwyższego 
Kolegium: pani Bogdanowicz oraz pani Chalecka-Giembicka. 

I zaczął się bal. Już po pierwszych taktach muzyki w wykona-
niu zespołu „Raya” wszyscy ruszyli na parkiet. Chwilami brakowa-
ło miejsca do tańca, a zespół miał w swoim repertuarze szlagiery 
polskie i zagraniczne dla starszych i młodzieży. Bawiono się świet-
nie do białego rana. Była to też okazja do odnowienia znajomości 
sprzed lat oraz zapoznania się z nowym tatarskim towarzystwem. 
Przy okazji, Maria Aleksandrowicz-Bukin wraz z całą swoją ro-
dziną i wszystkimi gośćmi balu świętowała swoje urodziny. Nie 
zabrakło pysznego urodzinowego tortu. Było naprawdę fajnie. 
Do zobaczenia w przyszłym roku . 

Ania Mucharska
■

Zapraszamy na www.
arabskie.pl - w świat arab-
skich smaków i aromatów, 
do nowego sklepu interne-
towego z żywnością pocho-
dzenia bliskowschodniego. 
Znajdziecie w nim dania go-
towe, półprodukty i skład-
niki do przygotowania dań 
nie tylko kuchni arabskiej. 
Produkty halal i dla wege-
tarian. Orientalne akcesoria 
i wyposażenie kuchni. Prze-
pisy kuchni arabskiej. Prawie 

Arabskie smaki i aromaty
300 produktów wysokiej 
jakości uznanych marek. 
Cotygodniowe (we wtorki) 
dostawy świeżej baklawy 
i arabskiego pieczywa w kil-
ku odmianach. Duży wybór 
oryginalnych przypraw. Re-
gularnie wprowadzane no-
wości, atrakcyjne promocje. 
Wysyłka zamówionych pro-
duktów kurierem i pocztą 
polską. Płatność przelewem 
lub przy odbiorze. Mówimy 
po arabsku.  Zapraszamy na zakupy na arabskie.pl!
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Kulinarne sukcesy
11 września br. nad zalewem wodnym „Czapielówka” od-

były się V Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej. 
Wśród wielu atrakcyjnych imprez, jak np. występy sygnalistów 
myśliwskich z Radzymina, pokaz i prezentacja psów myśliw-
skich oraz pokaz sprawności OSP w Czarnej Białostockiej, był 
też konkurs kulinarny „Hubertowskie Jadło”. Zgłosiło się do 
niego 27 osób z 31 potrawami. Oczywiście nie zabrakło przed-
stawicieli tatarskiej społeczności, naszych wybitnych specjali-
stów kulinarnych. A skoro tak, to musieli przecież sięgnąć po 
najwyższe laury. 

Jury, składające się z wyrafi nowanych smakoszy, którym 
przewodził dr Grzegorz Russak, kucharz, gawędziarz, pre-
zes Polskiej Izby Produktu Regionalnego, ogłosiło zwycięz-

ców w czterech kategoriach. Nasza Maria Radecka z Sokół-
ki zdobyła pierwsze miejsce za wspaniałe pierogi z kurkami! 
W kolejnej kategorii wygrała Elżbieta Radecka, córka Marii! 
Jej dziełem był mumbar, czyli brzuszek jagnięcy nadziewany 
ziemniakami, mięsem i cebulą. Mało tego: znany nam wszyst-
kim Adam Szczęsnowicz, prywatnie brat Marii i wujek Eli, 
zdobył drugie miejsce za przesmaczne kartofl aniki oraz trze-
cie za tatara z jelenia. 

Gratulujemy im serdecznie tych sukcesów i życzymy ko-
lejnych! Dodajmy, że dzielną tatarska ekipę kulinarną dopingo-
wali: Zosia Assanowicz, Dżena Miśkiewicz, Aleksander Safare-
wicz i Lucjan Radecki. 

Musa Czachorowski
■

 2 października 2011 roku wspaniałą, 40. rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego obchodzili 

Lila i Stefan Jasińscy 
znana, lubiana i szanowana tatarska para z Sokółki. 

Przeszli wspólnie kawał życia, ale przecież tyle jeszcze przed 
nimi! Niechaj więc zdrowie i wzajemne uczucie ich nie 

opuszcza, a łaska Boża bezustannie im towarzyszy. Serdecz-
ne gratulacje z okazji czterdziestu lat udanego małżeńskiego 
współżycia oraz życzenia kolejnych pięknych dziesięcioleci 

składają przyjaciele i znajomi z tatarskiej społeczności. 
Do życzeń przyłącza się też redakcja „Przeglądu Tatarskiego”.

Musa Czachorowski

Teraźniejszość i przyszłość Tatarów w Polsce i Europie
- takie właśnie było hasło sympozjum, zorganizowanego przez 
Radę Centralną Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 
pod przewodnictwem Jana Adamowicza. Impreza odbyła się 
29 września i 1 października 2011 r. w Białymstoku, z wyjaz-
dem do Kruszynian i Bohonik. Udało się ją przeprowadzić 
dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz wsparciu fi nansowemu Urzędu marszałkowskiego Woj. 
Podlaskiego w Białymstoku.

Miejscem spotkania była gościnna aula białostockiego uni-
wersytetu. Zjawili się tam przedstawiciele lokalnej społeczności 
tatarskiej, m.in. Halina Szahidewicz, Mierjema Chalecka-Giem-
bicka, Maria Aleksandrowicz-Bukin, Dżenetta Adamowicz, Róża 
Chazbijewicz, Lilla Świerblewska, Klara Janglajew, Bronisław 
Talkowski i Artur Konopacki. Z Warszawy przyjechali: Danuta 
Kuczyńska i Grzegorz Dżemil Bohdanowicz, z Gdańska Adam 
Murman, z Braniewa Aleksander Murat Skibniewski. Byli przed-
stawiciele placówek muzealnych i organizacji społecznych, m.in. 
Lucyna Lesisz, Marta Piszczatowska, Karolina Radłowska i An-
drzej Iwanow. Powitał wszystkich serdecznie Jan Adamowicz, pre-
zes Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, 
który przedstawił także cel sympozjum. Głos zabrali ponadto: 
prof. Andrzej Sadowski, dziekan Wydziału Historyczno-Socjo-

logicznego, Aleksander Sosna - wiceprezydent Białegostoku, zaś 
Edyta Jurkiewicz z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego 
odczytała list Anatola Wapa, dyrektora Departamentu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego UM. I tak - po nazbyt krótkim wy-
stępie naszego taneczno-wokalnego zespołu „Buńczuk” - roz-
poczęła się ta sympatyczna impreza, prowadzona udanie przez 
Kamę Adamowicz i Macieja Muchę. 

Sympozjum składało się z czterech części. Moderatorem 
pierwszej był prof. Selim Chazbijewicz. Odczytał on list do 
uczestników spotkania prof. Jana Tyszkiewicza, tatarskiego 
przyjaciela, autora wielu świetnych publikacji o dziejach Tata-
rów, który niestety nie mógł przyjechać do Białegostoku, a tak-
że fi lmowe przesłanie od prof. Harry‘ego Norrisa z Wielkiej 
Brytanii, zajmującego się m.in. historią Tatarów i muzułmanów 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Następnie dr Aleksander 
Miśkiewicz wystąpił z wykładem pt. „Tatarzy polscy wobec 
rzeczywistości lat międzywojennych, II wojny światowej i Pol-
ski Ludowej”. Mufti RP Tomasz Miśkiewicz omówił temat 
„Tatarzy w Polsce - tożsamość religijna a narodowościowa”, 
natomiast dr Katarzyna Warmińska przedstawiła „Tatarską et-
niczność w świetle badań socjologicznych”.

Po dyskusji, w której głos zabrał m.in. Bronisław Tal-



3PRZEGLĄD TATARSKI NR 4/2011

kowski, przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
w Kruszynianach, oraz pokrzepieniu się kawą i herbatą rozpo-
częła się część druga, moderowana przez piszącego te słowa. 
Dr Adas Jakubauskas, przewodniczący Związku Wspólnot Ta-
tarów Litewskich, przybliżył „Tatarską wspólnotę na Litwie”, 
wystąpienie dr Agaty Skowron-Nalborczyk zatytułowane było 
„Tatarzy w Finlandii. Historia i dzień dzisiejszy”, zaś mgr An-
toni Kosowski zaprezentował temat pt. „Nowojorski meczet 
Rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej w Stanach Zjedno-
czonych”. Po smacznym posiłku nadszedł czas na część trzecią, 
którą moderował dr Michał Łyszczarz.

Prof. Selima Chazbijewicz analizował „Tożsamość polskich 
Tatarów w dobie współczesnej. Wyzwania globalizacji i kultury 
masowej a perspektywy i formy przetrwania mniejszości tatarskiej 

w Polsce”. Michał Adamowicz, twórca i redaktor internetowego 
portalu tatarskiego - Tataria.eu, zrelacjonował zagadnienie „Tata-
rzy w Internecie”, a mgr Longin Graczyk opisał „Odzyskiwanie 
wspólnoty - Tatarzy realni i wirtualni”. Moderatorem ostatnie-
go etapu sympozjum był dr Adas Jakubau-
skas. Musa Czachorowski, redaktor naczelny 
„Przeglądu Tatarskiego” i „Muzułmanów 
Rzeczypospolitej”, przedstawił „Rozważania 
o tatarskiej tożsamości”, dr Michał Łyszczarz - 
„Problematykę przemian generacyjnych mło-
dego pokolenia polskich Tatarów”, a Andrzej 
Albiniak zaciekawił zebranych głosząc: „Gdy 
milkną usta - mówią dłonie. O tatarskości an-
tropologicznej populacji okolic Janowa Podla-
skiego”. Rzeczywiście, można było zauważyć, 
że w pewnym momencie obecni z uwagą za-
częli obserwować swoje dłonie, porównując 
ich bruzdy z pokazywanymi akurat na ekranie 
(jak widać na dolnym zdjęciu). 

Zakończyła te interesujące wystąpienia 
ożywiona wymiana zdań, kontynuowana na-
stępnie na uroczystej kolacji. Była ona okazją 
do nie tylko do wspomnień, ale i do refl ek-
sji nad przyszłością tatarskiej społeczności. 

Odbyła się również prezentacja książki „Nowojorski meczet 
Rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej w Stanach Zjedno-
czonych”, autorstwa Antoniego Kosowskiego. Przewodnicząca 
białostockiej gminy MZR, Halina Szahidewicz, 

Kolejny dzień sympozjum rozpoczął się wspólnym wy-
jazdem do Kruszynian, gdzie zwiedzono meczet oraz mizar. 
W roli przewodnika, z wielką znajomością rzeczy, wystąpił dr 
Artur Konopacki. W „Tatarskiej Jurcie” Dżennety Bogdano-
wicz czekał smaczny - jak zwykle zresztą - poczęstunek, można 
było postrzelać z tatarskiego łuku oraz poekscytować się tań-
cem brzucha. Następnie udano się do Bohonik. Na mizarze 
czekał już tamtejszy imam Aleksander Bazarewicz, a w Domu 
Pielgrzyma powitała gości serdecznie przewodnicząca boho-
nickiej gminy Mirosława Korycka. Przy świetnych kołdunach 

i równie świetnym pierogu z mięsem oraz 
jabłkami rozpoczęła się dyskusja nawiązują-
ca do tematów z sympozjum oraz porusza-
jąca problematykę zachowania tatarskiej toż-
samości. Prowadził ją dr Artur Konopacki, 
zaś jakie wnioski do realizacji wysnuła z niej 
Rada Centralna Związku Tatarów RP, miej-
my nadzieję, dowiemy się niebawem.

W sumie sympozjum można uznać za 
udane. Zaprezentowane na nim teksty mają 
być wydane w osobnym tomie. Słowa uzna-
nia należą się młodemu zespołowi organiza-
cyjnemu: Kamie Adamowicz i Krzysztofowi 
Michałowskiemu, wspieranym przez Macie-
ja Muchę. Życzmy jeszcze sobie, aby władze 
naszego związku przeanalizowały wszystkie 
wypowiedziane tu ważne słowa dotyczące 
tatarskiej społeczności i udanie wprowadza-
ły je w życie. Przy pomocy, rzecz jasna, całe-
go środowiska. To nasza przecież wspólna, 
wielka sprawa.

Musa Czachorowski
Fot. Krzysztof  Michałowski

 ■
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Selim Chazbijewicz

Józef Piłsudski a mniejszości narodowe 
na przykładzie polskich Tatarów

Tatarzy polscy są grupą etniczną zamieszkującą Rzeczypo-
spolitą od ponad 600 lat. Początkowo osadnictwo tatarskie obej-
mowało ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego, mówiąc ściślej 
– między Wilnem a Trokami. Pisał o tym Jan Długosz w swojej 
„Kronice”, zaś w roku 1414 burgundzki rycerz Gilbert de Lannoy 
odwiedzający te tereny relacjonował: „Także przebywa w rzeczo-
nym mieście w Trokach i zewnątrz w kilku wsiach bardzo wielka 
ilość Tatarów, którzy tam mieszkają rodami, są zaś zwyczajni Sa-
raceni, nie mają nic z wiary Jezusa Chrystusa, a mają język osobny, 
zwany tatarskim”. To najstarsze osadnictwo powstało z inicjatywy 
wielkiego księcia Witolda, który widział w Tatarach dobrych i bit-
nych żołnierzy, a poprzez tatarskich emigrantów z Krymu i Złotej 
Ordy zamierzał realizować swoje dalekosiężne plany polityczne na 
wschodzie.

Główna fala osadnicza z terytoriów tatarskich: Krymu, Po-
wołża, Przedkaukazia, Zachodniej Syberii do WXL miała miejsce 
za panowania dynastii Jagiellonów, od połowy XV do końca wieku 
XVI. Następne, mniejsze już migracje ludności tatarskiej do Rze-
czypospolitej, odbyły się w I poł. w. XVII oraz pod koniec tegoż 
stulecia. Pewna ilość emigrantów tatarskich znalazła też schronie-
nie w II Rzeczypospolitej po 1918 roku. Byli to uciekinierzy przed 
bolszewickimi represjami.

Od połowy wieku XVII następowały zmiany w rozmiesz-
czeniu tatarskiego osadnictwa w Rzeczypospolitej. Na skutek wo-
jen z Moskwą i olbrzymich zniszczeń podupadły osiedla tatarskie 
w ziemi wileńskiej i nowogródzkiej. Tatarzy przenosili się na Wo-
łyń i Podlasie oraz do tzw. Zapuszczy (dzisiejsze suwalskie i augu-
stowskie). W wieku XVII następował powolny upadek dawnych 
tatarskich majątków opartych na osadnictwie kozackim, tj. służbie 
wojskowej w zamian za ziemię. Jej koszty przekraczały możliwości 
tatarskich ziemian, często więc wyzbywali się majątków i przecho-
dzili do zaciężnej służby za żołd.

Osadnictwo Tatarów w WXL i Koronie było dobrowolnym 
wyborem tej ludności. Arystokracja i szlachta tatarska otrzymywa-
ła przywileje stanowe, zrównujące ją pod względem społecznym 
z tutejszą szlachtą, natomiast aż do końca istnienia dawnej Rzeczy-
pospolitej nie miała prawa czynnego i biernego wyborczego, jako 
niechrześcijańscy innowiercy. Osadnictwo jeńców tatarskich na 
Ukrainie, Wołyniu, Małopolsce nie pozostawiło po sobie trwałych 
śladów. Najczęściej chrzczeni w niewoli, bardzo szybko, tj. w dru-
gim lub trzecim pokoleniu, zatracali całkowicie swoje poczucie 
etnicznej odrębności. Natomiast osadnicy dobrowolni, zazwyczaj 
polityczni uchodźcy, ciesząc się swobodami społecznymi i religij-
nymi zachowali przez wieki poczucie tożsamości. Od wieku XVI 
ulegali jednakże stopniowej polonizacji, z biegiem lat przyjmując 
polski za język domowy. Od wieku XVIII można mówić o prawie 
całkowitej asymilacji językowej. 

Od tego czasu tożsamość ludności tatarskiej tworzona była 
przez religię islamu i szeroko rozumianą kulturę religijną, do tego 
stopnia, iż nazwy Tatar i muzułmanin traktowano synonimicznie. 
W przeciętnym pojęciu tej ludności bycie Tatarem oznaczało by-
cie muzułmaninem. Dopiero po roku 1945, zwłaszcza w latach 
80., z chwilą pojawienia się w Polsce muzułmanów niebędących 

Tatarami, zaczęto powoli rozdzielać te pojęcia. W okresie wcześ-
niejszym, przybysze, m.in. Turcy, Persowie, Czerkiesi, Azerbejdża-
nie lub Tatarzy nadwołżańscy czy krymscy, szybko asymilowali się 
z Tatarami polsko-litewskimi, nie tworząc osobnych skupisk czy 
grup społecznych.

Przedstawiciele wspólnoty tatarskiej w Polsce walczyli 
o odzyskanie przez ojczyznę niepodległości. Byli też aktywnymi 
członkami ruchu odrodzenia narodowego Tatarów krymskich, 
nadwołżańskich, Azerbejdżanu, górali północnego Kaukazu, 
Turkiestanu. Uczestniczyli w zjazdach i kongresach muzułmanów 
rosyjskich, aktywnie pracując na rzecz wolności tych narodów.

Po odzyskaniu państwowości przez Polskę, Tatarzy brali udział 
w budowaniu jej instytucji. Wróciły też dawne tradycje wojskowe. 
Już w roku 1919 został sformowany Pułk Jazdy Tatarskiej, prze-
mianowany później na Pułk Ułanów Tatarskich im. Pułkownika 
Mustafy Achmatowicza. Pułk ten, jako regularna jednostka kawa-
lerska Wojska Polskiego, uczestniczył w wojnie polsko-sowieckiej 
w 1920 roku. Rozformowany z powodu strat stał się podstawą do 
zorganizowania Dywizjonu Mahometańskiego, który istniał w ar-
mii polskiej do roku 1924. W roku 1936, na wniosek przedstawi-
cieli ludności tatarskiej, Wódz Naczelny powołał szwadron tatarski 
w składzie 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Szwadron ten, uczest-
nicząc wraz z Wileńską Brygadą Kawalerii w wojnie 1939 roku, 
zakończył tradycje wojskowe Tatarów Rzeczypospolitej. Ułani ta-
tarscy walczyli do 6 października 1939 r. w ramach Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga.

Wśród najbardziej znanych Tatarów tego okresu należałoby 
wymienić m.in. Aleksandra i Macieja Sulkiewiczów. Aleksander 
Sulkiewicz, wywodzący się z dawnej tatarskiej arystokracji, był 
bliskim przyjacielem marszałka Piłsudskiego z wczesnego okresu 
walki niepodległościowej, jednym ze współorganizatorów PPS. 
Uczestniczył w pierwszym zjeździe partii we Francji w roku 1892, 
a także ściśle współpracował z Józefem Piłsudskim, zwłaszcza 
w latach końcowych XIX i pierwszych XX wieku. Po rozłamie 
w PPS pozostał aktywnym zwolennikiem linii Piłsudskiego. Był 
pomysłodawcą i jednym z wykonawców ucieczki przyszłego 
naczelnika państwa z więzienia w Petersburgu. Pracując jako 
urzędnik komory celnej w Suwałkach, będących wtedy miastem 
granicznym, osobiście zajmował się przerzutem „bibuły”. Poległ 
w roku 1916 jako żołnierz I Brygady Legionów. 

Maciej Sulkiewicz, kuzyn Aleksandra, generał lejtnant armii 
rosyjskiej, po rewolucji lutowej w 1917 r. organizował na byłym 
froncie rumuńskim Korpus Muzułmański złożony z żołnierzy 
i ofi cerów tego wyznania z byłej armii cesarsko-rosyjskiej. Po roz-
brojeniu korpusu przez Niemców udał się z ofi cerami na Krym, 
gdzie od czerwca do października 1918 roku pełnił funkcje premie-
ra, ministra spraw zagranicznych i wojny Demokratycznej Republi-
ki Krymu, której niepodległość ogłosili krymscy Tatarzy. Po zajęciu 
Krymu przez Armię Ochotniczą gen. Denikina przedostał się do 
Azerbejdżanu. Tam był szefem sztabu i organizatorem armii tego 
państwa, które na krótki okres uzyskało niepodległość. W roku 
1920 został rozstrzelany przez bolszewików w Baku. Współpra-
cował przy organizowaniu na Kaukazie Dywizji Polskiej generała 
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Lucjana Żeligowskiego, późniejszej Dywizji Litewsko-białoruskiej. 
Współpracował również z ówczesną pierwszą misją polskiego rzą-
du na Kaukaz pod kierownictwem Tytusa Filipowicza, wysłaną tam 
w roku 1919. Jak mógł, wspierał Piłsudskiego i odrodzoną Polskę.

W okresie II Rzeczypospolitej liczba ludności tatarskiej wy-
nosiła 6000 osób. Tatarzy zamieszkiwali województwa północno-
wschodnie: wileńskie i nowogródzkie. W latach 1918-1939 istniało 
17 meczetów i 2 muzułmańskie domy modlitwy. Funkcjonowało 
19 gmin wyznaniowych zrzeszonych w Muzułmański Związek Re-
ligijny w RP, na czele którego stał mufti. Od roku 1925 do 1939 
istniał też Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów RP. Wydawa-
no trzy tytuły prasowe: kwartalnik „Przegląd Islamski”, w l. 1930-
37 w Warszawie; miesięcznik „Życie Tatarskie”, w l. 1934-1939 
w Wilnie i „Rocznik Tatarski”, czasopismo naukowe i społeczno-
literackie. Centrum kulturalnym, społecznym oraz religijnym było 
dla Tatarów w okresie międzywojennym Wilno. Należy stwierdzić, 
że władze II Rzeczypospolitej 
wręcz faworyzowały mniej-
szość tatarską, nie bez osobi-
stego wpływu na tę postawę 
marszałka Piłsudskiego.

W odradzającej się Polsce 
nie zabrakło również tatarskich 
jednostek wojskowych. Już 
w styczniu 1919 roku Naczel-
nik Państwa i zarazem Naczel-
ny Wódz Józef  Piłsudski wy-
dał rozkaz o utworzeniu jazdy 
tatarskiej, której etat nie był 
jednakże dokładnie ustalony 
wobec niemożności wstępne-
go szacunku ludności tatarskiej. 
Organizacją jednostki zajął 
się Komitet Obrony Kresów 
Wschodnich na czele z Wła-
dysławem Raczkiewiczem, 
późniejszym prezydentem RP 
na Uchodźstwie. Na początku stycznia 1919 pełnomocnictwo 
werbunkowe otrzymali pułkownicy: Maciej Mustafa Bajraszewski 
i Dawid Janowicz-Czaiński, obaj działający z ramienia Centralne-
go Komitetu Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Jesienią 
1919 roku na Mińszczyznę z zadaniem werbunku udał się młody 
Konstanty Kerim Achmatowicz i Leon Arsłan Achmatowicz. 

Werbownicy wydali odezwę do ludności tatarskiej, która nawią-
zywała do tradycji odezw z roku 1792 i 1812. Pisano w niej m.in.: 
„Do wszystkich wiernych wyznawców Koranu! Wiele upłynęło wie-
ków, odkąd prześwietna Rzeczypospolita Polska, przytuliwszy Was 
do łona, nadając Wam ziemię i szlachectwo, zapewniając wolność 
wyznania i pełnię praw obywatelskich, stała się dla Was drogą Oj-
czyzną. Odpłacaliście się Jej za to szczerą miłością i wierną służbą. 
Wasze pułki tatarskie zawsze pierwszymi były w boju, ostatnimi 
w odwrocie - walczyły z Moskalem i Szwedem, towarzyszyły So-
bieskiemu, śladem orłów Napoleońskich szły na Moskwę […] dziś, 
kiedy Ojczyzna ponownie znalazła się w niebezpieczeństwie do Was 
się zwracamy, ufni w męstwo Wasze… Wszyscy wierni wyznawcy 
Proroka pod broń! Odradza się nasz stary tatarski pułk Rzeczypo-
spolitej i wzywa wszystkich wiernych, zamieszkujących Polskę i Li-
twę, do swych szeregów pod zielony sztandar Proroka ![…]”

16 września 1919 roku, rozkazem dziennym nr 113 Naczel-
nego Wodza, Pułk Jazdy Tatarskiej przemianowano na Pułk Ta-
tarski Ułanów im. Pułkownika Mustafy Achmatowicza, zaś 20 
stycznia jego dowódcą został litewski Tatar generał Aleksander 
Romanowicz. Jednocześnie wyszedł rozkaz nakazujący kierować 
do tego pułku wszystkich żołnierzy-Tatarów służących w Wojsku 
Polskim. W pierwszej połowie 1920 roku pułk liczył 6 ofi cerów 
i 226 ułanów. 2 lipca 1919 roku imam, duchowny muzułmański, 
odbiera od żołnierzy przysięgę wojskową. Zimą pododdziały 
pułku wchodzą na Polesiu w kontakt bojowy z bolszewikami. 
W kwietniu 1920 roku jednostka weszła w skład 7 Brygady Jazdy 
dowodzonej przez generała Romanowicza, a w maju uczestniczy-
ła w wyprawie kijowskiej. Rankiem 7 maja 1920 roku 3 szwadron 
Jazdy Tatarskiej, jako pierwsza zwarta jednostka Wojska Polskie-
go, wchodzi do Kijowa. Po południu do miasta wkroczyła reszta 
pułku na czele z generałem Romanowiczem. 9 maja pułk uczest-

niczy w defi ladzie armii pol-
skiej na Kreszczatiku, głównej 
ulicy Kijowa, przed generałem 
Edwardem Rydzem Śmigłym.

Pułk Ułanów Tatarskich 
podejmuje działania osłonowe 
podczas wycofywania się wojsk 
polskich z Ukrainy i w sierpniu 
1920 roku bierze udział w bitwie 
warszawskiej, broniąc przepra-
wy przez Wisłę w ramach obro-
ny Płocka. 16 sierpnia podjazd 
w sile 6 ułanów wszedł w kon-
takt bojowy z bolszewikami, któ-
rych oddziały zajęły już Płońsk 
i Bielsk. 18 sierpnia nastąpił 
najbardziej krwawy bój o most 
na lewy brzeg Wisły. W samym 
mieście, już zajętym w większo-
ści przez bolszewików, bronią 
się tylko nieliczne grupki żołnie-
rzy. Wreszcie Armia Czerwona 

cofa się, odbity zostaje również Płock. Po bitwie warszawskiej, Pułk 
Ułanów Tatarskich na skutek dużych strat bojowych zostaje rozfor-
mowany rozkazem z 25 sierpnia 1920 roku. Na to miejsce 17 wrześ-
nia 1920 roku zostaje sformowany Dywizjon Mahometański, na 
którego czele stanął pochodzący z Kaukazu rotmistrz Emir Hassan 
Chursz. Dywizjon przekształcono rozkazem dziennym z 6 lipca 1921 
roku w 1 szwadron pułku strzelców konnych, zaś 2 lutego 1922 roku 
wszedł jako 3 szwadron w skład 10 pułku strzelców konnych. 

Po śmierci Marszałka, polscy Tatarzy pożegnali go następują-
cymi słowami, opublikowanymi w 1935 r. w „Roczniku Tatarskim”, 
czasopiśmie związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP: ”[…] 
Człowiek, którego nazwisko wyryte zostanie w historii Polski po wieczne czasy, 
jako symbol i nazwa epoki walki i zwycięstwa. Życie i czyny Jego zakrzepły już 
w spiżową patetyczną legendę, owianą szumem sztandarów i dźwiękiem kilofów, 
a pokolenia przekazywać ją będą pokoleniom dla nauki i podniesienia”. 

Niech będzie więc, dla nauki i podniesienia moralnego na-
stępnych pokoleń, wieczna cześć i chwała Pierwszemu Marszał-
kowi Niepodległej Rzeczypospolitej, Józefowi Piłsudskiemu. 

Selim Chazbijewicz
■
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Krzysztof Bassara

Tatarska służba odrodzonej Rzeczypospolitej
„Muślimowie polscy byli wiernymi synami swej nowej ojczyzny, której 

służyli krwią i pracą”1 – w taki oto sposób przed kilkudziesięciu laty 
pisał o Tatarach litewsko-polskich wybitny orientalista Jan Reych-
man. Jednak, o ile Tatarów od wieków powszechnie kojarzono 
ze „służbą krwi”, tj. związaną ze sztuką wojenną, o tyle ich umie-
jętności i wkład w rozwój w rzemiosła, administracji czy nauki 
stanowią mało zbadaną dziedzinę.

Muzułmanie polscy, a zwłaszcza inteligencja Tatarów litew-
sko-polskich, w dwudziestoleciu międzywojennym okazali się 
niebywale prężną i aktywną grupą. Ich wkład w życie kulturalne, 
naukowe, społeczno-polityczne oraz militarne II Rzeczypospoli-
tej był nie do przecenienia.

Szczególny wymiar w działaniach na rzecz interesów Rzeczy-
pospolitej i regionu tzw. Międzymorza nabrała w latach 1918-1939 
tzw. polityka prometejska, która związywała Polskę nie tylko z re-
gionem Europy Środkowo-Wschodniej, ale też z muzułmańskim 
Orientem. Dla idei prometeizmu „Polscy Tatarzy są tą spojnią, która 
węzłami krwi łączy polskie społeczeństwo ze światem Islamu.”2 O swojej 
szczególnej pozycji i roli w relacjach Orientu muzułmańskiego 
z Zachodem widzieli sami Tatarzy. Jak podkreślał Ali Ismail Wo-
ronowicz: „Wzniosłe hasła: «Tatar polski jest łącznikiem wschodu i Za-
chodu», «Muzułmanie polscy są placówką Islamu w Europie Zachodniej», 
jaskrawo uwydatniają naszą przyszłą misję dla dobra Odrodzonej Ojczy-
zny.”3 Również osiedlający się w Polsce napływowi muzułmanie 
podkreślali dziejowe posłannictwo muślimów polskich. „Wśród Tiur-
ków [tj. ludów turecko-tatarskich; przyp. K.B.] Tatarzy polscy pierwsi 
przyjęli kulturę europejską nie tylko z jej strony zewnętrznej, lecz i duchowej 
i ta okoliczność posiada niezmiernie doniosłe znaczenie, bowiem Tatarzy pol-
scy mogliby stać się pośrednikami w sprawie rozciągnięcia na Tiurków kultury 
europejskiej, stanowiącej przedmiot gorących aspiracji całego świata tiurskiego. 
[...] Nawiązanie łączności Tatarów polskich z Tiurkami może przyczynić się 
do wznowienia zbliżenia świata tiurskiego i Polski, które istniało za czasów 
chanów krymskich i kazańskich. [...] Historia powierzyła Tatarom polskim 
odegranie określonej i poważnej roli dziejowej ku chwale Tatarów i ku pożyt-
kowi ich ojczyzny Polski oraz nacji tiurskiej.”4

Niemal od początku istnienia odrodzonego państwa – w la-
tach 1919-1921 – władze polskie wspierały narody muzułmańskie 
walczące z bolszewikami nad Morzem Czarnym i Kaspijskim. 
Od Rzeczypospolitej sukurs polityczny i militarny otrzymywały 
młode republiki: Idel-Ural, Republika Górali Kaukazu, państwa 
Czeczenów, Inguszy, Karaczajów, Bałkarów, Kabardyńców, Ose-
tyńców i innych. Wyjątkowo przyjazne relacje Polska prowadziła 
z Krymską Republiką Ludową, której to kurułtaj5 17 maja 1920 
roku zwrócił się z ofi cjalną prośbą do Ligi Narodów o przeka-
zanie Krymu pod polski protektorat. Po aneksjach terytorialnych 
dokonanych przez Rosję bolszewicką, Rzeczypospolita udzielała 
azylu politycznego wszystkim imigrantom z muzułmańskiego 
1 J. Reychman, Mahomet i świat muzułmański, Warszawa 1958, s. 276.
2 L. Najman-Mirza Kryczyński, Tatarzy polscy a Wschód muzułmański, [w]: „Rocznik Ta-

tarski”, tom II, Zamość 1935, s. 120.
3 Cytat za: A. I. Woronowicz, Nasza praca społeczna, [w]: „Życie Tatarskie”, 1937, nr 9, s. 6. 
4 Cytat za: A. Ishaki, Narodowe zadanie polskich Tatarów, [w]: „Rocznik Tatarski”, Wilno 

1932, tom I, s. 199. 
5 Tatarskie Zgromadzenie Narodowe – odpowiednik parlamentu w krajach demokracji za-

chodniej. W Krymskiej Republice Ludowej zbierał się w Bakczysaraju w Pałacu Chanów. 

Wschodu. Wiele wysiłków i wkładu w prowadzenie polityki pro-
metejskiej włożyły najważniejsze osoby w państwie.

W 1925 roku utworzono Instytut Wschodni w Warszawie. 
Ofi cjalnie ta badawczo-oświatowa jednostka działała jako pla-
cówka naukowo-społeczna, powołana do podtrzymywania sto-
sunków naukowych i kulturalnych Polski ze Wschodem. Jednak 
nieformalnie jej celem było tworzenie zaplecza teoretycznego dla 
polityki prometejskiej w Polsce i za granicą.

Niebagatelną rolę w krzewieniu idei prometeizmu odegrało 
Orientalistyczne Koło Młodych (OKM) mieszczące się przy ul. 
Miodowej 7. Skupiało ono przede wszystkim dzieci emigrantów 
politycznych z Rosji i Związku Sowieckiego. Do OKM wstępo-
wała młodzież akademicka związana z Instytutem Wschodnim, 
wywodząca się z Tatarów Krymskich i Nadwołżańskich, Azerów, 
Czerkiesów, Inguszy, Dagestańców, Turkmenów, Uzbeków oraz 
Czeczenów. W ramach poszczególnych sekcji narodowych były 
to m.in.: Związek Studentów Kaukaskich w Polsce, Komitet Gru-
ziński, Komitet Górali Kaukaskich, Centrum Narodowe Azerbej-
dżanu. Jednoczyła się diaspora emigracyjna.

W prace Instytutu Wschodniego zaangażowało się Wojsko 
Polskie poprzez Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, 
zwany popularnie „dwójką”. Prezesi i sekretarze generalni instytutu 
przy ul. Miodowej 7 byli zobowiązani m.in. do inicjowania spotkań 
z reprezentantami emigracji politycznej oraz składania sprawozdań 
z nich najważniejszym czynnikom decyzyjnym w Polsce. W ra-
mach zadań Instytutu Wschodniego rozwijano działania edukacyj-
ną i życie towarzyskie. Dzięki dotacjom udzielanym przez państwo, 
instytut mógł wydawać kwartalnik „Wschód-Orient”, w którym 
publikowano prace naukowe i politologiczne poświęcone analizie 
sowieckiej polityki i rzeczywistości oraz sowieckiej polityce naro-
dowościowej. Wspierano również wydawnictwo książek autorów 
emigracyjnych. Dzięki uprzejmości władz instytutu, w budynku 
przy ul. Miodowej 7 warszawscy muzułmanie mogli uczestniczyć 
w praktykowaniu kultu. Z okazji świąt, czy też przyjazdu ważnych 
delegacji z krajów islamskich, w pałacu Teppnera odbywały się na-
bożeństwa oraz nauki dla dzieci muzułmańskich.6 

Innym ważnym ośrodkiem zajmujący się dziejami Europy 
Wschodniej i Rosji Radzieckiej, był wileński Instytut Naukowo-
Badawczy Europy Wschodniej, powołany do życia w roku 1930, 
kluczowy dla badań sowietologicznych w całym regionie Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Ze względów strategicznych wileńska 
placówka, podobnie jak Instytut Wschodni, otrzymała niezbędne 
wsparcie ze strony II Oddziału Sztabu Głównego WP.

Z obiema instytucjami związani byli Tatarzy polscy. Tu szcze-
gólnie odznaczyli się bracia Kryczyńscy, Leon i Olgierd, którzy jako 
liderzy ruchu kulturalnego i społecznego Tatarów polskich posia-
dali niebywałe kontakty w świecie islamu. Obaj, w latach 1917-
1921 czynnie wpisali się w powstanie muzułmańskich ruchów 
narodowych w Rosji (Krym, Azerbejdżan). Zakładając w roku 
1925 Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej (ZK-OT RP) starali się stworzyć mocne fundamenty pod 
badania nad litewsko-polskimi wyznawcami islamu. Za pośredni-

6 D. D. Skibniewska, Muzułmanie Warszawscy, [internet]: www.e-islam.pl z dn. 16 X 2008.
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ctwem wydawanych przez związek czasopism, „Rocznika Tatar-
skiego” oraz „Życia Tatarskiego”, propagowali wiedzę o tatarskiej 
społeczności. Do ruchu tego dołączali się nie tylko muzułmańscy 
przedstawiciele inteligencji: adwokaci, literaci, ofi cerowie, naukow-
cy i ziemianie, ale też chrześcijańscy sympatycy ruchu tatarskiego. 
Do roku 1936 utworzono 28 oddziałów Związku Kulturalno-
Oświatowego Tatarów RP i zakładano świetlice, w których pro-
wadzono szeroką działalność kulturalno-społeczną.

Warto dodać, że ramach muzułmańskiego ruchu wydawni-
czego na ziemiach polskich równie aktywni okazali się działacze 
emigracyjni. Ogromny wkład w te przedsięwzięcie włożył Wassan 
Girej-Dżabagi, Ingusz osiadły w Warszawie. Początkowo praco-
wał jako dziennikarz dla jednej z gazet wydawanej w języku fran-
cuskim, zaś z czasem pisał dla „Kuriera Warszawskiego”, „Kuriera 
Krakowskiego” i „Polski Zbrojnej”. Od 1930 r. prowadził własną 
agencję prasową „Orient”, która wydawała „Przegląd Islamski”. 
Pismo to uzyskało wsparcie m.in. znanych Tatarów polskich: 
profesora Uniwersytetu Warszawskiego Osmana Achmatowicza 
i wiceministra sprawiedliwo-
ści Olgierda Najmana Mirzy 
Kryczyńskiego. Społecznie 
przy wydawaniu gazety poma-
gali orientaliści Uniwersytetu 
Lwowskiego: Ali Woronowicz 
i Mustafa Aleksandrowicz 
– muzułmanie oraz Stanisław 
Kryczyński – chrześcijanin 
(spokrewniony z muzułmań-
ską gałęzią Kryczyńskich). 
Czasopismo, jako magazyn sto-
łecznej gminy muzułmańskiej, 
otrzymało wsparcie fi nansowe 
ze strony Ministerstwa Wy-
znań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego.7

Tatarzy polscy, będący spójnią pomiędzy Wschodem a Za-
chodem, byli niezbędni dla prawidłowego funkcjonowania Insty-
tutu Wschodniego oraz Instytutu Naukowo-Badawczego Europy 
Wschodniej, a także innych ważnych instytucji państwowych. To 
dzięki nim nawiązywano niezwykle ważne kontakty zagraniczne. 
Z niezwykłą gościnnością przyjmowali Tatarzy wszelkie delegacje 
zagraniczne. „Wszyscy muzułmanie zwiedzający Wilno, korzystają ze 
sposobności odwiedzenia meczetu. W latach ostatnich byli tu minister Dżafer 
Sejdamel (Krym), red. Ajas Ishaky (Idel-Ural), prof. Validi Zeki (Turkme-
nistan), Smail-aga Czemalowicz (Jugosławia), dr Abdullach Zibni (Krym), 
poseł do parlamentu tureckiego Reszyd Safvet-bej, literat Omar-bej Teregutów 
(Idel-Ural), red. Wassan-Girej Dżabigi (Płn. Kaukaz), Mechmed Spaho, 
poseł parlamentu w Jugosławii, przywódca tamtejszych muzułmanów, a obec-
ny minister komunikacji, docent uniwersytetu stambulskiego dr fi l. Akces 
Nimet Kurat, studenci z Egiptu, Jugosławii, Azerbejdżanu i innych krajów. 
Z niemuzułmanów w r. 1932 zwiedził meczet wileński gubernator kolonji 
francuskich p. André Bonamy, wielki przyjaciel świata Islamu.…”8

30 kwietnia 1930 roku do Warszawy przybył obalony w 1929 
roku król Afganistanu Amanullach. W sali Uniwersytetu Warszaw-
skiego został on podjęty wraz z delegacją m.in. przez Olgierda 
7 Patrz: D. D. Skibniewska , Z dawnych lat. To co pamiętam o «Przeglądzie Islamskim», [w]: 

„Życie Muzułmańskie”, 1987/88, nr 5/7, s. 109-112.
8 Cytat za: L. Najman-Mirza Kryczyński, Historia meczetu w Wilnie (próba monografi i), Warsza-

wa 1937, s. 31-33.

Kryczyńskiego, który złożył mowę powitalną w imieniu polskich 
muzułmanów – Tatarów. Z innych wysokich przedstawicieli naro-
dów muzułmańskich, w 1932 roku do Rzeczypospolitej Polskiej 
zawitał książę Faisal bin Abdalaziz, minister spraw zagranicznych 
i przewodniczący Madżlis Al-Shoura (tj. Zgromadzenia Narodo-
wego) Arabii Saudyjskiej, przyjęty przez Marszałka Piłsudskie-
go i prezydenta Mościckiego. Podczas jego wizyty nawiązano 
stosunki w kwestiach wojskowych i cywilnych, zaś książę został 
odznaczony orderem Polonia Restituta. W dniach 23-24 marca 
1934 roku polskich muzułmanów w Warszawie i Wilnie odwie-
dził Smail-aga Czemelowicz, przywódca muzułmańskich Serbów 
w Bośni i Hercegowinie. Wtedy to stwierdził: „Tatarzy polscy są naj-
bardziej lojalnymi i oddanymi obywatelami swego państwa.”9

W roku 1937 roku przyjechał z Węgier Ayaz Khan, muzuł-
manin, misjonarz rodem z Indii Brytyjskich. W Polsce prowadził 
działalność misyjną, której efektem było założenie już w 1937 
roku związku muzułmańskiego Stowarzyszenie Jedności Muzuł-
mańskiej (SJM) w Warszawie.10 Ayaz Khan bardzo interesował się 

kulturą i historią Polski, a także 
fascynowała go postać Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Do 
roku 1939 prowadził wykła-
dy w Instytucie Wschodnim 
w Warszawie.11 

Rok później z wizytą 
w Polsce był Muhammad Za-
frulla Khan, minister przemy-
słu i handlu Indii. Spotykał się 
m.in. z misjonarzem Ayazem 
Khanem i przedstawicielami 
Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospo-
litej Polskiej. Poruszano m.in. 
sprawę fi nansowania budowy 
meczetu w Warszawie, o któ-

rej wspominał Mufti RP podczas swojej wizyty w Indiach w roku 
1937.

W latach 1918-1939 do Polski na stałe sprowadzili się wy-
bitni przedstawiciele nacji muzułmańskich z Kaukazu, Krymu 
czy Azerbejdżanu, m.in.: Said Bej Szamil12, Mahomet Bej Czukua 
– współpracownik Instytutu Wschodniego w Warszawie, działacz 
emigracji kaukaskiej w II RP, Ayas Ishaki, rodzina Dżabagich, 
bracia Jedigar i wielu innych, którzy zaznaczyli swoja obecność 
w wojsku, nauce, kulturze oraz polityce. Byli to gorący patrioci, 
którzy kochali swoje utracone ojczyzny, ale także Polskę. 

Również kontakty poza krajem rozwijały się bardzo dobrze. 
„Ostatnimi czasy, w miarę nawiązywania przez Polskę stosunków z muzuł-
mańskimi państwami rysunki meczetów Tatarów polskich [...] i wiadomości 
o jego parafi anach znajdowały się w posiadaniu króla egipskiego Fuada I, suł-
tana Marokka Sidi-Mahometa-ben-Muley-Jusefa, króla Hedżasu i Nedżdu 
Ibn-Sanda [Abd al-Aziz`a Ibn As-Su`ud Ibn Sauda; przyp.: K.B.], 

9 Cytat za: L. Najman-Mirza Kryczyński, Tatarzy polscy a Wschód muzułmański, [w]: 
„Rocznik Tatarski”, tom II, Zamość 1935, s. 123.

10 Patrz: P. Stawiński, Ahmadijja islam zreformowany, Częstochowa, 1994.
11 Ibidem, s. 90.
12 Wnuk Szamila (ok. 1789-1871), imama muzułmańskiego państwa wojskowego w Da-

gestanie i Czeczenii. Said Bej Szamil (1901-1981) był sekretarzem Wszechświatowego 
Kongresu Muzułmańskiego w Jerozolimie w roku 1929. 
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króla Afganistanu Amanallucha i maharadżów indyjskich.”13 Jak za-
uważył prof. Selim Chazbijewicz, Tatarzy polscy odbywali szereg 
podróży do krajów muzułmańskich „...częściowo fi nansowanych przez 
polskie MSZ, widzące w tym możliwość kształtowania wizerunku Polski na 
Wschodzie i to stosunkowo tanim kosztem. Polscy Tatarzy w okresie między-
wojennym byli w ten sposób «wykorzystywani» przez polską dyplomację...”14

Już w roku 1923, w związku z nawiązaniem kontaktów dyplo-
matycznych z Turcją, liderzy Tatarów polskich wystosowali pismo 
do Prezydenta RP, wyrażając w nim chęć działania na rzecz przyja-
cielskich stosunków pomiędzy oboma krajami: „...napełnia nas żywą 
radością, spotęgowaną jeszcze wieścią o mającym się zawrzeć traktacie Turcji 
z Rzeczpospolitą, fakcie niezmiernej doniosłości dla nas Polaków-muzułman, 
wznowienia po tak długiej przerwie serdecznych stosunków, które zawsze łą-
czyły naszą ojczyznę ze świetnem państwem, przodującem w Islamie.”15

Nieco później nawiązano kontakty z arabskim światem is-
lamu. W roku 1925 rząd polski wysłał Olgierda Najman-Mirzę 
Kryczyńskiego do Kairu na międzynarodowy Kongres Geo-
grafi czny. Odwiedził m.in. Kair, Jerozolimę, Damaszek, Bejrut, 
Aleppo, Ankarę i Stambuł, nawiązując liczne kontakty z lokalnymi 
muzułmańskimi przywódcami. Podczas wizyty w Kairze spotkał 
się z królem Egiptu. W Jerozolimie zapoznał się z problemami 
miejscowej społeczności palestyńskiej (w roku 1935 w Palestynie 
wybuchło powstanie przeciw Anglikom - w oddziałach powstań-
czych służyli również Polacy). Rozmawiał z Wielkim Muftim 
Jerozolimy, Mohamedem Aminem al-Hussejnim. Z kolei „Pobyt 
Kryczyńskiego w Damaszku odnotowały wszystkie ważniejsze pisma arab-
skie.”16 W Ankarze, stolicy Turcji został podjęty przez premiera 
Izmaela Paszę. Rozmawiał także z muftim Ryfata, który podjął się 
bezpłatnie kształcić dzieci polskich Tatarów. 

W 1929 roku Polska, jako dziewiąte państwo na świecie uzna-
ła Króla Abd al-Aziza Ibn As-Su`ud Ibn Sauda władcą Hidżazu, 
Nadżdu i Terenów Podległych, utrzymując ciepłe stosunki z kró-
lestwem do roku 1939. W święto Konstytucji 3 Maja w roku 1930 
roku do Dżudy przybyła z ofi cjalną wizytą polska misja dyploma-
tyczna, której przewodniczył hrabia Edward Raczyński i dr Jakub 
Szynkiewicz – Wielki Mufti Polski. W roku 1934 z kolejną wizytą 
do króla Abd al-Aziza przybył polski uczony Stanisław Korwin-Pa-
włowski.17 W obozie królewskim polowym niedaleko Dżizan Polak 
przebywał w charakterze obserwatora delegacji Ligi Panislamskiej.

Wiele pracy w nawiązywanie kontaktów pomiędzy Polską 
a krajami muzułmańskimi włożył Wielki Mufti Polski, dr Jakub 
Szynkiewicz. W roku 1926 odbył swoją pierwszą służbową po-
dróż do Egiptu, gdzie uczestniczył w Wszechświatowym Kon-
gresie Muzułmańskim w Kairze. Cztery lata później udał się na 
Bliski Wschód jako przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wspierany przez Edwarda Raczyńskiego, zastępcę Naczel-
nika Wydziału Wschodniego MSZ. 3 maja 1930 roku przebywali 
oni w Królestwie Hedżazu (dzisiejsza Arabia Saudyjska) u króla 

13 Cytat za: L. Najman-Mirza Kryczyński, Historia meczetu w Wilnie (próba monografi i), 
Warszawa 1937, s. 32-33.

14 Cytat za: S. Chazbijewicz, Jakub Szynkiewicz, głowa polskich muzułmanów w II RP, „De-
bata”, nr 8(11)/2008, s. 11.

15 Cytat za: J. Talko-Hryncewicz, Muślimowie, czyli tak zwani Tatarzy litewscy, Kraków 
1924, s. 108-109.

16 Cytat za: P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, War-
szawa 1986, s. 156.

17 Stanisław Korwin-Pawłowski: (ur. 1889 <?>, zm. 1970 <?>): wybitny orientalista, dyplo-
mata i podróżnik. Potomek znanego rodu litewsko-polskich Tatarów herbu Korwin (po 
kądzieli). 

Ibn Sauda. W drodze powrotnej J. Szynkiewicz odwiedził m.in. 
Damaszek i Jerozolimę. Jesienią 1930 roku mufti reprezentował 
polskich wyznawców islamu na uroczystościach uznania prawne-
go Muzułmańskiego Związku Religijnego w Królestwie Serbów, 
Chorwatów i Słoweńców. 

W roku 1932, mufti Szynkiewicz podjął kolejną służbową 
podróż, tym razem przez kraje Bliskiego Wschodu: Egipt, Sy-
rię, Palestynę i Turcję, a także skupiska muzułmanów w Bułgarii 
i Rumunii, zaś podczas Wszecheurpoejskiego Kongresu Muzuł-
mańskiego w Genewie 12-15 maja 1935 roku przybliżał prob-
lemy muzułmanów w Polsce. W roku 1937 udał się z podróżą 
do Indii Brytyjskich, gdzie starał się zainteresować tamtejszych 
muzułmanów budową meczetu w Warszawie. Mirza Bashir-ud-
Din Mahmud Ahmad, przywódca indyjskich „zreformowanych 
islamistów”, przeznaczył nawet pewną kwotę pieniędzy na ten cel 
oraz wydelegował nad Wisłę misjonarza Ayaza Khana.

Mufti wspomagał uczącą się tatarską młodzież, wysyłając 
najlepszych do najsłynniejszych szkół muzułmańskich poza gra-
nicami kraju. Między innymi, z jego inicjatywy i przy poparciu 
MSZ oraz Instytutu Wschodniego, w latach 1933-1937 studia 
uzupełniające na Uniwersytecie Al-Azhar w Kairze odbyli: Musta-
fa Aleksandrowicz i Ali Ismail Woronowicz, absolwenci Wydziału 
Orientalistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
Do sarajewskiej medresy im. Gazi Husrew-Bega wysłano braci 
Eksanow z Warszawy, Samuela Assanowicza z Nowogródka i Ju-
sufa Konopackiego z Sokółki. Dzięki tym kontaktom muftiemu 
udało się w roku 1935 wydrukować w Sarajewie wersety koranicz-
ne wraz z tłumaczeniem polskim.18

Polscy muzułmanie zaangażowali się również w pracę naj-
ważniejszych instytucji państwowych zarówno na szczeblu cen-
tralnym, jak lokalnym. Tatarzy polscy oraz imigracyjni działacze 
skupieni wokół Instytutu Wschodniego w Warszawie zawsze 
wiernie stali przy państwie. Po zamachu majowym (1926 r.) popar-
li Marszałka Piłsudskiego. W okresie wyborów parlamentarnych 
do Sejmu i Senatu RP w roku 1928 czynnie współpracowali z Bez-
partyjnym Blokiem Współpracy z Rządem (BBWR), z którego 
listy kandydowało m.in. dwóch Tatarów wileńskich. Aleksander 
Achmatowicz uzyskał mandat senatora RP, natomiast Olgierdowi 
Kryczyńskiemu nie udało się dostać do Sejmu. 

Tatarzy byli chętnie zatrudniani na wysokich i odpowiedzial-
nych stanowiskach w sądach i prokuraturze. Nie zabrakło wśród 
nich wybitnych przedstawicieli nauki. Wymienić tu można wymie-
nić choćby samego muftiego, dr. Jakuba Szynkiewicza. Okazał się 
on wybitnym orientalistą, znawcą języków, kultury i historii mu-
zułmańskiego Wschodu. Oprócz wspomnianych wcześniej wyda-
nych w Sarajewie „Wersetów z Koranu”, także „Mufti Wileński [tj. 
Ali Smajkiewicz; przyp. K.B.] pod kierownictwem swojego zwierzchnika 
[tj. Muftiego; przyp. K.B.], znakomitego znawcy języków wschodnich - 
wydał już odbity na olijografi e podręcznik do nauczania się zasad wyzna-
nia muzułmańskiego. Tekst podręcznika podany jest w języku arabskim 
i polskim”19. Mufti Szynkiewicz planował prowadzić kursy języ-
ków wschodnich, a także lektoraty arabskiego i tureckiego w Stu-
dium Języków Wschodnich przy Uniwersytecie Stefana Batorego 

18 A. Miśkiewicz, Mufti na Rzeczpospolitą Polską Jakub Szynkiewicz. Notka biografi czna 
w 20 rocznicę śmierci, „Życie Muzułmańskie”, 1986, nr 1, 1407, s. 13.

19 Cytat za: Rozmowa z Muftim doktorem Jakóbem Szynkiewiczem, [w]: „Wilno i Ziemia 
Wileńska. Dodatek specjalny «Epoki». Wielkiego dziennika politycznego”, Warszawa 
1927, s. 10.



9PRZEGLĄD TATARSKI NR 4/2011

w Wilnie. Utrzymywał kontakty z polskimi orientalistami, m.in. 
prowadził korespondencję z profesorem Tadeuszem Kowalskim 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Orientalistycznego, Komitetu Uczczenia 
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego i honorowym członkiem 
Komitetu Budowy Meczetu w Warszawie. Należał do wielu towa-
rzystw naukowych za granicą. 

Inną ważną postacią polskiej nauki był Stefan Bazarewski 
– do roku 1935 prezes wileńskiej gminy wyznaniowej20, doktor 
fi lozofi i, agronom dyplomowany, emerytowany profesor nadzwy-
czajny chemii rolnej i mikrobiologii, członek Komisji Organiza-
cyjno-Rewindykacyjnej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 
Śmiało można opowiedzieć, iż był współtwórcą wileńskiego 
szkolnictwa wyższego. 

Warto także wspomnieć postać prof. Osmana Achmatowi-
cza (seniora, 1899-1988),21 wybitnego naukowca z zakresu che-
mii organicznej. Po podjęciu studiów na USB w roku 1919, już 
rok później uzyskał na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 
stopień magistra chemii, a w roku 1928 – doktora chemii. Mając 

20 L. Najman-Mirza Kryczyński, Historia meczetu..., op. cit., Warszawa 1937, s. 24.
21 Szerzej patrz: B. Brózda, Chemia zamiast oręża, „Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynier-

ska”, nr 26, 2005.

zaledwie 29 lat otrzymał z Funduszu Kultury Narodowej przy Ra-
dzie Ministrów stypendium naukowe, dzięki któremu mógł pod-
jąć staż naukowy w The Dyson Perrins Laboratory w Oksfordzie, 
gdzie zdobył tytuł doktorat fi lozofi i. W 1933 roku w Wilnie otrzy-
mał habilitację i promocję na stanowisko profesora w Katedrze 
Chemii Farmaceutycznej i Toksykologicznej Uniwersytetu War-
szawskiego. W stolicy zorganizował warsztat badawczy. Rozwinął 
badania nad alkaloidami, skupiając się na aspektach fi zjologicznie 
aktywnych składników roślin stosowanych w polskim lecznictwie 
ludowym. Badania te przerwała wojna, a cały zebrany materiał do-
świadczalny został zniszczony wraz z laboratorium. 

Również bracia Kryczyńscy, w szczególności Leon, oraz 
Stanisław Kryczyński – twórca fundamentalnego dzieła do ba-
dań nad Tatarami litewsko-polskimi, przyczynili się do rozwoju 
badań naukowych. Muzułmanie polscy spełniali się ponadto jako 
wybitni działacze społeczni. Nie tylko organizowali i wspomagali 
działalność własnych organizacji kulturalno-społecznych, ale też 
i innych mniejszości narodowych w Polsce. Przykładowo, Hassan 
Konopacki, muzułmanin, Tatar z pogranicza polsko-litewsko-bia-
łoruskiego, aktywnie kreował i wspierał polonofi lski ruch białoru-
ski w II Rzeczypospolitej Polskiej. 

Krzysztof  Bassara
■

Selim Chazbijewicz 

Tatarscy liderzy polityczni w XX w. 
Edige Kirimal-Szynkiewicz

Na temat Tatarów polsko-litewskich napisano po II wojnie 
światowej w Polsce wiele artykułów i prac popularnonaukowych 
w prasie codziennej oraz periodykach kulturalno-społecznych, 
a także sporo monografi i naukowych. Ich historia i kultu-
ra cieszyła się zainteresowaniem badaczy, publicystów, 
dziennikarzy, fi lmowców. Natomiast tematyka związa-
na z Tatarami krymskimi nie obfi towała nawet w czę-
ści w taką liczbę opracowań. Było to w dużej mie-
rze uwarunkowane sytuacją polityczną w Polsce po 
roku 1945. Dokonana na rozkaz Stalina deportacja 
krymskich Tatarów w roku 1944 była jednoznacznie 
interpretowana jako kara za kolaborację z okupan-
tem i zdradę radzieckiej ojczyzny przez naród krym-
skotatarski w okresie niemieckiej okupacji Krymu w la-
tach 1942-1944. Jeśli w polskiej prasie lub publikacjach 
wspominano ten historyczny epizod, to wyłącznie w takim 
kontekście. Rzadkie opracowania czy książki mówiące o Krymie 
i Tatarach często jednym zdaniem kwitowały ten fakt. Tymcza-
sem wysiedlenie krymskich Tatarów przez sowieckie NKWD, 
przebieg tej deportacji, sposób przeprowadzenia, nosiły wszelkie 
znamiona ludobójstwa i za takie powinno być uważane. Nie moż-
na więc było przeprowadzić należytej analizy sytuacji historycznej 
i politycznej na Krymie w XX wieku, która doprowadziła część 
Tatarów do kolaboracji z Niemcami. 

Należy zaznaczyć, że zjawisko kolaboracji z niemieckimi wła-
dzami okupacyjnymi na terenie Związku Sowieckiego w okresie 
II wojny światowej dotyczy nie tylko krymskich Tatarów. Z III 
Rzeszą współpracowały bowiem i inne narodowości w sowietach. 
Odbywało się to na różnych poziomach. Było więc współdziała-

nie w ramach administracji cywilnej, tworzonej przez Niemców 
na terenach okupowanych, był udział w służbach porządkowych 

i wartowniczych na tyłach frontu, w jednostkach pomocniczych 
niemieckich jednostek frontowych oraz uczestnictwo 

w jednostkach narodowych w składzie Wehrmachtu 
oraz wojsk SS. Tylko w tych ostatnich szeregach wal-
czyli po stronie niemieckiej Rosjanie (ok. 310 tys.), 
Ukraińcy (ok. 250 tys.), Białorusini (ok.19 tys.), Ko-
zacy (uznani przez Niemców za osobną narodo-
wość – ok.70 tys.), Litwini (ok. 36,8 tys.), Łotysze 
(ok. 88 tys.), Estończycy (ok. 69 tys.), mieszkańcy 
Turkiestanu (Kirgizi, Kazachowie, Uzbecy , Tadżycy 

- łącznie ok. 180 tys.), mieszkańcy północnego Kau-
kazu (Czerkiesi, Czeczeni, Ingusze, Dagestańczycy, 

Bałkarzy, Karaczajowie, razem ok. 28-30 tys.), Gruzini 
(ok. 20 tys.), Ormianie (ok.18 tys.), Azerbejdżanie (ok. 25-

35 tys.), Tatarzy nadwołżańscy (ok. 40 tys.), Tatarzy krymscy 
(ok. 15-20 tys.), Kałmycy (ok. 5 tys.). Razem ponad milion żołnie-
rzy, obywateli sowieckich, żołnierzy Armii Czerwonej przeszło na 
stronę niemiecką i walczyło w szeregach wojsk III Rzeszy przeciw 
sowieckiej ojczyźnie. Taka masa kolaborantów przekracza zjawi-
sko zdrady znane w okresie wszystkich wojen. 

 Należy zdać sobie pytanie: dlaczego aż tylu sowieckich oby-
wateli z bronią w ręku walczyło przeciw Związkowi Sowieckiemu, 
czym było to spowodowane? Do tej liczby należy dodać jeszcze 
kolaborantów cywilnych w administracji okupacyjnej. Terror, 
masowe aresztowania, wywózki do obozów pracy przymusowej, 
deptanie religijnej i narodowej kultury przez władze sowieckie, 
wreszcie niski poziom życia tych, którzy pozostali „na wolności”, 
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trudności w zaopatrzeniu, wszechpotężna biurokracja, nędza 
i nadmierny wysiłek, brak podstawowych artykułów konsumpcyj-
nych oraz elementarnego przestrzegania praw człowieka i obywa-
tela przyczyniły się do masowej współpracy z władzami okupacyj-
nymi. Większość tych ludzi nie postrzegała Związku Sowieckiego 
w kategoriach ojczyzny – a tylko represyjnego reżimu, którego 
należy się pozbyć. 

Według standardów obowiązujących w Europie od XVIII 
wieku, nie tylko obywatele mają obowiązek wobec państwa, ale 
i państwo ma obowiązek wobec obywateli. Państwo musi bo-
wiem zapewnić obywatelom bezpieczeństwo i możliwość osobi-
stego rozwoju. A tego Związek Sowiecki nie zapewniał. Dlatego 
w wypadku krymskich Tatarów trudno mówić o zdradzie pań-
stwa, które było wobec nich oprawcą jeszcze przed wybuchem II 
wojny światowej. Dziwi jednakże brak szerszych omówień tego 
problemu w publicystyce i historiografi i emigracyjnej oraz w tzw. 
drugim obiegu w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX 
w. w kraju. Dopiero ostatnio pojawiły się dwie książki pióra autora 
niniejszego tekstu, wypełniając pod tym względem lukę w pol-
skim piśmiennictwie po 1945 roku. 

Do roku 1989 prace polskich historyków krajowych i publi-
cystów historycznych poruszające problematykę Krymu, krym-
skich Tatarów i ich państwa dotyczyły wieków XV-XVIII. Ni-
niejsze opracowanie nie ma na celu ukazania całej złożoności 
narodowego ruchu Tatarów krymskich w XX wieku, jego genezy 
i kontekstów. Jednym z nich był czynnik ludzki, biografi czny, oso-
bowy. Wiele wiadomości dotyczących krymskotatarskiego ruchu 
narodowego można wydobyć analizując biografi e liderów i dzia-
łaczy Tatarów krymskich. Jedną z czołowych postaci w tatarskich 
dziejach politycznych XX wieku był Edige Kirimal-Szynkiewicz, 
łączący w sobie etos Tatarów krymskich i polsko-litewskich.

Urodził się w 1911 roku w Bachczysaraju na Krymie. Był 
synem polskiego Tatara Mustafy Szynkiewicza, prezesa Związku 
Tatarów Litewskich na Krymie, organizacji, która główną sie-
dzibę posiadała w Symferopolu, administracyjnej stolicy guberni 
taurydzkiej, obejmującej Półwysep Krymski. Związek Tatarów 
Litewskich powstał na Krymie po rewolucji lutowej w 1917 roku,. 
Zrzeszał ponad tysiąc członków, polskich i litewskich Tatarów 
którzy znaleźli się na Krymie podczas I wojny światowej na skutek 
ewakuacji ludności zarządzonej w roku 1915 przez władze rosyj-
skie w pasie przyfrontowym, po rozpoczęciu ofensywy armii nie-
mieckiej na wschód. Ewakuacja odbywała się w głąb Rosji. Tata-
rzy polsko-litewscy wybierali jako nowe miejsce zasiedlenia Krym 
lub Powołże, kierując się pokrewieństwem etnicznym z miejsco-
wymi Tatarami. Ludność tatarska z Polski i Litwy to w dużej mie-
rze miejska inteligencja, wykształcona w szkołach rosyjskich lub 
zachodnioeuropejskich, przodująca pod względem cywilizacyj-
nym i kulturalnym wśród innych nacji muzułmańskich Imperium 
Rosyjskiego. Ten fakt podkreślał również twórca odrodzenia kul-
turalnego i narodowego krymskich Tatarów, pisarz i dziennikarz 
oraz wydawca, Ismail Bej Gasprinski. 

Polsko-litewscy Tatarzy byli w dużej mierze inicjatorami 
i realizatorami idei państwa tatarskiego na Krymie w latach 1917-
1920. Sformowany w czerwcu 1918 roku gabinet ministrów pod 
kierownictwem generała Macieja Sulkiewicza jako premiera przez 
parę miesięcy, tj. do października 1918 roku, realizował ideę su-
werennego, tatarskiego państwa. W tym czasie większość kie-
rownictwa politycznego i administracyjnego krymskich Tatarów 

stanowili Tatarzy polsko-litewscy. Idea państwowości tatarskiej 
przetrwała okres wojny domowej w Rosji. Lewa frakcja Tatarskiej 
Partii Narodowej – Milli Firqa – na czele której stał Veli Ibrahi-
mow, doszła do porozumienia z bolszewikami, stając się główną 
siłą polityczną wspierającą powstanie Tatarskiej Krymskiej Auto-
nomicznej Republiki Radzieckiej. Na skutek tego porozumienia 
pierwszym sekretarzem Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii 
(bolszewików) – WKP (b) - na Krymie miał zostać Tatar. Tatarzy 
stanowili również aparat partyjny wyższego i średniego szczeb-
la w odpowiedniej proporcji. Taka sytuacja trwała do roku 1928, 
kiedy został odwołany, a później aresztowany Veli Ibrahimow 
i rozpoczęła się pierwsza stalinowska czystka pod pretekstem 
rozprawy z Zinowiewem, Kamieniewem i Trockim. Na Krymie 
czystka w partyjnym aparacie i wśród ludności odbywała się pod 
hasłami walki z trockizmem oraz „odchyleniem prawicowo-na-
cjonalistycznym”.

Edige Szynkiewicz, tak bowiem brzmiało jego właściwe na-
zwisko, ukończył szkołę podstawową w Derekoy niedaleko Jałty, 
zaś rosyjskie liceum w Jałcie. Następnie rozpoczął naukę w Wyż-
szym Instytucie Pedagogicznym w Symferopolu (po tatarsku Ak-
mesdżit). W roku 1928, podczas wspomnianej wyżej pierwszej fali 
stalinowskich czystek na Krymie, aresztowano również Mustafę 
Szynkiewicza, jako byłego działacza tatarskiego, i jego syna Edige. 
Obaj trafi li do łagrów na północy ZSRR. Stamtąd Edige Szynkie-
wicz dokonuje w 1932 roku udanej próby ucieczki i poprzez Azer-
bejdżan, dzięki braterskiej pomocy Azerów dostaje się do Iranu, 
nielegalnie przekraczając granicę sowiecką. W Teheranie zgłasza 
się do polskiej ambasady, która wówczas była jedną z placówek 
MSZ RP realizującą koncepcję polityki prometejskiej marszałka 
Piłsudskiego. Polityka ta polegała na próbie rozbicia Związku So-
wieckiego, czy w ogóle Rosji, poprzez wspieranie dążeń niepod-
ległościowych narodów nierosyjskich zamieszkujących imperium. 
W zamierzeniu było – jak określał to Piłsudski – „rozprucie Rosji 
według szwów narodowych”. Wszystkie nierosyjskie narody mia-
ły utworzyć docelowo własne, niepodległe państwa w ustrojowej 
formie demokratycznych republik o gospodarce kapitalistycznej. 
Rosja więc stałaby się niedużym państwem obejmującym teryto-
rium Wielkiego Księstwa Moskiewskiego w XVI stuleciu. Piłsud-
ski bowiem zakładał, że Rosja zawsze i wszędzie, bez względu na 
ustrój i formę tego państwa będzie śmiertelnym zagrożeniem dla 
Polski. 

Aby więc to niebezpieczeństwo raz na zawsze oddalić, należy 
doprowadzić do rozpadu Rosji, oddzieleniu się dawniej podbitych 
narodów, które miałyby utworzyć własne, niepodległe i suwe-
renne państwa. Należało, sądził Piłsudski, dopomóc im w tym, 
wspierając działalność polityczną emigracyjnych elit politycznych 
tych narodów. Stąd w Polsce, w okresie międzywojennym, znala-
zła się emigracja polityczna Tatarów krymskich i nadwołżańskich, 
Gruzinów, Azerów, narodów północnego Kaukazu, Kozaków. 
Mieli oni własne emigracyjne polityczne komitety, gazety, wydaw-
nictwa książkowe, imprezy kulturalne. Ośrodkiem skupiającym tę 
polityczną działalność był Instytut Wschodni w Warszawie oraz 
Instytut Badań Europy Wschodniej w Wilnie, a także istniejąca 
przy tym ostatnim Szkoła Nauk Politycznych. Wróćmy jednak-
że do Edige Szynkiewicza. Otóż, kiedy znalazł się w Teheranie 
w polskiej ambasadzie, powołał się na swego stryja, doktora Ja-
kuba Szynkiewicza, który w latach 1925-1939 był zwierzchnikiem 
religijnym polskich muzułmanów – muftim na Rzeczypospolitą 
Polskę. Otrzymał pomoc i poprzez Turcję wyjechał do Polski. 
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W Turcji, w Stambule, zatrzymał się na parę miesięcy, przeby-
wając w bliskim otoczeniu Dżafara Sejdameta, byłego przewodni-
czącego Kurułtaju - tatarskiego parlamentu narodowego w latach 
1917-1918, pełnomocnego przedstawiciela tegoż w Lidze Na-
rodów, gdzie szukał pomocy dla swojego narodu. Sejdamet był 
niekwestionowanym liderem krymskotatarskiej emigracji poli-
tycznej w latach międzywojennych i później, aż do swojej śmierci 
w 1961 roku w Turcji. Przebywał też w Polsce, szukając prób po-
rozumienia z Piłsudskim. Po przyjeździe do Polski, Edige Szynkie-
wicz osiedla się w Wilnie, gdzie podejmuje studia w wspomnianej 
Szkole Nauk Politycznych Instytutu Badań Europy Wschodniej 
oraz zostaje jednym z przywódców ruchu młodzieżowego wśród 
polskich Tatarów i współorganizatorem powstałego w 1936 
roku Koła Młodzieży Tatarskiej w Wilnie. Zawiera też związek 
małżeński z Tamarą Bielak, polską Tatarką. Nadaje działalności 
tatarskiej w Polsce kierunek na-
cjonalistyczny, skierowany na 
działalność polityczną w celu 
odbudowy suwerennej pań-
stwowości tatarskiej na Krymie 
w oparciu o Rzeczypospolitą 
i oczywiście Turcję. Wzór formy 
organizacyjnej czerpał z działal-
ności polskich organizacji: ONR 
Falangi i OZN. 

Po wybuchu II wojny świa-
towej, we wrześniu 1939 roku, 
Edige Szynkiewicz jako bezpań-
stwowiec ewakuuje się do Turcji 
razem z personelem ambasady 
tureckiej w Warszawie. Tam 
zmienia opcję polityczną, jako 
główny cel swojej działalności 
stawiając suwerenne państwo tatarskie na Krymie. Szuka razem 
z częścią tatarskiej emigracji politycznej porozumienia z Niemca-
mi. Zmienia też nazwisko na Kirimal (wym. Kyrymał) co w języku 
tatarskim oznacza: „Zabierz Krym”. W Berlinie zaczyna organi-
zować tatarskie przedstawicielstwo. Wyjazd ten był wynikiem listu, 
jaki wystosował do ambasadora Rzeszy w Turcji, byłego premiera 
Rzeszy, Frantza von Pappena, nastawiony proniemiecko turecki 
generał Ali Fuad Erden-i- Husnu Emir Erkilet, który chciał zapo-
znać się z niemieckimi sukcesami na froncie wschodnim. Jeszcze 
wcześniej, we wrześniu 1941 r. do Berlina przyjeżdża Nuri Pasza, 
brat Enwera Paszy, naczelnego wodza armii tureckiej w okresie 
I wojny światowej. Nuri Pasza reprezentuje środowisko tureckich 
nacjonalistów i panturkistów. Prowadzi on rozmowy z szefem po-
litycznego wydziału Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy E. 
Bermanem. 

W grudniu roku 1941 wraz z Mustedżybem Ulkusalem, 
z zawodu adwokatem, działaczem narodowym emigracji krym-
skich Tatarów, pochodzącym z Tatarów dobrudzkich w rumuń-
skiej Dobrudży, wyjeżdża do Berlina, gdzie prowadzi rozmowy 
na temat jeńców sowieckich, Tatarów w niemieckich obozach 
jenieckich, i możliwości sformowania z nich jednostek bojowych 
w ramach Wehrmachtu. Ich wizyta w Niemczech to rezultat listu 
gen. Erkileta i wcześniejszych, sondażowych rozmów Nuri Paszy. 
Trzeba również wyraźnie zaznaczyć, że ówczesny lider politycz-
nej emigracji krymskich Tatarów w Stambule, Dżafar Seydamet 
zajmował stanowiskom wyraźnie propolskie i kierował swoje 

sympatie w stronę rządu Rzeczypospolitej na Obczyźnie i gene-
rała Sikorskiego. Nie chciał bezpośrednio nawiązywać kontaktów 
z Niemcami. 

Ci ostatni oczywiście wszelkie próby rozmów na temat ewen-
tualnej niepodległości Krymu pod ich protektoratem odkładali na 
później. Następnie Edige Kirimal i Mustedżyb Ulkusal wyjechali 
na tereny Generalnej Guberni i Generalnego Okręgu Litwy w ra-
mach komisariatu Rzeszy Ostland, obejmującego terytorium kra-
jów nadbałtyckich i Białorusi. Wiosną 1942 roku Ulkusal wyjechał 
do Rumunii, zaś na jego miejsce do współpracy z Kirimalem zgło-
sił się dr Abdullah Zihni Soyal, do 1939 roku mieszkający w Polsce, 
gdzie w Krakowie, tuż przed wojną w 1939 roku, uzyskał doktorat 
na podstawie wydania tłumaczeń – jarłyków – listów chana krym-
skiego Islama III Giraja do króla Jana Kazimierza. Przedstawi-
cielstwo tatarskie w Berlinie liczyło wówczas już około dwunastu 

ludzi. Na ich czele stał Kirimal. 
On i grupa jego współpracow-
ników stawiali przed sobą nastę-
pujące cele polityczne: 
1. Pomoc w położeniu jeńców 

wojennych z Armii Czerwo-
nej pochodzenia tatarskiego 
oraz pomoc „wschodnim 
robotnikom” przymusowym 
- z pochodzenia Tatarom na 
terenie Niemiec.

2. Przesiedlenie na Krym ludno-
ści tatarsko- muzułmańskiej 
z Litwy, Białorusi i Rumunii 
w celu zwiększenia liczeb-
ności tatarskiej populacji na 
półwyspie.

3. Nawiązać kontakty z tatarskim społeczeństwem na Krymie. 
Warto również zaznaczyć, że Kirimal, podobnie jak jego men-
tor Nuri Pasza, reprezentował stanowisko panturkistyczne, 
był zwolennikiem tezy o wspólnocie kulturalnej i politycznej 
wszystkich narodów pochodzenia tureckiego. W związku 
z tym konsekwentnie używał nazwy „krymscy Turcy”, a nie 
„krymscy Tatarzy”, aby podkreślić przynależność tatarskiej 
ludności Krymu do świata kultury tureckiej w szerokim sensie 
tego pojęcia – czyli turkijskiej. 

Przez ponad rok władze niemieckie zabraniały przedstawi-
cielom tatarskim, skupionym wokół Edige Kirimala w Berlinie, 
wyjazdu na Krym. 

W roku 1942 Kirimal zostaje uznanym za ofi cjalnego przed-
stawiciela interesów tatarskich przy Naczelnym Dowództwie 
Wojsk Lądowych (OKH Wehrmacht) w sferze interesów eko-
nomicznych i humanitarnych. W listopadzie 1942 roku Kirimal, 
wraz z swoim biurem, otrzymał od władz niemieckich pozwolenie 
na wyjazd na Krym. Tam spotkał się z przedstawicielami utwo-
rzonego przez Niemców tatarskiego samorządu – Muzułmań-
skiego Komitetu w Symferopolu, informując ich o wynegocjowa-
nej zgodzie władz niemieckich na przesiedlenie na Krym 25 tys. 
Tatarów z terenów Litwy, Białorusi i Rumunii. Władze Muzuł-
mańskiego Komitetu w Symferopolu podkreśliły pełne poparcie 
dla berlińskiego przedstawicielstwa i jednogłośnie dokooptowały 
Kirimala i jego współpracownika A. Balicza do swojego grona. 
Dla Kirimala miało to znaczenie propagandowe o tyle, że wobec 
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władz niemieckich mógł występować nie tylko jako przedstawiciel 
emigracji politycznej krymskich Tatarów, ale już jako przedstawi-
ciel tatarskiej ludności Krymu. Został przez Niemców uznanym 
za jedynego pełnomocnego przedstawiciela krymskich Tatarów 
wobec władz III Rzeszy i jego biuro zostało ofi cjalnie nazwa-
ne Krymskotatarskim Centrum Narodowym. Ten fakt nastąpił 
w styczniu 1943 roku. 

Jednocześnie w kierowanym przez Alfreda Rosenberga Mi-
nisterstwie Rzeszy do Spraw Okupowanych Terytoriów Wschod-
nich powstała komórka – Wydział Krymskotatarski (Krimtataren 
Leitstelle), która miała się zajmować przekazywaniem decyzji władz 
niemieckich dla Krymskotatarskiego Centrum Narodowego. Kiri-
mal w 1944 roku starał się, korzystając z swoich wpływów u władz 
niemieckich, ratować część tatarskich aktywistów i działaczy. W tym 
czasie w zasadzie wszyscy spodziewali się inwazji Armii Czerwonej 
na półwysep. Kirimal oznajmił wszystkim, którzy kolaborowali 
z Niemcami, że w razie ewakuacji Wehrmachtu oni również, ra-
zem z rodzinami i dobytkiem zostaną ewakuowani. Niestety, nie 
uzgodnił tego z niemieckim dowództwem wojskowym. Nie mniej 
udało mu się wytargować z Niemcami ewakuacji, po rozpoczęciu 
walk o półwysep, ok. 2500 tatarskich działaczy wraz z rodzinami. 
Jesienią 1944 roku Kirimal został jedynym znaczącym działaczem 
krymskotatarskim w niemieckich strukturach politycznych.18 listo-
pada 1944 roku w Berlinie zebrał się po raz pierwszy Komitet Na-
rodów Ujarzmionych przez Rosję. W jego skład weszli przedstawi-
ciele Wojskowego Związku Tatarów nadwołżańskich „Idel-Ural”, 
Komitety Narodowe: Ormiański, Gruziński i Narodów Północne-
go Kaukazu oraz Azerbejdżański i Turkiestański, przedstawiciele 
różnych grup ukraińskich Białoruska Centralna Rada oraz Krym-
skotatarskie Centrum Narodowe które reprezentował E. Kirimal. 
25 listopada 1944 roku wraz ze swymi współpracownikami rozpo-
czął wydawanie gazety „Krim”.

Pod sam koniec wojny, 17 marca 1945 roku, minister Rzeszy 
Alfred Rosenberg w imieniu władz niemieckich uznał Krymsko-

tatarskie Centrum Narodowe jedynym przedstawicielem narodu 
Tatarów krymskich w Niemczech. Miało ono rozpocząć działal-
ność na nowych zasadach organizacyjnych od kwietnia 1945 roku. 
Ale nie rozpoczęło. Po zakończeniu II wojny światowej Edige Ki-
rimal zostaje na terenie Niemiec, gdzie już w latach czterdziestych 
wchodzi w skład utworzonego przez USA Instytutu Wschod-
niego. Był współtwórcą tatarskiej rozgłośni radia „Swoboda”. 
Podejmuje pracę naukową, dokumentując dorobek tatarskiego 
ruchu narodowego. W roku 1952 wydaje książkę „Der nationale 
kampf  der Krimturken”, fundamentalną pracę dotyczącą genezy 
i historii Tatarów krymskich w XX wieku, jak i tatarskiego ruchu 
narodowego. W latach1954-1972 w ramach monachijskiego In-
stytutu Badań nad Związkiem Sowieckim wydawał i redagował 
czasopismo „Dergi” w języku tureckim. Zmarł w Monachium 22 
czerwca 1980 roku na raka żołądka. Był bezdzietny. W roku 2007 
jego prochy zostały przeniesione do Bachczysaraju, gdzie spoczął 
na cmentarzu zasłużonych dla narodu krymskotatarskiego. 

Postać i biografi a Edige Kirimal-Szynkiewicza stanowi 
niewątpliwie mało znany, zwłaszcza w Polsce, epizod historii 
najnowszej, związanej z latami 30. oraz II wojną światową. Jest 
też ogniwem łączącym w tragiczny sposób etos Tatarów pol-
sko-litewskich i krymskich. Jego wybór polityczny był wyborem 
ideowym – miał nadzieję, tak jak i działacze ukraińscy, białoru-
scy, litewscy, estońscy, łotewscy itd., na odbudowę narodowej 
suwerenności u boku Rzeszy Niemieckiej. Do końca był czynny 
intelektualnie i życiowo, mając świadomość tragicznej pomyłki 
politycznej dokonanej podczas II wojny światowej. Utrzymywał 
kontakty z emigracją polityczną Tatarów krymskich w Stambule, 
a także z Muratem Yakupoglu – Jakubowskim, polskim Tatarem, 
zamieszkałym w Stambule, który poświęcił się politycznej dzia-
łalności na rzecz niepodległego państwa tatarskiego na Krymie.
 

Selim Chazbijewicz
■

Henryk Jankowski

Kyrk – dawna nazwa tatarska Sorok Tatar1

1. Badacze od dawna usiłowali dociec, jak brzmiała pierwotna, ta-
tarska nazwa jednego z najstarszych siedlisk tatarskich Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, po raz pierwszy odnotowanego ok. 1510 
(Dziadulewicz 1929: 242) i w 1528 r. (LM 3, 112), lecz z pew-
nością starszego – miejscowości Sorok Tatary, dziś Keturiasdešimt 
Totorių. Pierwszą poważną próbę rekonstrukcji dawnej nazwy 
podjął Stanisław Kryczyński w swojej znakomitej monografi i 
z 1938 r., która winna być punktem wyjścia dla wszelkich badań 
nad Tatarami Litwy, Polski i Białorusi. Otóż Kryczyński sądził, że 
przymiotnik kirklańskich, utworzony od nazwy tej miejscowości, 
występujący w wyżej wskazanym źródle, powinien być poprawio-
ny na kirklarskich, a dokładniej kyrkłarskich, a zatem pierwotna 
nazwa winna mieć postać Kyrkłar lub Kyrkłary (Kryczyński 1938: 
96-97; zob. też Jankowski 2001: 192-193).1Kryczyński zwrócił też 
uwagę, że miejscowości “Kirklany” nie ma w lustracji Kierdeja 
z 1631 r.2 Natomiast w rozprawie Risāle-i Tatar-ı Leh z 1558 r. 

1 Pełniejsza angielskojęzyczna wersja niniejszego artykułu ukazała się w 2008 r. w Wilnie 
(Jankowski 2008).

2 Muchliński, który po raz pierwszy wydał urywki lustracji, wskazał jedynie na miejscowość 
Sorok-Tatary w powiecie oszmiańskim województwa trockiego (1858: 128), co w now-

Sorok Tatary występują pod nazwą Kyrk-tatar (Muchliński 1858: 
256).3 

Kryczyński wyjaśnił budowę i znaczenie nazwy Kyrkłar jako 
utworzonej od turk. kyrk ‘czterdzieści’ + przyrostek -łar, wskazu-
jąc, że takie nazwy są częste u Turkijczyków i oznaczają zarówno 
‘czterdzieści’, jak i ‘mnogość’ (Kryczyński 1938: 98).4 Dla porów-
nania podał kilka takich nazw z Krymu i Turcji.5 

Intuicja badawcza nie zawiodła Kryczyńskiego, choć nowo 
odkryta nazwa jest trochę inna. Ostrożniejszym, a przez to bliż-
szym prawdzie okazał się Drozd (1999: 32), który przypuszczał, 
że osada mogła początkowo nosić nazwę „Kyrk lub Kyrklar”, 

szym wydaniu ma postać Sorok Tatary i Soroktatarska wieś (Borawski, Sienkiewicz, Wasilew-
ski 1991: 89, 124). Inne dokumenty podają m.in. następujące formy: з села Сорок-Татар 
(AVAK 183, 1594 r.) oraz Sorok Tatary (AVAK 324, 1645 r.).

3 Niestety, rozprawa ta dotąd nie została wydana w edycji krytycznej, co więcej, istnieją 
pewne obawy co do jej autentyczności. Jesteśmy zatem zmuszeni do korzystania z opra-
cowania i tłumaczenia Muchlińskiego.

4 Tak samo wyjaśnia to Muchliński, który wszakże nie zbadał dziejów osady i nie łączył tej 
nazwy z domniemanymi *Kirklanami.

5 Więcej o toponimach pochodzących od turk. qırq zob. w Jankowski (2006: 932-936).
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podkreślmy jednak, że stan wiedzy o Tatarach w 1999 r. znacznie 
przewyższał poziom wiedzy z 1938 r. A zatem Kyrk, Kyrkłar czy 
Kyrk Tatar? Jedyne jak dotąd pewne źródło wskazuje na Kyrk, po-
zostałe dwie nazwy wymagają dalszych badań. Dodajmy jednak, 
że miejscowość ta mogła być znana w kilku odmiankach i nie jest 
wykluczone, że używano zarówno nazwy Kyrk, jak i Kyrkłar, a dla 
zewnętrznego utożsamienia etnicznego także Kyrk Tatar.

Na zakończenie tych uwag wstępnych warto zaznaczyć, jak 
wielkie znaczenie dla badań tataroznawczych mają dokumenty 
wewnętrzne, dotąd tylko w niewielkim stopniu wykorzystywane. 
Ważne są one szczególnie dla badań imienniczych, gdyż wiadomo, 
że mniejszości – w tym Tatarzy Litwy, Polski i Białorusi – często 
używają podwójnych nazw: jednej własnej, znanej tylko wewnątrz 
własnej społeczności, i drugiej zewnętrznej, na użytek ofi cjalny 
i administracyjny.

2. Podstawą do ustanowienia dawnej nazwy Sorok Tatary jako 
ır  jest dokument prawny z 1692 r., podpisany – między inny-

mi – przez Hasienia lub Husieina6 ibn Ajsę, imama (mołłę) ır 7. 
Jakkolwiek nie znamy nazwisk imamów miejscowości Sorok Tatary 
~ ır  z tego czasu, utożsamienie ır ’u z Sorok Tatarami wydaje 
się pewne8.

Dokument, o którym mowa, to list zastawny, datowany 23 
kwietnia (w oryginale Aprela)1692 w Mereszlanach, w wojewódz-
twie wileńskim, wystawiony w imieniu Hasi Małachowskiej (Hasia 
Aziulanka Muratowa Małachowska) i jej dwóch córek, Guli/Gul-
szahy oraz Hadzi/Hadiczy), mieszkanek województw wileńskiego 
i trockiego, dla ich wierzycieli, Mustafy Fursicza i Abaza Rudziewi-
cza, właścicieli ziemskich z Sorok Tatar w województwie trockim. 
W liście tym Hasia Małachowska i jej dwie córki zastawiły łąkę 
pod Kojszołakami (Koyszołaki) nad Waką w zamian za 600 zło-
tych polskich na trzy lata. 

Dokument przechowywany jest w zbiorach biblioteki Litew-
skiej Akademii Nauk, sygnatura F 21-16229. Według opisu kata-
logowego list zastawny składa się z 6 kart o wymiarach 320x200, 
lecz w rzeczywistości teczka F 21-1622 zawiera kilka dokumen-
tów, oryginalnego listu zastawnego z 1692 oraz późniejszych po-
twierdzeń, aktykacji i adnotacji. 

W niniejszym artykule podaję tylko podpisy na oryginalnym 
liście zastawnym wraz z odpowiednimi formułami, złożonymi 
przez tzw. pieczętarzy, czyli świadków, w imieniu pań Małachow-
skich, „pisma nieumiejętnych”. Nie podaję treści całego listu, któ-
ry – choć ciekawy – nie dotyczy bezpośrednio tematu artykułu. 

3. List zastawny z 1692 r. został podpisany przez cztery osoby na 
karcie 2 i przez cztery na odwrocie karty 3. Dwa wpisy są po pol-
sku pismem łacińskim, sześć po turecku pismem arabskim, przy 
6 W polskiej pisowni także oraz Chasienia i odpowiednio Chusiejna, Chusieyna itp. W tym 

i w innych wyrazach litera sîn, z trzema kropkami pod, była wymawiana przez Tatarów 
Litwy, Polski i Białorusi miękko, podobnie do ś, stąd w tekście polskim pisownia Hasień, 
nie Hasan oraz Husiejn, nie Husejn ~ Husajn itp.

7 Słowa podziękowania kieruję do prof. Andrzeja Zakrzewskiego, który użyczył mi swych 
notatek, dzięki którym z łatwością mogłem odnaleźć dokument w zbiorach biblioteki 
w Wilnie. Dziękuję też dr. Andrzejowi Drozdowi za pewne uwagi nad zagadnieniem.

8 Mamy współczesny wymienionemu dokumentowi wykaz mieszkańców tatarskich Sorok 
Tatar z 1690 r. (zob. Lulewicz 2000: 84-85), lecz nie podaje on niestety nazwiska mołły. 

9 Opisany następująco w 1755 r.: “R. 1692 Apr 23. dawny list za przyznanie prawa zastaw-
nego na łąkę w Mereszlanach za sumę 600 złotych od Hazi matki, Guli i Hadzi córek, 
Małachowskich, panom Mustafi e Fursiczowi y Abazowi Rudziewiczowi Tatarom dany.”

czym podpis mołły powtarza się na obu kartach. Niestety, oba 
podpisy sugerują inne imię, co jest pewną trudnością dla badacza. 
Cóż, jak wiadomo, podpisy odręczne często bywają skrótowe.

Z lewej strony karty 2 (kolumna lewa), pod głównym tekstem 
listu, widnieje wpis Samuela Sobolowskiego, pieczętarza popro-
szonego przez kniahinię Hasię Aziulankę Muratową Małachow-
ską. Pod tym jest wpis Husieina ibn Ajsy, czyli Husieina syna Ajsy, 
imama Kyrk, w języku tureckim pismem arabskim.

Pośrodku (kolumna środkowa) jest obszerniejsza formuła 
z podpisem Siulejmana ibn Murtazy, czyli Siulejmana/Solima-
na syna Murtazy/Mortuzy, również w języku tureckim, pismem 
arabskim. Po stronie prawej zaś widnieje trzeci wpis, Ismaila ibna, 
którego odpowiednikiem jest znane tatarskie imię [!] oraz nazwi-
sko Smolski, również w języku tureckim i pismem arabskim.

Na karcie 3 są zaś kolejno: podpis Jana Czenpkowskiego 
[tak!] pismem łacińskim w lewej kolumnie oraz trzy podpisy po 
turecku pismem arabskim: Mustafy Abubiekirowicza pośrodku, 
Hasieniewa (?) Mustafi cza oraz wspomnianego mołły, jeden pod 
drugim.

Teksty wpisów
Karta 2a

Kolumna prawa

[1] 
[2] 

Kolumna środkowa

[6] 
[7]
[8] 

Kolumna lewa

[1] Ustnie proszony 
[2] pieczętarz od knia
[3] hini Hasi Aziula-
[4] nki muratowey małacho
[5] wskiey y od corek Jeymości
[6] Panny Guli y Panni chadziusi
[7] muratowny {ma} Małacho
[8] wskiey Jako Pisma nie umie
[9] iętnych osób do tego listu wie
[10] czyscie Przedażnego Samuel
[11] Sobolewski Ręką Swą
[12] 
[13] 

Transkrypcja tekstu tureckiego
Kolumna prawa

[1] İsmā‘īl ibn10 kendi
[2] elim yazdım11

10 Litera alif jest widoczna jako mała pionowa kreska nad literą nūn.
11 Litera yā bez kropek.

][

  

 ][
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Kolumna środkowa

[6] mührüm mu ābiline kendi elim yaz[d]ım 
[7] Hāsiyā’nıñ12 ve hem Gulşahā’nıñ ve hem adīçe
[8] niñ vekil[liğ]ine13 Süleymān ibn Murtażà

Kolumna lewa

[12] üseyin ibn ‘Aysà14 kend[i]
[13] elim yazdım ır  imāmı

Tłumaczenie tekstu tureckiego
Kolumna prawa

[1-2] Ja, Isma‘ilowicz (Smolski), ręką swą [pod]pisałem

Kolumna środkowa

[6-8] Zgodnie z moją pieczęcią, ja, Siulejman Murtazicz15 ręką swą 
[pod]pisałem jako pełnomocnik Hasi, Gulszahy i Hadiczy 

Kolumna lewa

[12-13] Ja, Husiein Ajsicz, ręką swą [pod]pisałem. Mołła Kyrku.
 

Karta 3b
Kolumna prawa

[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 

Kolumna środkowa

[1] 
[2]
[3] 
[4] 

Kolumna lewa

[1] Ustnie Oczewisto 
[2] proszony Pieczętarz 
[3] do Tego listu od Jeymo
[4] ści Paniey Małachow
[5] skiey I corek JMości
[6] jako Nie umieiętnych
[7] pisma Jan Czen-
[8] pkowski Ręką
[9] Swą pod<pisał się>

12 Odczyt niepewny; tur. wymowa musiałaby być [hasija].
13 W formułach, jak ta, zwykle zapisywana wlknh, co można też czytać wklnh; prawidłowo 

powinno być ,, w tur. zwykle . 
14 Lit-ptat. forma imienia męskiego ‘Īsà, zaświadczona m. in. w krymskotatarskich doku-

mentach historycznych (Jankowski 2006: 139-140).
15 Lub Murtaza, syn Siulejmana, zob. niżej.

Transkrypcja tekstu tureckiego
Kolumna prawa

[1] asanov16 oğlı Mu afà ibn
[2] kendü elim dahi yazdım
[3] asan17 ibn ‘Aysà18

[4] kend[i] elim yazdım
[5] ır  imāmı

Kolumna środkowa

[6] mührüm mu ābiline kendi elim yazdım 
[7] ‘Ayşa’nıñ19 ve hem Ġūlā’nıñ ve hem 
[8] ādiçeniñ20 <vekilliğine>21 Mu afà ibn
[9] Abū22 Bekir

Tłumaczenie tekstu tureckiego
Kolumna prawa

[1] Ja, Mustafi cz Hasieniew23 
[2] ręką swą [pod]pisałem
[3] Ja, Hasień Ajsicz
[4] ręką swą [pod]pisałem
[5] Mołła Kyrku

Kolumna środkowa

[1] Zgodnie ze swą pieczęcią ręką własną [pod]pisałem
[2-4] jako pełnomocnik Ajszy, Guli oraz Hadiczy, Mustafi cz Abu 
Bekir24

4. Wpisy te wymagają pewnych komentarzy. Najpierw komenta-
rze historyczne.

Wierzyciele znani są nam z innych źródeł, bliskim w czasie 
omawianemu dokumentowi. Pierwszy z nich, Mustafa Fursicz 
jest wzmiankowany w rejestrze podymnego z 1690 r. (Lulewicz 
2000: 84). Drugi wierzyciel, wspomniany jako Abbas Rudziewicz 
wraz ze swą żoną Rasią Taborówną, jest wzmiankowany w 1683 r. 
(Dziadulewicz 1929: 277-278), zaś jego żona, Obazowa/Abazowa 
Rudziewiczowa, pojawia się dodatkowo w wyżej wymienionym 
rejestrze z 1690 r. „w niebytności małżonka w wojsku zostające-
go” (Lulewicz 2000: 84).
16 Odczyt niepewny, snww lub syw, z małą pionową kreską nad vāv, podobnie jak poniżej 

w wyrazie kendü; kropka nad pierwszą literą może należeć do niewłaściwie zapisanej litery 
nūn.

17 Choć brak jest wyraźnej litery yā, możliwy jest też ułomny zapis imienia üseyin. Później-
szy dokument z 1693 r. też nie rozstrzyga sprawy, gdyż w imieniu i patronimie zupełnie 
brak kropek.

18 Litera yā zapisana bez kropek pod spodem.
19 Wyraz nieczytelny, być może zapis ġyš, co w ptat. napisach nagrobnych może oddawać 

ar. i. ż ‘Ā’iša (Baranov 1984: 553), powszechnie używane przez muzułmanów, w tur. Ayşe 
(Aysan, Tuncay 1993: 20), kaz. Ayşa (Januzaqov, Esbayeva 1988: 438).

20 Zapis trudno czytelny, powinno być adîçe.
21 Wyraz zapisany nieczytelnie.
22 W tur. Ebu.
23 Pieczętarz ten nie podał swego imienia. Mu afà ibn odpowiada polskiemu Mustafi cz. 

Trudno ustalić, które z podanych członów jest patronimem, a które nazwiskiem. Naj-
prawdopodobniej nazwiskiem jest Hasieniew, postać utworzona za pomocą słowiańskie-
go przyrostka -ew.

24 Lub Abu Bekir, syn Mustafy, zob. niżej.
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Znamy również wystawczynię listu zastawnego, Hasię Ma-
łachowską25. Występuje ona w Metryce Litewskiej jako Chasia 
Muratowa w Mereszlanach w województwie wileńskim (Rachuba 
1989: 105). Jak wynika z jej nazwiska i imion, jest to Hasia córka 
Aziula (mniej prawdopodobne Aziulewicza), wdowa po Mura-
cie Małachowskim. Jedna z jej córek, Chadzia, ma tatarskie imię 

adīçe26, podczas gdy druga, Gula, w jednym z wpisów ture-
ckojęzycznych występuje pod imieniem lit-ptat. jako Gülşaha27. 
Jest oczywiste, że postać Gulia ~ Gula jest słowiańską adaptacją 
perskiego imienia Gul, w tureckiej postaci Gül, zwykle używanego 
jako składnik imion złożonych z Gul- ~ Gül-.28

Jeśli chodzi o pięciu pieczętarzy, zapisanych jak następuje: 
İsmā‘īl ibn, Süleymān ibn Murtaıà, asanov oğlı Mu afà ibn, Mu afà 
ibn Abű Bekir, oraz mołły zapisanego jako üseyin ibn ‘Aysà~ asan 
ibn ‘Aysà 29, z dużym prawdopodobieństwem możemy utożsamić 
tego ostatniego, z racji sprawowanej godności najważniejszego. 
Otóż jest to zapewne ta sama postać, która widnieje w rejestrze 
z 1690 r. (Lulewicz 2000: 81) jako Asan Ejsicz z Pikteniszek (także 
Pikcieniszki, Pukieniszki) 
w województwie i powie-
cie trockim. Wątpliwości 
nasuwa fakt, że nie jest on 
zarejestrowany w Sorok 
Tatarach i że Asan Ejsicz 
nie jest wspomniany jako 
mołła. Dodatkowa trud-
ność to odmienny zapis 
imienia, raz useyin, raz 
raczej asan. Jednak te 
dwa imiona, utworzone 
od jednego rdzenia, były 
często mieszane.

Co więcej, swoisty, 
raz turecki, raz arabski za-
pis patronimów powodu-
je, że nie zawsze wiadomo, 
co jest nazwiskiem, co imieniem odojcowskim, a co imieniem. 

Jeśli chodzi o pozostałych pieczętarzy, możemy snuć jedy-
nie domysły, z całą pewnością nie jesteśmy w stanie utożsamić 
żadnego z nich. Należy pamiętać, że list zastawny został sporzą-
dzony w Mereszlanach, pieczętarzy tedy możemy szukać nie tylko 
w Sorok Tatarach i okolicznych miejscowościach, ale też w Mere-
szlanach lub okolicach. I tak, z pewnym prawdopodobieństwem 
İsmā‘īla ibna możemy zestawić z Chasieniem Smolskim, znanym re-
jestru podymnego z 1690 r. w Sorok Tatarach (Lulewicz 2000: 
85) i Mereszlanach (Rachuba 1989: 105), który to zapewne jest 

25 I. ż. Hasia ~ Chasia znane jest wśród Tatarów Litwy, Polski i Białorusi, np. Chasia Daymowa 
Eliaszewiczowa w 1690 (Lulewicz 2000: 79). Z powodu słowiańskiego przyrostka i skró-
conej postaci głównej imienia trudno jest ustalić jego rodowód. Może to być każde imię 
arabskie zaczynające się od Has- lub as-, np. asana, choć jest ono rzadkie, zob. tatarskie 
i. ż. Xäsänä (Sattarov 1989: 248), odpowiednik i. m. asan. Może to być jednak odmianka 
imienia Ayşa, jak wyżej.

26 Ar. i. ż. adīğa (Baranov 1984: 212), tur. Hatice (Aysan, Tuncay 1993: 55).
27 Tur. i. ż. Gülşah (Aysan, Tuncay 1993: 50).
28 W formie zdrobniałej imię Gulia ~ Gülia jest powszechnie używane przez Turkijczyków 

znajdującymi się pod wpływami rosyjskimi. Ponieważ forma ta jest uznawana jako rusy-
cyzm, często pomijana jest w słownikach imion, jednak zob. kirgiskie i. ż. Güla (Caparov 
1989: 88) i tat. Göliya (Sattarov 1989: 160), które sugeruje przyrostek arabski.

29 W późniejszym potwierdzeniu z 1693 r. występuje jeszcze jeden pieczętarz, asan oğlı 
Ba tiyār.

tożsamy z Chusieynem Smolskiewiczem z jeszcze innego dokumen-
tu (AVAK 31, 490-492). Jeśli ten trop jest właściwy, dodatkowym 
dowodem byłby dokument sądowy z 1688 r., w którym występuje 
on jako Smolskiewicz, co jest odojcowską formą imienia Smolski, 
stąd zatem İsmā‘īl ibn, zapewne ‘Ismaiłowicz; syn Ismaila’. 

Teraz kilka uwag językowych. Jak wiadomo, imiona muzuł-
mańskie mogą być utworzone według modelu arabskiego, zgod-
nie z którym człon ibn ‘syn’ stoi po imieniu osoby nazwanej, lecz 
przed imieniem ojca. Zatem asan ibn ‘Aysà to ‘Hasan, syn Ajsy’. 
Natomiast w imionach i nazwiskach opartych na wzorze tureckim 
odpowiedni człon oğlı ‘syn ...’ powinien stać po imieniu ojca, które 
z kolei powinno poprzedzać imię osoby nazwanej, jednak czasa-
mi imię stawia się na końcu, np. ‘Ali Hasan oğlı lub Hasan oğlı ‘Ali 
‘Ali, syn Hasana’. Niestety, to nie koniec problemów. Otóż mołła 
z Kyrk, asan lub üseyin ibn ‘Aysà w późniejszym dokumencie 
z 1693 r. pojawia się jako asan lub üseyin oğlı ‘Aysà, co należa-
łoby przetłumaczyć jako ‘Ajsa syn Hasienia lub Husieina’. Ponie-
waż jednak oba wpisy oznaczają jedną i tę samą osobę, możemy 

założyć, że turecki wyraz 
oğlı został użyty zamiast 
arabskiego ibn, ale w szy-
ku arabskim. Krótko mó-
wiąc, w pewnych wypad-
kach jedynie dodatkowa 
wiedza może nam wska-
zać, czy dana osoba jest 
Ajsą synem Husieina czy 
Husieinem synem Ajsy. 

Choć zapisy ture-
ckojęzyczne mogą stwa-
rzać pewne problemy, 
jak wyżej opisane, są one 
nader cenne, gdyż czę-
sto pozwalają odtworzyć 
właściwe postaci imion 
i nazwisk orientalnych, 

zdeformowanych przez polskich lub ruskich pisarzy. Pokazu-
ją nam też, że powszechnie przyjęty pogląd, iż Tatarzy osiedleni 
na Litwie do końca XVI w. całkowicie zatracili swój język, należy 
przynajmniej w pewnym stopniu zmodyfi kować. Otóż, jak niezbi-
cie wynika z analizowanego listu zastawnego, jeszcze prawie sto 
lat później30 pewni Tatarzy – w danym wypadku aż pięciu, stający 
do sprawy w jednej miejscowości – byli w stanie posługiwać się 
pismem arabskim i językiem tureckim, który był wprawdzie nie 
tatarskim, lecz blisko pokrewnym językiem turkijskim, bardziej 
prestiżowym, używanym nie tylko w Turcji, ale też na Krymie, 
nad Wołgą i na Kaukazie. Oczywiście trudno osądzić, czy znajo-
mość tureckiego i tatarskiego ograniczała się do kilku utrwalonych 
formułek, czy była nieco głębsza. Trudno też ocenić, czy była to 
znajomość nabywana od przybyszów z Turcji lub osób do Turcji 
lub w inne tereny turkijskie podróżujących, czy też istniała pewna 
ciągłość znajomości językowej od pierwszych fal zasiedlenia. Jeśli 
dodamy do tego okoliczność, że z wieku XVIII i XIX pocho-
dzi wiele chamaiłów i kitabów, w których pojawia się sporo frag-
mentów tureckich lub kipczackich – jakkolwiek nie autorskich, 
lecz kopiowanych – możemy przyjąć za pewnik, że przynajmniej 

30 Podobne formułki pojawiają się też w XVIII w. Jestem w posiadaniu kopii dokumentu 
tatarskiego z wpisami tureckimi z 1770 r.
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wśród niektórych przedstawicieli społeczności tatarskiej była jakaś 
ograniczona znajomość języka tureckiego przez cały okres historii 
litewsko-polskiej, a później też białoruskiej tatarszczyzny.

Z powodu ograniczoności miejsca trudno mi zająć się tu ana-
lizą języka, zaciekawionych odsyłam do mojej wcześniejszej pracy 
(Jankowski 2003). Ograniczę się do dwóch uwag. Otóż zapis kendi 
elim yazdım zamiast prawidłowego tureckiego kendi elim ile yazdım 
jest kalką łacińskiej formuły manu propria, polskiej ręką swą, ruskiej 
vlasnoju rukoju, dlatego ostrożnie należy szermować pojęciem błę-
du językowego. To oraz formuła ... niñ vekilliğine, zamiast zwycza-
jowej tureckiej vekāletine ‘w pełnomocnictwie; jako pełnomocnik 
...’, świadczy o dość twórczym podejściu Tatarów do języka tu-
reckiego.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że tożsamość 
ır  i Sorok Tatar jest niemal pewna, gdyż wszystkie inne toponi-

my wymienione w dokumencie leżą nieopodal tej miejscowości, 
w której istniał meczet, istniały miziary i musieli działać mołło-
wie31. Choć mołła z Kyrk asan/ üseyin ibn ‘Aysà lub asan oğlı 
‘Aysà pozostaje jak na 
razie postacią wciąż 
niedostatecznie wy-
jaśnioną, wzboga-
ca ona naszą, jakże 
ograniczoną wiedzę 
o imamach sorokta-
tarskich. Otóż z tam-
tego okresu znaliśmy 
dotąd jedynie imama 
Mortuzę Wróblew-
skiego wymienionego 
w 1630 r., a po nim 
dopiero Gazeja Mach-
meta Alucewicza, wy-
mienionego w 1795 
r. (Drozd 1999: 33), 
zatem między nimi była luka przeszło półtora wieku.

Dokument został wystawiony w Mereszlanach, gdzie Hasia 
Małachowska mieszkała ze swymi córkami. Stąd podała ona, że 
ma posiadłości w dwóch województwach, trockim i wileńskim.

Henryk Jankowski
Fot. Musa Czachorowski

■
Skróty i symbole
ar.    –  arabski
i. m.  – imię męskie
i. ż.  –  imię żeńskie
kaz.  –  kazachski
lit-ptat. – litewsko-polskotatarski 
tat.    – tatarski
tur.  – turecki
turk.  – turkijski
[ ]    – braki i uzupełnienia
<>   – rekonstrukcje
{}    – fragmenty zbyteczne, powtórzone 

31 Na przykład łąka w Kojszołakach, nieopodal Sorok Tatar, przylega do Waki (zob. strona 
1, wiersz 11-12 listu zastawnego). Co więcej, obaj wierzyciele, Mustafa Fursicz i Abaz 
Rudziewicz są mieszkańcami Sorok Tatar (tamże, wiersz 15-17).
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Marek M. Dziekan 

Praca magisterska o Tatarach polsko-litewskich 
na uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy)

Chamaił Aleksandrowicza, XIX-wieczny manuskrypt po-
zostający od 1997 roku w zbiorach Biblioteki Wydziału Orien-
talistycznego, to w tej chwili jeden z lepiej opisanych rękopisów 
Tatarów polsko-litewskich w Polsce, a na pewno najlepiej opi-
sany chamaił (zdecydowanie więcej badań dotyczy kitabów – tu 
należy wymienić nazwiska prof. Cz. Łapicza i prof. H. Jankow-
skiego). W swoich badaniach kitabistycznych poświęciłem temu 
tekstowi kilka artykułów, w tym jeden w języku niemieckim, 
interesując się jedynie kulturowo-religioznawczymi aspektami 
chamaiłu, z pominięciem aspektów językoznawczych.

Na przełomie 2009 i 2010 r. studentka Albert-Ludwig-
Universität we Fryburgu Bryzgowijskim (Freiburg im Breisgau, 
Niemcy), pani Insa Klemme skontaktowała się ze mną w sprawie 
piśmiennictwa Tatarów polsko-litewskich i postanowiła poświę-
cić swoją pracę magisterską Chamaiłowi Aleksandrowicza. Pani 
Klemme była wtedy studentką slawistyki na wyżej wspomnianym 
uniwersytecie. Udostępniłem jej kopię manuskryptu oraz niektóre 
z publikacji z zakresu kitabistyki, ale chciałbym podkreślić, że już 
podczas pierwszego spotkania niemiecka studentka wykazała się 
dobrą znajomością stanu badań nad Tatarami polsko-litewskimi.

W czasie pisania pracy I. Klemme kontaktowała się ze mną 
kilkakrotnie, przyjeżdżając do Polski. Efektem jej badań jest 
napisana w tym roku praca magisterska „Der Chamail Alek-
sandrowicz. Die sprachwissenschaftliche Analyse einer Hand-
schrift der polnisch-litauischen Tataren aus dem 19. Jahrhun-
dert”. Praca liczy 117 stron i składa się dwóch zasadniczych 
części oraz aneksów. Ma ona, zgodnie z tytułem, zdecydowanie 
językoznawczy charakter.

Część pierwsza (I. Theoretischer Teil) obejmuje wprowadze-
nie (1.) oraz dwa rozdziały. Pierwszy (2.), zatytułowany jest Das 
Schrifttum der polnisch-litauischen Tataren i dotyczy przede wszyst-
kim rozmaitych zagadnień klasyfi kacji i opisu rękopisów pol-
sko-tatarskich. W drugim (3.), Der Chamail Aleksandrowicz, au-
torka dokonuje opisu chamaiłu, odnosząc się także do innych 
rękopisów związanych z rodziną Aleksandrowiczów.

Druga część (II. Praktischer Teil) zawiera trzy rozdziały, 
zakończenie i bibliografi ę. Rozdział pierwszy (4.), składający 
się z trzech podrozdziałów, dotyczy języka arabskiego i pisma 
arabskiego, wpływu języka perskiego i osmańsko-tureckiego 
na ukształtowanie się dodatkowych znaków w piśmie opartym 
na arabskim oraz porównania alfabetów stosowanych dla tych 
trzech podstawowych dla świata islamu językach. Kolejny roz-
dział (5.) nosi tytuł Realisierung der arabischen Schrift im Chamail 
Aleksandrowicz. Insa Klemme analizuje tu problem realizacji 
grafi cznej rozmaitych fonemów. W rozdziale (6.) autorka bada 
językowe cechy Chamaiłu Aleksandrowicza, odnosząc się m. in. 
do zastosowania wybranych przez nią leksemów staropolskich 
i starosłowiańskich. Odrębnie analizuje sposób zapisywania 
słowa „ślub”, zaimka zwrotnego „się” oraz czasownika „być”, 
a także realizację czasu przyszłego i liczebników porządko-
wych. 

Praca zawiera ponadto kopie dwóch fragmentów cha-
maiłu wraz z naukową transliteracją i przekładem na język 
niemiecki. Pierwszy fragment obejmuje strony 6-14 chamaiłu 
(Opisanie dni miesięcznych), drugi s. 14-17 (Chcąc wiedzieć i znać ja-
kiego dnia znajduje się dusza w człowieku). Autorka, dokonując lin-
gwistycznego opisu chamaiłu dokonała szczegółowych analiz, 
przedstawionych także za pomocą ponad 20. odpowiednich 
tabel.

Scharakteryzowana tu praca dyplomowa jest dowodem na 
to, że jeden z najważniejszych elementów tatarsko-polskiego 
dziedzictwa kulturowego coraz szerzej funkcjonuje także w śro-
dowiskach naukowych poza granicami Polski, a kitabistyka staje 
się dziedziną badań o zasięgu międzynarodowym, wykraczając 
poza polsko-litewsko-białoruskie kręgi badaczy. Dotąd bo-
wiem, prace z tej dziedziny realizowane przez autorów zachod-
nich (np. A. Nadson, G.M.Meredith-Owen czy Sh. Akinder), 
były raczej rzadkością.

Marek M. Dziekan
■

Paweł Borecki

Status prawny muzułmanów we współczesnej Polsce (3)
Muzułmańskie związki wyznaniowe, działając przede 

wszystkim na podstawie ustawy o gwarancjach wolności sumie-
nia i wyznania, mają w porównaniu z tymi konfesjami mniejsze 
gwarancje wewnętrznej autonomii i niezależności. Objęcie przez 
cudzoziemca stanowiska w kierowniczych organach wykonaw-
czych muzułmańskich wspólnot religijnych oraz w egzekutywie 
ich terytorialnych jednostek organizacyjnych uzależnione jest 
od zgody ministra właściwego do spraw wyznań religijnych. 
Przesłankę stosowania prawa wewnętrznego stanowi rejestracja 
przez MSWiA. Cztery z pośród nich, wpisane do rejestru koś-
ciołów i innych związków wyznaniowych, potencjalnie mogą 
zostać zdelegalizowane przez organ rejestrowy w przypadkach 

określonych w art. 36a ustawy o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania. 

Pomimo równie starej jak sam islam muzułmańskiej trady-
cji pomocy bliźnim, ustawodawca nie przewidział możliwości 
odliczania bez ograniczeń od podstawy opodatkowania przez 
podatników darowizn na działalność charytatywno-opiekuń-
czą, prowadzona przez muzułmańskie związki wyznaniowe. 
Polskie prawo podatkowe nie uwzględnia zatem zakatu – mu-
zułmańskiego podatku dla biednych.1 Jest to bowiem podatek 

1 Zakat, zaka – jeden z pięciu fi larów wiary muzułmanina. Pierwotnie oznaczał 
„oczyszczenie”. Początkowo zakat był dobrowolnym uczynkiem miłosiernym, 
z czasem zmienił się w rodzaj obowiązkowego podatku na rzecz gminy muzułmań-
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majątkowy, a nie dochodowy. Przykładem akomodacji państwa 
w stosunku do religijnych potrzeb obywateli jest natomiast re-
cepcja do polskiego systemu prawnego instytucji wakfu.2 Insty-
tucja wspomniana została jednak uwzględniona jedynie w od-
niesieniu do Muzułmańskiego Związku Religijnego, co należy 
uznać za przejaw dyskryminacji innych muzułmańskich związ-
ków wyznaniowych.3

Konstytucja w art.25 ust.4 i 5 wyklucza arbitralność regu-
lacji przez państwo jego stosunków ze związkami wyznaniowy-
mi, w tym ze wspólnotami nierzymskokatolickimi. Ustanawia 
zasadę bilateralności. Stosunki między państwem a w szcze-
gólności związkami wyznaniowymi skupiającymi wyznawców 
islamu winny być określone w formie ustaw uchwalonych na 
podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właści-
wymi przedstawicielami (art. 25 ust. 5). Każdej z tych wspólnot 
przysługuje prawo do wystąpienia do Rady Ministrów z wnio-
skiem o przystąpienie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy 
i wydania odpowiedniej ustawy. 

Konstytucja nie reguluje natomiast kwestii tworzenia i le-
galizacji wspólnot religijnych. Pozostają zatem w tym zakresie 
aktualne przepisy ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania. Związki wyznaniowe oraz ich 
jednostki organizacyjne przewidziane w statutach uzyskują 
osobowość prawną w wyniku rejestracji przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Z tą chwilą wspólnota religijna 
może korzystać ze szczególnych uprawnień przyznanych przez 
prawo związkom wyznaniowym, w szczególności cieszyć się 
wewnętrzną autonomią i niezależnością także pewnymi przy-
wilejami o charakterze fi skalnym. Ciążą na niej także pewne 
ograniczone obowiązki głównie o charakterze informacyjnym. 
Współcześnie zarejestrowane są cztery muzułmańskie związki 
wyznaniowe.4

Wątpliwości wzbudza kwestia zakresu obowiązywania 
ustawy z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego w RP. Ustawa ta została usta-
nowiona w całkiem odmiennym systemie relacji między relacji 
między państwem a związkami wyznaniowymi, tzn. w wa-
runkach systemu zwierzchnictwa konfesyjnego państwa nad 
wyznaniami. W tym systemie państwo miało wyraźne znamię 
konfesyjne. Regulacja z 1936 r. charakteryzuje się przyzna-
niem państwu szeregu uprawnień nadzorczych wobec MZR, 
szczególnie w procesie obsady stanowisk kierowniczych 
w Związku, czy zatwierdzania prawa wewnętrznego. Jemu 
samemu powierzono niektóre funkcje o charakterze publicz-
noprawnym, np., w zakresie ewidencji ludności. Przyznano 
także pewne przywileje – prawo do dotacji państwowych na 

skiej, płatnego w monecie lub w naturze. Obowiązek ten dotyczy każdego doro-
słego wyznawcy Islamu, wolnego, zdrowego na ciele i umyśle, posiadającego jakiś 
majątek lub określony dochód roczny. Jego wysokość waha się od 2,5% do 10% 
podstawy opodatkowania (zob. Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2003, t. 9, 
s. 463, J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 1997, t. I, s. 143-
144).

2 Wakf  to muzułmańska fundacja religijna. Ziemie będące wakfem nie mogą być obciążone 
hipotecznie.

3 Zob. art. 43-46 ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskie-
go Związku Religijnego. 

4 Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej zostało zarejestrowane 31.01.1990 r., Stowa-
rzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya – 23.12.1990 r., Zachodni Zakon Sufi  w Polsce 
– 7.03.1991 r., Liga Muzułmańska w RP – 6.01.2004 r.

wydatki osobowe i rzeczowe, czy gwarancje nienaruszalności 
pomieszczeń duchownych oraz lokali urzędowych władz du-
chownych. 

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania wpro-
wadziła nowe liberalne zasady stosunków wyznaniowych, ale 
nie uchyliła jednoznacznie przepisów ustawy z 21 kwietnia 
1936 r. W zakresie jedynie uprawnień, art. 18 ust. 2 stanowi, 
że przepisy rozdziału 2 ustawy z 1989 r. określające uprawnie-
nia związków wyznaniowych mają zastosowanie do związków 
wyznaniowych o ustawowo uregulowanej sytuacji, gdy odrębne 
ustawy nie przewidują takich uprawnień. Brak jednak jedno-
znacznych norm w sprawie obowiązków ciążących na związ-
kach wyznaniowych.

Wątpliwości interpretacyjne pogłębiły się z chwilą wejścia 
w życie przepisów wyznaniowych Konstytucji z 2 kwietnia 1997 
r. statuujących model przyjaznego rozdziału między państwem 
a związkami wyznaniowymi, opartych na odmiennej aksjologii 
niż ustawodawstwo przedwojenne. 

Można domniemywać, że utraciły wówczas moc obo-
wiązującą wszystkie postanowienia ustawy z 21 kwietnia 1936 
r. niezgodne z nową Konstytucją. Wydaje się, że dotyczy to 
zwłaszcza: art. 1 (przymusowa przynależność muzułmanów 
w RP do MZR), art.2 (w zakresie zatwierdzania statutu MZR 
przez Radę Ministrów), art. 4 ust. 2 (Wilno jako siedziba 
muftiego), art. 6 ust.1 i 3 (uprawnienia Ministra właściwe-
go ds. wyznań religijnych w zakresie wyboru muftiego), art. 
7 (uprawnienia organizacyjne wojewody wileńskiego), art. 9 
(zatwierdzenie muftiego przez Prezydenta RP, obowiązkowa 
przysięga nominata), art. 10 ust. 2 (uprawnienia do zgłoszenia 
sprzeciwu wobec kandydatur do Najwyższego Kolegium), art. 
10 ust. 3 (Wilno jako siedziba Najwyższego Kolegium Mu-
zułmańskiego), art. 11 (obowiązek złożenia przysięgi przez 
członków Kolegium na ręce właściwego wojewody), art. 12 
ust. 2 (uprawnienia kontrolne Ministra właściwego ds. wyznań 
religijnych), art.14 i 15 (uprawnienia wizytacyjne i kontrolne 
administracji wyznaniowej), art. 17 (wpływ organów admini-
stracji na tworzenie, znoszenie i przekształcanie muzułmań-
skich gmin wyznaniowych), art. 18 (uprawnienia nadzorcze 
wojewodów przy wyborze imamów i muezzinów), art. 19 
(obowiązkowa przysięga ww. duchownych wobec starosty), 
art. 20 (prawo władz państwowych do żądania usunięcia ww. 
duchownych z przyczyn politycznych), art. 27 (opłaty z tytu-
łu prowadzenia aktów stanu cywilnego), art. 33 (uprawnienia 
nadzorcze Ministra wobec muzułmańskich szkół duchow-
nych), art. 34 ust. 1 (obowiązek modlitwy za państwo, jego 
organy naczelne oraz wojsko), art. 37 (nadzór wojewody nad 
rozporządzaniem i obciążaniem majątku nieruchomego), art. 
38 (prawo do dotacji państwowych na wydatki rzeczowe i oso-
bowe MZR), art. 47 (uprawnienia nadzorcze organów admini-
stracji państwowej).

Paradoksalnie sytuacja prawna MZR jest współcześnie pod 
pewnym względem gorsza w porównaniu ze statusem innych 
wspólnot muzułmańskich, ponieważ istnieją poważne wątpli-
wości co do prawnych podstaw działalności Związku. Jedno-
znacznie nie można określić zakresu uprawnień i obowiązków 
ciążących na MZR. Rodzi to niebezpieczeństwo działań o cha-
rakterze uznaniowym ze strony administracji publicznej. W peł-

NAUKA
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ni uzasadnione było w związku z tym wystąpienie kierownictwa 
MZR do Rady Ministrów z wnioskiem o zawarcie umowy 
w celu wydania nowej ustawy, określającej stosunki między pań-
stwem a Związkiem, na podstawie art. 25 ust. 5 Konstytucji.5 
Nowa ustawa powinna odpowiadać zasadom stosunków wy-
znaniowych przewidzianym w Konstytucji i zawierać regulacje 
nie gorsze niż obecne w szczególnych ustawach wyznaniowych 
z lat 1989 – 1997.

W przypadku niepodjęcia przez Radę Ministrów dzia-
łań we wspomnianej sprawie lub nieuchwalenia odpowiedniej 
ustawy przez Sejm, Muzułmański Związek Religijny powinien 
wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwier-
dzenie niekonstytucyjności najbardziej anachronicznych prze-
pisów ustawy z 1936 r. Należy także ewentualnie rozważyć skar-
gę do sądu administracyjnego na bezczynność Rady Ministrów, 
a w ostateczności skargę do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu w związku z naruszeniem prawa do 
wolności myśli, sumienia i religii oraz dyskryminacją ze względu 
na religię. 

Wyrazem politycznego rozsądku, odpowiadającym konsty-
tucyjnej zasadzie współpracy państwa i związków wyznaniowych 
byłoby powołanie komisji wspólnej skupiającej przedstawicieli 
Rady Ministrów RP oraz muzułmańskich związków wyznanio-
wych. Mogłoby to być forum dialogu muzułmanów z władzami 
państwowymi, wymiany informacji a w konsekwencji formuło-
wania postulatów legislacyjnych w sprawach dotyczących tego 
wyznania. Sprzyjałoby to budowie więzi muzułmanów z pań-
stwem polskim. Z kolei czynnikiem sprzyjającym efektywnemu 
oddziaływaniu na władze publiczne zapewne byłaby integracja 
muzułmańskich wspólnot religijnych poprzez powołanie orga-
nizacji międzykościelnej w rozumieniu ustawy o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania oraz wystawienie jednolitej repre-
zentacji do rozmów z Rządem.

Poważnym wyzwaniem dla organów władzy publicznej 
we współczesnej Polsce jest społecznie nośny, zwłaszcza po 
11 września 2001 r., stereotyp islamu jako religii terrorystów. 
Faktyczna możliwość korzystania przez muzułmanów oraz 
ich wspólnoty religijne z wolności i praw człowieka oraz oby-
watela zależy od tego na ile piastunowie organów władzy pub-
licznej ulegną islamu jako ideologii legitymizującej przemoc 
wobec różnowierców i będą traktować wyznawców islamu 
a priori jako „grupę ryzyka”. Według posiadanych przez autora 
nieofi cjalnych informacji taki proces ma już w Polsce miejsce, 
czego przejawem były przypadki inwigilacji niektórych mu-
zułmańskich związków wyznaniowych przez służby stojące 
na straży bezpieczeństwa państwa. Badania opinii publicznej 
wskazują, że w mentalności dużej części społeczeństwa ist-
nieje podatny grunt dla wystąpienia nietolerancji wobec mu-
zułmanów.6

5 27.04.2007 r. Muzułmański Związek Religijny zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów RP 
z wnioskiem o zawarcie umowy zawierającej w załączniku szczegółowy projekt ustawy 
o stosunkach między Rzeczpospolitą Polską a MZR. 

6 Wg badan CBOS ze stycznia 2007 r. sprzeciw wobec małżeństwa syna lub córki z osobą 
wyznania muzułmańskiego wyraziłoby aż 55% badanych, gdy dla porównania dla związ-
ku swego dziecka z osobą bezwyznaniową – 37%, zaś małżeństwu z osobą wyznania 
ewangelickiego sprzeciwiłoby się już tylko 31% badanych (zob. CBOS, oprac. M. Skrze-
szewski, Przejawy dystansu społecznego wobec innych narodów i religii. Komunikat 
z badań, Warszawa 2007, s. 6.). Od lat narodowością darzoną przez Polaków najmniejszą 
sympatią, a zarazem największą niechęcią są Arabowie, czyli nacja, która w przytłacza-

W naszym kraju opinia publiczna nie jest jednak wstrzą-
sana analogicznymi kontrowersjami jak w szeregu krajach Eu-
ropy Zachodniej, związanymi z obecnością islamu w sferze 
publicznej. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem Agaty Sko-
wron-Nalborczyk, że sytuacja muzułmanów w Polsce jest pod 
wieloma względami znacznie lepsza niż w większości pozosta-
łych krajów europejskich.7 Nie występują spory o muzułmań-
skie chusty, pochówek muzułmański, czy uczęszczanie dzie-
ci wspomnianego wyznania na zajęcia szkolne z niektórych 
przedmiotów. Wiąże się to zapewne z relatywnie niedużym 
udziałem muzułmanów w populacji Polski, pełnym zasymi-
lowaniem części wyznawców tej konfesji – polskich Tatarów. 
Ponadto jak można przypuszczać, wynika się to z ogólnego 
stosunku państwa do wyznań. Polska jest krajem przychyl-
nym religii, brak jest tradycji wojującego laicyzmu, obywatele, 
także ci sprawujący władzę publiczną, są przyzwyczajeni do 
publicznej ekspresji religijnej. Obecność religii w sferze pub-
licznej, przede wszystkim katolicyzmu, co a tym idzie nadanie 
państwu charakteru parawyznaniowego, może jednak okazać 
się przeszkodą w asymilacji muzułmanów, szczególnie imi-
grantów, którzy zostaną niejako skłonieni przez tego rodzaju 
procesy do określenia swojej tożsamości na podstawie kryte-
rium religijnego nie zaś politycznego (obywatelstwo).8 

Przedstawione okoliczności sprzyjają opracowaniu zawcza-
su planów polityki wyznaniowej państwa wobec islamu na wy-
padek dynamicznego wzrostu jego wyznawców lub wybuchu 
konfl iktów społecznych związanych z tą religią. Brak jest jednak 
jakichkolwiek danych świadczących o działaniach naczelnych 
organów władzy państwowej tym zakresie. Należy w związku 
z tym zauważyć, że potencjalny zakres działań państwa wo-
bec omawianej mniejszości jest wyraźnie ograniczony przez 
liberalne zasady stosunków wyznaniowych wyrażone przede 
wszystkim w przepisach Konstytucji, Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka oraz ustawy o gwarancjach wolności sumie-
nia i wyznania. Podjęcie przez państwo wobec muzułmanów 
jako takich specjalnych działań o charakterze nadzorczym, czy 
represyjnym musiało by się wiązać z odstąpieniem od modelu 
świeckiego demokratycznego państwa prawnego neutralnego 
w sprawach religii i światopoglądu. 

  Paweł Borecki
■

jącej większości wyznaje islam. W 2005 r. sympatię dla Arabów deklarowało tylko 8% 
badanych, zaś niechętnych było aż 70%, w 2006 r. odpowiednio – 9% i 66% badanych. 
(zob. CBOS, oprac. M. Skrzeszewski, Stosunek Polaków do innych narodów. Komuni-
kat z badań, Warszawa 2006, s. 5-6). 

7 A. Skowron-Nalborczyk, jw., s. 238.
8 Powyższą tezę zdają się potwierdzać badania socjologiczne wśród muzułmanów. We 

Francji, która stara się być konsekwentnie państwem laickim, także w dziedzinie oświa-
ty, na pytanie „czy czujesz się bardziej obywatelem swego państwa, czy też muzułma-
ninem” 42% wyznawców islamu uznało, że bycie Francuzem jest ważniejsze od ich 
tożsamości religijnej. W Wielkiej Brytanii, która ma charakter wyznaniowego państwa 
chrześcijańskiego, sytuacja jest odwrotna. Jedynie 7% muzułmanów czuje się przede 
wszystkim Brytyjczykami, zaś aż 81 % identyfi kuje się przede wszystkim z religią. 91% 
muzułmanów francuskich deklaruje pozytywny stosunek do chrześcijan, zaś 71% - 
do Żydów. W Wielkiej Brytanii sympatię do chrześcijan deklaruje 71% tamtejszych 
muzułmanów, a do Żydów jedynie 32%. W islamskim Pakistanie analogiczne dane są 
jeszcze bardzie negatywne. Pozytywny stosunek do chrześcijan ma tam jedynie 27% 
wyznawców islamu, a do Żydów tylko 6% (szerzej zob. P. Kłodkowski, A mury rosną, 
Tygodnik Powszechny, 2006, nr 40, s. 7.).imes
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Maria Radecka 

Moje wspomnienia (2) 
 Część II. Koncert w Nowogródku.

Na początku r. 1938 Anserianna Smolska wraz z mężem 
Stefanem Smolskim zostali służbowo przeniesieni do wojewódz-
kiego miasta Nowogódek. Nie było to oderwanie się od korzeni, 
bowiem parafi a muzułmańska w Nowogródku była najliczniejsza 
w Polsce. Mieszkali tam krewni i wielu znajomych, a poza tym byli 
tam ludzie bardzo nam potrzebni. Dyplomowana nauczycielka 
muzyki pani Maria Szahidewiczowa, żona podofi cera Policji Pań-
stwowej Mustafy Szahidewicza. Nie wiem, czyja to była inicjatywa 
i kto nawiązał kontakt z redakcją muzyczną Polskiego Radia w Ba-
ranowiczach. Od słowa do czynu było niedaleko przy dobrych 
chęciach z obu stron. 

Postanowiono, że przed mikrofonem PR Baranowicze od-
będzie się koncert piosenek tatarskich – tych właśnie przysłanych 
z Dobrudży - w wykonaniu starszej młodzieży tatarskiej Nowo-
gródka. Kierownictwo całości objęła pani Maria Szahidewiczowa. 
Próby trwały cały miesiąc i wreszcie nadszedł ten letni dzień. Do 
Nowogródka zajechał wóz transmisyjny PR Baranowicze, redak-
tor i dwie osoby obsługi technicznej. 

 Chór był nieźle wyszkolony. Koncert wypadł dobrze. Na 
tle chóru pięknie wybijał się mocny sopran Chalimy Rodkiewicz, 
córki muezzina nowogródzkiego Bekira, który miał chyba najlep-
szy głos wśród naszego duchowieństwa. Śpiewano m.in. piosenki 
(z Dobrudży) zaczynające się od niżej podanych słów, a przekazu-
ję je tak, jak zarejestrowało moje niemuzykalne ucho:

 Ucz karanfi l … 
 Kaszyn dajber, kiozyn dajber …
 Karange kesze tumazkiuń …
 Sen czałaszka kielegende …

 Koncert został nagrany i był emitowany na fali regionalnej 
radiostacji Baranowicze.

 Lato mijało. Zbliżał się WRZESIEŃ 1939 r. i wkrótce nastą-
piły wielkie zmiany społeczne i polityczne.

 Losy ludzi:
-  Mustafa Szahidewicz zabity w NKWD – albo w Nowogródku, 

albo leży w Miednoje – jak kilku jego kolegów – policjantów 
z Nowogródka.

-  Maria Szahidewiczowa, jego żona, wywieziona z 3 synami do 
Kazachstanu w r. 1940. Najstarszy syn Jan wyszedł z armią 
Andersa. Przeżył wojnę i został na Zachodzie. Pani Maria re-
patriowała się z 2 młodszymi i osiadła w Kłodzku. Pracowała 
i wykształciła obu synów. Zmarła w Kłodzku i tam została 
pochowana.

-  Chalima Rodkiewicz zmarła młodo na wyrostek robaczkowy. 
Jej małą córeczkę wychowali jej rodzice. Na mizarze warszaw-
skim jest symboliczny pomnik.

-  Anserianna i Stefan Smolscy po wojnie pracowali w swoich za-
wodach w Gdańsku. Po przejściu na emeryturę przenieśli się 
do Białegostoku. Wraz z jej matką, Zenajbą Bajraszewską, są 
pochowani obok siebie w Bohonikach.

 Część III. Tatarzy Słonimscy 
w latach czterdziestych XX w.

II wojna światowa i jej następstwa.
1. 1939 aresztowany i zabity przez NKWD mjr Dawid Janowicz-

Czaiński, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, osadnik.
 - aresztowany Maciej Szegidewicz I, granatowy policjant; 1941 

z więzienia wypuścili go Niemcy, repatrio-
wał się do Polski.
2. Wywiezieni na Wschód:
 - rodzina emer. płka WP Macieja Baj-
raszewskiego - 8 osób: 3 zmarły Rosja, 1 
Anglia, 4 Polska,
 - Zina, żona mjra Janowicz-Czaińskiego 
z dziećmi - 3 osoby: 3 Anglia,
 - rodzina granatowego policjanta, Cha-
dydża Szegidewicz z dziećmi - 4 osoby: 
3 Polska, 1 Anglia, 
 - pracownik starostwa Jakub Szehide-
wicz - 5 osób: 1 zmarła Iran, 4 Anglia,
 - Zofi a Stacewicz, żona policjanta 
- 1 osoba: 1 Anglia.
3. Wywieziony na roboty do Niemiec 
1942:
 - młodociany Jachja Bajraszewski - zgi-
nął podczas nalotu aliantów. 

4. Zabici przez Niemców:
  - lewicujący Jan Szegidewicz (uriadnik) - 
1 osoba,
 - adwokat Bogdan Szegidewicz 
z żoną córką Marią - 3 osoby (zamordowani 
na Petralewickiej Górce),

Chór parafi i Nowogródek, parafi anie oraz ekipa techniczna Polskiego Radia (zaznaczeni białymi 
plamkami). W środku, w białej sukni Maria Szachidewiczowa kierowniczka chóru i autorka całego 
widowiska. Na górze od lewej: ?, ?, Fatyma Murza-Murzicz, Konstanty Chasieniewicz, Maria 
Bogdanowicz, Korycki. Poniżej: Józef  Smolski, Stefan Aleksandrowicz, ?, Anserianna Smolska, jej 
mąż Stefan Smolski, Lima Bogdanowicz, Chalima Radkiewicz, Behir Radkiewicz (po wojnie imam 
w Gorzowie Wlkp.), mąż Marii Mustafa Szahidewicz (zabity przez NKWD), ?, ?, Asanowicz 
- nauczyciel religii. Niżej siedzą: ?, Maria Aleksandrowicz. Najniżej: ?, Tamara Radecka, Maria 
Radecka, Konstanty Wiesnowski, Maria Smolska, ?, Aljewicz.

LITERATURA
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Inspiracją do napisania moich wspomnień z czasów wiel-
kiej emigracji Tatarów Polsko-Litewskich po II wojnie świato-
wej są artykuły z „Przeglądu Tatarskiego” nr 1/2009 o depor-
tacji roku 1945 we wspomnieniach Tatarów Krymskich. 

Urodziłem się na początku wojny w Wilnie. Mama była 
urzędniczką, a ojciec leśniczym, piszę o tym, ponieważ ma to 
ważny związek z naszymi dalszymi dziejami powojennej tu-
łaczki. Był to okres działań wojennych, kiedy moje rodzinne 
miasto zmieniało swą przynależność państwową. W zależno-
ści od przebiegu frontu wojennego lub układów państwo-
wych, byliśmy pod okupacją: Związku Sowieckiego, Niemiec 
lub Litwy. W Wilnie, skąd wywodzi się rodzina mojej matki, 
mieliśmy własny dom w pięknej dzielnicy, Zwierzyniec, w po-
bliżu mieszkali rodzice mamy, a dziadek był ostatnim przed-
wojennym imamem wileńskim.

W mojej pamięci utkwił incydent, kiedy na wieść o ataku 
artyleryjskim i bombardowaniu miasta ukryliśmy się w ogro-
dowej ziemiance (prymitywnym bunkrze). W pewnym mo-
mencie wtargnął tam uzbrojony żołnierz niemiecki, który po 
okrzyku hande hoch wyrwał z rąk mamy butelkę z miodem, któ-
rą mnie karmiła. Nie pomogły błagania, że to jedyny posiłek 
dla dziecka, on odpowiadał, ja też sztepke. Ojciec, jako leśni-
czy, zmuszany był do pracy w swoim zawodzie, niezależnie od 
tego kto był okupantem. Drewno było potrzebne dla celów 
wojennych – budowa dróg, bunkrów, okopów itp.

W połowie roku l944 r, kiedy Wilno było okupowane 
przez ZSRR, następowały liczne aresztowania i wywózki na 
Sybir polskiej inteligencji, w tym polskich Tatarów. Ze wzglę-
du na to zagrożenie nocą opuściliśmy Wilno. Nie mówiąc ni-
komu dokąd jedziemy, załadowaliśmy na furmankę zabraliśmy 
najbardziej potrzebne rzeczy. Od tego czasu zaczęła się nasza 
wędrówka po leśnych ostępach – leśniczówkach (Koniuchy, 
Podorosk, Wołkowysk i wiele innych).

W listopadzie 1946 roku uzyskaliśmy prawo ewakuacji do 
Polski. Pamiętam, jak wyglądało załadowanie się ludzi oczeku-
jących na wyjazd - był to pociąg stojący poza peronem, z wago-
nami towarowymi wymoszczonymi słomą, a do tych wagonów 
oprócz bagażu podręcznego ładowano cały dobytek, w tym 
zwierzęta domowe (krowy, konie, kozy, owce, drób). Panował 
tam wielki zgiełk i fetor. Była to stacja kolejowa Wołkowysk, 
do granicy PRL około 100 km, ale w tym pociągu i w tych wa-
runkach podróż nasza trwała tydzień. Na szczęście, w naszym 
wagonie jechała rodzina, która posiadała piecyk stalowy, tzw. 
kozę z długą rurą, opalany byle czym, co nas uchroniło przed 
zamarznięciem, a w następstwie przed chorobami. 

Pierwszym miejscem naszego pobytu w Polsce były Kruszy-
niany. Tam gościliśmy u kuzynów ojca, nawiasem mówiąc, jest to 
rodzinna, odwieczna parafi a ojca, tu odbywały się zjazdy rodzinne 
– modły bajramowe, azany, bale oraz ostatnia droga moich dziad-
ków, stryjków, ciotek, kuzynów, a ostatnio moich rodziców. Około 

Tamerlan Połtorzycki

 Moje przeżycia z dzieciństwa w czasie okupacji 
i z pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej

 - ziemianka ze Studzianek Eugenia Lisowska - 1 osoba 
(zamordowana na Petralewickiej Górce). 

5.  Rzuciła się pod pociąg 17-letnia Tamara, córka Jana Szegidewicza 
(uriadnika) - 1 osoba.

6.  Wyjechali na Zachód 1944:
 - Aljewicz Szamil z rodziną 4 osoby Anglia
 - Bajraszewski Aleksander (Globus) z rodziną 4 osoby Australia
 - Bajraszewski Ismaił 1 osoba Australia
 - Bajraszewskie Maria i Helena 2 osoby Australia
 - Bajraszewski Sulejman (Gołowacz) z rodziną 4 osoby Australia
 - Bajraszewski Maciej z rodziną 4 osoby USA
 - Bajraszewski Roman z żoną Fatymą 2 osoby USA
 - Bajraszewska Tanzila 1 osoba Argentyna
 - Bielak Abu-Bekir 1 osoba Australia
 - Milkamanowicze z Zamkowej 5 osób Anglia
 - Mucharscy z działek 5 osób Anglia
 - Maciej Szegidewicz II (Worobiej) 1 osoba Anglia
 - Hela Szegidewicz z córką 2 osoby USA 
7.  Powrócili do Polski po 1945 r:
 - Aleksandrowicz Tanzila (Grafi nia) z córką i wnuczką
 - Aleksandrowicz Achmed z rodziną
 - Aljewicz Adam z rodziną
 - Aljewicz Jan z matką
 - Asanowicze
 - Bajraszewski Adam
 - Bajraszewski Osman
 - Bajraszewska Fatma (Silimicha)

 - Bajraszewska Ziunia z rodziną
 - Dzieci płka WP Macieja Bajraszewskiego: Lejla, Omar, 

Enwer i Zulejka Bajraszewscy
 - Bajraszewska Zejnaba z siostrą Kebirą
 - Gembicki Dawid z rodziną
 - Dzieci imama Jasińskiego
 - Milkamanowicz Sulejman z rodziną
 - Milkamanowicz Kazik z rodziną
 - Milkamanowicz Ali z ul. Zamkowej
 - Milkamanowicz - rodzeństwo Miriam i Dawid
 - Miśkiewicz Ibrahim z rodziną
 - Kucharski (szewc) z rodziną
 - Musiczowie - rodzeństwo Maria i Raszyd
 - Półtorżyccy z działek
 - Radeccy z Głuchej
 - Radeccy – rodzeństwo Aleksander (Ali) i Maria
 - Radkiewicze
 - Rafałowicze
 - Smolski Aleksander z rodziną
 - Smolski Stefan i Anserianna
 - Szczęsnowicz Ibrahim (Borys) z rodziną
 - Szegidewicz Maciej I z rodziną
 - Szegidewicz Ramazan (Sołdacik) 
i inni.

Maria Radecka
■ 
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30 km na wschód znajdował się majątek Olszymowo, położony 
nad rzeką Roś, którego dziedzicem był mój dziadek ze strony ojca, 
posiadający liczną rodzinę, związaną z parafi ą Kruszyniany.

W krótkim czasie ojciec został leśniczym w Poczopku, 30 
km od Krynek. Zamieszkaliśmy w leśniczówce. Był zimowy po-
ranek, kiedy jeszcze spaliśmy. Tata o świcie wyjechał służbowo 
do pobliskiej smolarni z gotówką na wypłatę dla zatrudnionych 
tam pracowników. Nagle wtargnął do naszej sypialni pijany ban-
dyta z automatem. Wymachując karabinem, krzyczał gdzie jest 
ojciec. Mama zaczęła go okłamywać, że wyjechał do dyrekcji 
w Białymstoku, ale on nie dawał wiary tym wywodom. Ja leża-
łem cały struchlały za plecami matki. Po pewnym czasie bandyta 
zaczął przeszukiwać mieszkanie. W trakcie tej rewizji otworzył 
skrzynię z rzeczami (dotychczas nierozpakowanymi po wojennej 
tułaczce) i zabrał z niej bieliznę ojca, jednocześnie prosząc, żeby 
o tym nikomu nie mówić. Sugerowało to, że on nie działał w po-
jedynkę. Wtedy mama wcisnęła jemu jeszcze inne rzeczy, aby jak 
najszybciej pozbyć się bandziora. Na koniec tej „wizyty” bandyta 
podniesionym głosem powiedział: „jak pani mnie okłamała, to ja 
jeszcze tu wrócę i dokonam rozliczenia” - wskazując lufą auto-
matu miejsce rozstrzelania twoje, syna i męża. 

Bandyta po wyjściu z domu obrał kierunek na smolarnię. 
Mama na ten widok w szlafroku pobiegła w szlafroku do nadleś-
nictwa, błagając o pomoc w ratowaniu męża (byli tam pracownicy, 
konie, sanie), lecz nie było odważnych, którzy mogli się zmierzyć 
oko w oko z bandytami narażając swoje życie. W tych rejonach 
bało się również interweniować MO. W tej sytuacji tata mógł li-
czyć na jedynie szczęście i opatrzność Bożą. Mama zaczęła się 
modlić i wkrótce zjawił się ojciec. Okazało się, że nie doszło do 
spotkania z bandytą, ponieważ powrót taty odbył się inną drogą. 
Była to ostatnia noc spędzona w tym domu. Bezzwłocznie prze-
prowadziliśmy do budynku nadleśnictwa, w którym oprócz biur 
były pokoje dla personelu, gdzie poza nadleśniczym mieszkało 
kilka rodzin. Niestety, i tu zagrażało nam niebezpieczeństwo. 
Prawie co tydzień nachodzili bandyci nieznanego pochodzenia 
terroryzując personel nadleśnictwa, rabując przeważnie gotówkę, 
natomiast w nocy pijani dobijali się do prywatnych mieszkań szu-
kając przygód i zabierając kosztowności. W tym stanie rzeczy i na 
skutek nacisków mamy, ojciec w trybie natychmiastowym zwol-

nił się z pracy w tym nadleśnictwie. Za namową kolegów, którzy 
wcześniej osiedli się na Ziemiach Odzyskanych, niezwłocznie 
wyjechaliśmy z Poczopka.

Ostatnim naszym miejscem zamieszkania była wyspa, z nie-
miecka zwaną Bązak. Tu ojciec objął funkcję leśniczego. Wyspę 
tę, od zarania jej powstania, zamieszkiwała ludność niemiecka. 
Na przełomie lat 1946/47 byłem naocznym świadkiem tragicz-
nych wydarzeń, kiedy deportowano do Niemiec ludność. Pewne-
go zimowego poranka spędzono kobiety z dziećmi i starców na 
przeprawę promową z walizami i tłumokami (mężczyźni zginęli 
na wojnie lub jeszcze przebywali w niewoli), trzymano ich kil-
ka godzin pod gołym niebem, aż w końcu odprawiono na drugi 
brzeg Wisły. Tam czekały już ciężarówki, którymi pojechali praw-
dopodobnie do Gdańska. Warunkiem ewentualnego pozostania 
dla nich było podpisanie deklaracji o przyjęciu obywatelstwa pol-
skiego, ale z tej szansy skorzystało zaledwie kilka rodzin.

Na zakończenie moich wspomnień opiszę parę zdań o za-
bawach moich i starszych kolegów. W tych czasach teren wyspy 
był wielkim arsenałem. Wojsko niemieckie pozostawiło po so-
bie różnego rodzaju pojazdy mechaniczne, czołgi, działa obro-
towe, karabiny, amunicję, bagnety, hełmy itp. Był to nasz wielki 
plac zabaw, niewystarczającym było siedzenie za kierownicą lub 
obracanie na karuzeli działa, w lesie urządziliśmy strzelnicę, gdzie 
strzelaliśmy z ostrej amunicji. N tę okoliczność MO i ORMO 
robiło na nas obławy i łapanki, myśląc początkowo, że to jakieś 
niedobitki faszystowskie próbują się odrodzić. Złapane dzie-
ci i młodzież straszono poprawczakiem, a rodziców różnymi 
karami. Zdaję sobie sprawę, że te zabawy były niebezpieczne 
i nieodpowiedzialne, ale moje ówczesne środowisko nie miało 
innego wyboru. Nie mieliśmy innych zabawek (klocków, samo-
chodzików, gier planszowych, kolejek itp.). Okres ten był bardzo 
tragiczny, nie było tygodnia, ażeby ktoś nie zginął lub nie odniósł 
obrażeń, kończących się trwałym kalectwem, na skutek rażenia 
od min niewybuchów lub zabawy z bronią i amunicją. Najważ-
niejsze, że szczęśliwie zakończyło się moje dzieciństwo, a dzisiaj 
mogę spokojnie odświeżyć przykre przeżycia z tamtych lat. 

       Tamerlan Połtorzycki 
■
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 Tatar wszystko może?
Tatar, jak mówi przysłowie, żadnej pracy się nie boi. I nic go 

nie zaskoczy, bo przecież kojarzy się Tatarów nie tylko z mielo-
nym mięsem, znaczy się z “tatarem” oczywiście, a ponoć i z ta-
tarskim sosem mamy coś wspólnego. Niegdyś Tatarzy brali na-
dobne białogłowy w jasyr, ale teraz spokojnie sobie żyją, kołduny 
jedzą, herbatą popijają. Niespodziewanie jednak dowiedzieliśmy 
się, że “Tatar” może być świetną nazwą dla… zakładu pogrzebo-
wego! To już lekka przesada. Faktycznie, Tatar wszystko potrafi  
i wszystko zrobi. Znajmy jednakże każdej rzeczy granice. 

Zwracamy się więc uprzejmie do właściciela zakładu po-
grzebowego w Kalwarii Zebrzydowskiej, aby zmienił nazwę 
swej fi rmy. Na “Asfodel” chociażby: kojarzy się to panu jakoś? 

Musa Czachorowski, Fot. Michał Łyszczarz
■
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Musa Czachorowski

Tatarski meczet w Nowym Jorku
O tatarskiej meczecie w Nowym Jorku niewiele w Pol-

sce wiadomo. Z przyjemnością informuję więc, że ukazało się 
właśnie opracowanie historii gminy tatarskiej w Stanach Zjed-
noczonych. Jego tytuł brzmi „Nowojorski meczet Rzeczy-
pospolitej”, zaś autorem jest Antoni Przemysław Kosowski, 
doktorant w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Kosowski, wspierany przez Stefana Chazbijewicza, przewod-
niczącego Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w Bydgoszczy, nawiązał kontakt z Alyssą Rat-
kewitch, sekretarzem nowojorskiej gminy. Zdobył materiały, dotarł 
do historycznych zdjęć i dokumentów. W efekcie, otrzymaliśmy po 
raz pierwszy w Polsce opisanie tego jakże interesującego, a w gruncie 
rzeczy właściwie nieznanego wydarzenia z dziejów naszej tatarskiej 
społeczności. 

Historia gminy tatarskiej, jej organizacji i meczetu w Nowym Jorku 
zasługuje na upamiętnienie. To opowieść o przenoszeniu się, osiedlaniu 
w nowym miejscu i wzbogacaniu go o własne doświadczenie. Stanowi waż-
ny przyczynek nie tylko do dziejów Tatarów Polsko-Litewskich, ale rów-
nież nader istotny, choć niewielki, element historii muzułmańskiej w Sta-
nach Zjednoczonych. - czytamy na zakończenie publikacji. I tak też 
jest w istocie. Polecam tę książkę wszystkim, których interesują 
tatarskie losy. A że są wśród nas osoby, których rodzinne dzieje 
w rozmaity sposób splatają się z nowojorską gminą, to miejmy 
nadzieję, że uda się dopisać ciąg dalszy tej opowieści. 

Wszystkich, którzy mogą dodać jakikolwiek informacje 
na temat tatarskiej gminy muzułmańskiej w USA, proszę 
o wiadomość na adres: ahma@wp.pl Pod tym adresem można 
również dowiedzieć się o możliwości nabycia publikacji. 

Musa Czachorowski, Fot. Michał Łyszczarz
■

W „Przeglądzie Tatarskim” nr 1/2011 ukazał się tekst Andrzeja Saramowicza pt. „Sufi zm – książka rozczarowania”. 
Zareagował nań autor, dr Zbigniew Landowski, którego odpowiedź na wspomniana krytykę publikujemy teraz, 
zgodnie z Prawem Prasowym (Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r.), Roz. 5, art. 31.1 (Sprostowania i odpowiedzi).

Redakcja
Dr Zbigniew Landowski

Odpowiedź na tekst 
Sufi zm – książka rozczarowania A. Saramowicza, 

zamieszczony w „Przeglądzie Tatarskim” Nr 1/2011 na s. 32
Nie tylko zwolennikom mistycyzmu nieobca jest wiara 

w rzeczywistość magiczną, a szczególnie w magię słowa – wie-
le osób uważa, że „coś” powiedziane jest faktem, a przemilcza-
ne – nie istnieje. Tekst Saramowicza zamieszczony w „Przeglą-
dzie Tatarskim” wielokrotnie odwołuje się właśnie do magii 
słowa – większość zarzutów i negatywnych ocen to niepoparte 
dowodami (cytatami) stwierdzenia Recenzenta. Wszystkie, nie-
liczne zresztą, wyimki, zostały zmanipulowane, rozmijają się 
z literą i wymową tekstu „Sufi zmu”, a co najmniej jeden został 
spreparowany. Właśnie dlatego poczułem się w obowiązku 

udzielenia odpowiedzi na tę mistyfi kację. Wszystkie podkre-
ślenia w poniższych akapitach są moje. Nawiasy < > oznaczają 
cytaty z recenzji A. Saramowicza. Wszystkie cytaty i przytoczo-
ne wyrażenia zachowano w oryginalnej pisowni Recenzenta.

Saramowicz przytacza niewiele cytatów z krytykowanej 
książki, a do wykorzystanych nie podał stron, z których je za-
czerpnął. Utrudnia to Czytelnikom weryfi kację przytoczonych 
słów: w recenzji naukowej taki proceder jest niedopuszczalny, 
jednak jest dozwolony w publikacjach dyletanckich i artystycz-
nych. 

Antoni Przemysław Kosowski, Nowojorski meczet Rze-
czypospolitej. Historia gminy tatarskiej w Stanach Zjed-
noczonych. Inicjatywa wydawnicza Çaxarxan Xucalıq, 
Musa Czachorowski & Iza Melika Czechowska, skład 
i druk Agencja Wydawnicza ARGI, Wrocław-Bydgoszcz 
1432/2011, ISBN 978-83-60425-71-8
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Saramowicz w recenzji odrzuca fakt uznania sufi ch-faki-
rów, praktykujących samoumartwianie się, samookaleczenia, 
spożywających używki itd., za sufi ch, stwierdzając, iż <[…] 
zadawanie sobie czy komukolwiek innemu bólu jest w islamie 
zabronione. Jeśli sufi  używają alkoholu i narkotyków, to nie tyl-
ko nie są już muzułmanami, ale również i sufi mi.”> Istnieje 
pogląd, nie tylko w islamie, że naruszający podstawowe zasady 
konfesji są „niewiernymi”, ale większość muzułmanów Maroka 
(i nie tylko), uważa, że wspomniani fakirowie są sufi mi. [„Ma-
roko, zawdzięcza swój współczesny wizerunek sufi zmowi.... 
W Maroku większość mieszkańców praktykuje sufi zm w tej, 
czy innej formie...”]1 Sami fakirowie też uważają się za sufi ch. 
W Polsce taką postawę Recenzenta określa się powiedzeniem, 
że „chce być świętszym od papieża”.

Kolejnym wyrazem głębokiej wiary w magię słowa mogą 
być fałszywe supozycje, którymi naszpikowano recenzję:

<Nie istnieją dowody, że Abu Jazid w ogóle słyszał o nir-
wanie.> - W książce nie ma o tym mowy.

< Poza tym dla sufi ch fana […] i baka […] nie są tym sa-
mym, co nirwana dla buddysty, […].> - W książce nikt tego nie 
twierdzi. Mało tego, tamże zamieściłem uwagę: „W sufi zmie 
nie używa się samej nazwy nirwana, […].”2

< Sufi  nie opierają się bardziej na „panteistycznej” dok-
trynie wahdat al-wudżut (jedność istnienia), niż na […]..> - 
W książce nie stwierdza się takiej „przewagi”.

< Poza tym nie używał pojęcia wahdat wudżud w swoich 
traktatach, i nie on jest twórcą tej koncepcji […]> - W książce 
nie ma obu tych konstatacji.

< Sam Ibn Arabi miał również krytyków wśród sufi ch, 
[..].> - W książce nikt temu nie przeczy. 

Czy Sufi zm – książka rozczarowania 
to na pewno recenzja mojej książki? 

I dalej u Saramowicza: < W swoich dywagacjach autor 
powołuje się na nieaktualne i nieużywane, od co najmniej 
pięćdziesięciu lat teorie orientalistów […], których dzisiaj nie 
przeczytamy już w żadnej poważnej pracy na temat sufi zmu.> 
Recenzent nie wspomina żadnych nazwisk, tytułów publikacji, 
itp., itd. Po prostu podaje Czytelnikom aksjomaty. 

I jeszcze: <[…] znajdujemy serię niespójnych i […] 
sprzecznych opinii na temat pochodzenia sufi zmu”, czy {mowa 
o informacjach o sufi zmie} <[…] Wiele z nich, szczególnie do-
tyczących współczesności, zaprezentowanych zostało w raczej 
zagmatwany sposób, co jest rezultatem braku ich weryfi kacji.” 

Częściowo zgadzam się z Panem. Z europejskiego punk-
tu wiele tekstów i wypowiedzi sufi ch jest mętnych i zawiłych. 
I to nie z powodu braku weryfi kacji. Aby uzmysłowić Czy-
telnikom, o jakiego typu tekstach mowa, cytuję współczesne 
objaśnienia sufi ckiego terminu. Podkreślam – ich Autor jest 
Polakiem. [„KALB — serce, organ nad-racjonalnej intuicji, po-
siadający zdolność bezpośredniego postrzegania duchowych 
rzeczywistości, których umysł nie jest w stanie pojąć. Ludzkie 
serce jest miejscem ciągłych zmian i fl uktuacji. W nim, Trans-
cendentna Rzeczywistość styka się z człowiekiem. Serce jest 
1 „Świat Sufi ch” http://www.sufi .org.pl/ dostęp: 2011-09-16 16:38:55
2 Z. Landowski, Sufi zm, Trio, Warszawa, 2010, s. 74.

również polem bitwy Większej Świętej Wojny al-dżihad al-ak-
bar. Tu, grawitacyjna siła niższej jaźni nafs konfrontuje wzno-
szącego i tęskniącego ducha ruh.”].3 

Znaczną część tekstu recenzji stanowią wielokrotnie po-
wtarzane negatywne irrelewantne opinie. Mają przekonać 
Czytelnika o niekompetencji Autora4 i niespójności poglądów 
zawartych w książce. Wyjaśniam: podręcznik akademicki to nie 
katechizm – powinien przedstawić różne, istotne poglądy i teo-
rie, szczególnie dotyczące kwestii do końca niezbadanych. 

Tekst Saramowicza stworzono zgodnie ze regułami stra-
tegii czarnego PR, oto przykłady innych zastosowanych zabie-
gów dezinformujących:

1. Preparowanie cytatu

< „[…] bazują na panteistycznej doktrynie fi lozofi cznej 
Ibn Arabiego […]”.> - W książce jest: „Bazując na panteistycz-
nej doktrynie fi lozofi cznej przypisywanej Ibn Arabiemu […].”5 
Różnica nader istotna, ponieważ w dalszej części recenzji Sara-
mowicz atakuje Autora właśnie za wnioski wynikające ze sfi n-
gowanego założenia. 

2. Pozbawianie cytatów kontekstu

< Landowski uważa, że sufi cki „stan nirwany zawiera ude-
rzające podobieństwo do świata pojęć buddyjskich.”> i dalej: 
< Upraszczanie pojęć rzadko prowadzi do ich zrozumienia.> 
Tymczasem w książce passus jest dłuższy: „[…] stan nirwa-
ny6, wykazuje uderzające podobieństwo do świata pojęć bud-
dyjskich czy hinduistycznych, […]. Jednak wielu naukowców7, 
a także sufi ch uważa, że te mistyczne idee i koncepcje są po-
chodzenia muzułmańskiego, […], trudno jest dzisiaj ustalić ich 
jednoznaczną genezę.”8

Wycięcie fragmentu pozbawiło myśl w nim zawartą jej 
naukowego obiektywizmu i pełnej wymowy. A. Saramowicz 
pominął te treści, bo przeczą jego tezie. Recenzent ma rację – 
upraszczanie (wycinanie) cytatów rzadko prowadzi do ich właś-
ciwego zrozumienia. A propos uproszczeń: <Przechodząc do 
wieku XX, Landowski zastosował określenie neosufi  dla sekt 
„sufi ckich, ale niemuzułmańskich”.> Tę „defi nicję” Saramo-
wicz wyciął z wstępnego tekstu opisującego tło historyczne, 
szkicującego zarysy zjawisk9. Tymczasem Rozdział 4 zawiera 
cały podrozdział „Neosufi zm”10, gdzie znajduje się pełny opis 
tego skomplikowanego zjawiska. Przytoczenie wyrwanego 

3 A. Saramowicz, Glosariusz terminologii sufi ckiej, w: Ex Oriente Lux http://www.gnosis.
art.pl/numery/gn12_saramowicz_glosariusz.htm dostęp: 2011-09-12 16:57:45

4 Np. <Dalej jednak, również w kolejnych rozdziałach, znajdujemy serię niespójnych i nie 
popartych żadnymi konkretnymi przykładami sprzecznych opinii na temat pochodzenia 
sufi zmu.>

5 Z. Landowski, Sufi zm, Trio, Warszawa, 2010, s. 76.
6 W sufi zmie nie używa się samej nazwy nirwana, ale stan kontemplacyjny mistyków jest 

scharakteryzowany prawie identycznie.
7 Na przykład zob. R. Otto, Mistyka Wschodu i Zachodu, Wydawnictwo KR, Warszawa 

2000.
8 Z. Landowski, Sufi zm, Trio, Warszawa, 2010, s. 74.
9 „Oprócz wyznań synkretycznych, odwołujących się do pierwiastków mistycyzmu muzuł-

mańskiego, powstały bractwa i sekty neosufi ckie, to jest sufi ckie, ale niemuzułmańskie. 
Od początku XX w. świat sufi zmu ulega ciągłym przemianom – fl uktuuje popularność 
poszczególnych bractw, ich liczebność w konkretnych regionach i państwach świata, roz-
myły się zakresy samych dróg i konfraterni, likwiduje się konwenty w niektórych „tra-
dycyjnych” ostojach sufi zmu, w zamian powstają liczne nowe – w krajach, gdzie sufi zm 
– w różnych formach – dopiero się pojawia.”

10 Z. Landowski, Sufi zm, Trio, Warszawa, 2010, s. 221.

LITERATURA



25PRZEGLĄD TATARSKI NR 4/2011

z kontekstu fragmentu jako defi nicji jest dowodem, co naj-
mniej złej woli. Tym bardziej, że w książce napisałem: „Próby 
klasyfi kacji są ciągle jeszcze niedoskonałe i niepewne, ale ba-
dania trwają i powoli wiemy coraz więcej o tym zagmatwanym 
świecie wzajemnych relacji i wpływów. Niejednoznaczność 
nazewnictwa wynika także z powodów subiektywnych – roz-
mycie granic i brak ścisłych defi nicji podstawowych jednostek 
organizacyjnych powoduje dodatkowe komplikacje.”11

W obronie swoich racji Saramowicz argumentuje ekwili-
brystycznie: <Znana ze swej skrupulatności Encyklopedia Bri-
tannica, defi niując sufi zm obala mit o jego przedmuzułmań-
skich i niemuzułmańskich źródłach, ustalając ponad wszelką 
wątpliwość, że […].> W świecie nauki “Encyclopedia Britan-
nica” (“zapomniał” Pan podać rok wydania egzemplarza, na 
który się Pan powołuje – mój egzemplarz, z 200712, twierdzi, iż: 
„Sufi sm, in its beginnings a practical method of  spiritual educa-
tion and self-realization, grew slowly into a theosophical system 
by adopting traditions of  Neoplatonism, the Hellenistic world, 
Gnosticism (an ancient esoteric religiophilosophical movement 
that viewed matter as evil and spirit as good), and spiritual cur-
rents from Iran and various countries in the ancient agricultural 
lands from the eastern Mediterranean to Iraq.”) nie może nic 
twierdzić, ustalać, czy obalać – najwyżej przedstawić opracowa-
ne informacje. Dlatego dla nauki nie jest ŹRÓDŁEM. 

Uwaga Recenzenta, iż Osho to <niesławny hinduista>13, 
wynika zapewne z inkompetencji Saramowicza: w nauce takie 
wartościujące wypowiedzi są - bez dowodów – co najmniej nie-
mile widziane. Lista błędów metodologicznych Recenzenta jest 
długa i właściwie wykluczają one rzeczową dyskusję naukową 
wobec nieprzystawalności metod i kryteriów badawczych. Do 
najbardziej wyeksponowanych należą uwagi „inkryminujące” 
(bo zdaje się, że tak Recenzent to pojmuje) Autorowi korzysta-
nie z Internetu. Jako autor „Sufi zmu” czuję się zdekonspirowa-
ny. Tak, Recenzent ujawnił mój ohydny sekret i obnażył moje 
sromotne nawyki: czytam książki i artykuły naukowe w Inter-
necie, zaglądam do e-bibliotek, analizuję elektroniczne warianty 
różnych publikacji naukowych, studiuję artykuły prasowe w e-
pismach i magazynach internetowych, penetruję bazy danych 
w sieci, prenumeruję e-prasę. Co gorsza – czytam e-booki.

Określenie „internetowy” w kontekście pejoratywnym jest 
dosyć często używane przez różnej maści dyletantów i mani-
pulatorów. Ci pierwsi nie zdają sobie sprawy, czym jest obecnie 
Internet, ci drudzy – celowo wprowadzają w błąd swoich roz-
mówców, słuchaczy, czy czytelników. Internet to medium, rów-
nie dobrze można by powiedzieć, że „pocztowy” – jest określe-
niem pejoratywnym, świadczącym o nierzetelności materiałów 
otrzymanych w przesyłce pocztowej. Internet jest źródłem 
informacji, podobnie jak i publikacje drukowane. W jednym 
i drugim wypadku dane mogą być niesolidne. Założenie, że 
wiadomości „z Internetu” zawsze są niewiarygodne, lub mało 
wiarygodne, jest fałszywe. Najnowsze wydanie Encyklopedii 
Islamu istnieje właściwie tylko w sieci (za opłatę uzyskuje się 
dostęp on-line do jej zbiorów), wiele pism naukowych ukazu-
je się już wyłącznie w postaci elektronicznej i dostępne są tyl-
11 Z. Landowski, Sufi zm, Trio, Warszawa, 2010, s. 111.
12 Encyclopaedia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite, Hasło “sufi sm”.
13 <W rozdziale tym (jak również w czwartym) przewija się, jako neosufi , postać niejakiego 

Osho, niesławnego hinduisty rodem z Indii, […].>

ko w Internecie. Stale postępuje proces digitalizacji archiwów, 
zbiorów bibliotek, czasopism i druków ulotnych, itd., w takiej 
formie publikacje zostają udostępnione w elektronicznych bi-
bliotekach, bazach danych (np. artykułów naukowych – JSTO-
RE, itp.), itd. W ostatnich latach na Wydziale Orientalistycznym 
UW obroniono islamistyczny doktorat, którego główne źród-
ła pochodziły wyłącznie „z Internetu”, w dodatku - ze stron 
amatorskich i ogólnie dostępnych (np. forum, blog). Zatem 
„internetowe” nie oznacza „nienaukowe”. W dodatku Internet 
ma dziś zasadniczo monopol na najbardziej aktualne nowiny 
z wszelkich dziedzin. Tymczasem w kolejnym zdaniu recenzji 
znowu spotykamy termin „Internet” (jako źródło świeżych 
informacji) w negatywnym kontekście: <[…] uzupełnione in-
formacjami zaczerpniętymi z Internetu>. Do tej samej grupy 
należą „zarzuty” typu: <z Wikipedii>14, które raczej należą do 
dylematów typu: co było pierwsze: jajko, czy kura? Źródło, czy 
Wiki? Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że hasła do Wikipedii 
wpisują ludzie. Niektórzy są kompetentni, inni nie. Najczęściej 
autorzy przepisują, lub opracowują hasła za innymi źródłami. 
Np. niektóre hasła w polskiej Wikipedii dotyczące bractw sufi -
ckich powołują się na moją pracę. Niektóre się nie powołują, 
ale „mamy sporo wspólnego”. Bibliografi a „Sufi zmu” liczy po-
nad 300 pozycji. Informacje znajdujące się w Wikipedii mogą 
pochodzić z tych samych, wiarygodnych źródeł, a nawet – mo-
gły zostać przepisane z mojej książki. 

Niezrozumienie znaczenia Internetu jako uniwersalnego 
i szybkiego medium jest w naszych czasach przejawem swego 
rodzaju „analfabetyzmu”.

Nie mam możliwości odniesienia się do każdego zarzutu, 
czy błędu Saramowicza, bo objaśnienia zajmują znacznie wię-
cej miejsca, niż inkryminacje, dlatego pod koniec chcę zwrócić 
uwagę Czytelników tylko na co bardziej osobliwe jego krytyki: 

<Landowski, polegając wyłącznie na informacjach z In-
ternetu, stworzył wiele supozycji czy wręcz fi kcji, które przed-
stawia jako fakty, a które wprowadzają w błąd osoby nie 
posiadające wiedzy na ten temat. Dobrym przykładem tego 
może być umieszczanie w kategorii „neosufi zmu” istniejącej 
w Polsce od 1996 roku Szkoły Nauk Sufi ch, będącej tradycyjną 
formą sunnickiej, muzułmańskiej tariki nakszbandijji i jednego 
z najbardziej ortodoksyjnych sufi ckich bractw. Przykład ten 
dowodzi również, iż dr Landowski nieuważnie czyta i przepi-
suje informacje zawarte w Internecie.> 

Nie będę komentował tej opinii – odpowiem cytatami ze 
wspominanej strony internetowej Szkoły Nauk Sufi ch: 

[„Szkoła oferuje duchowe praktyki pięciu głównych 
bractw (tarik) i jest otwarta dla ludzi szczerze poszukujących 
bliskości z Bogiem niezależnie od ich wyznania, czy świato-
poglądu.”]15

[„Szkoła Nauk Sufi ch oferuje nauki i praktyki pięciu głów-
nych sufi ckich tarikatów: Nakszbandii, Mudżadiddi, Cziszti, 
Kadiri i Szazili, kładąc szczególny nacisk na praktyki bractwa 
Mudżadiddi.”]16

14 <Taką opinię wyraża również Wikipedia, która wydaje się być, niestety zbyt często, wy-
łącznym źródłem wiedzy autora na temat sufi zmu.>

15 „Świat Sufi ch” http://www.sufi .org.pl/ dostęp 2011-08-31 20:47:25
16 „Świat Sufi ch” http://www.sufi .org.pl/Szkola%20Nauk%20Sufi ch%20pliki/szkolasu-
fi ch.htmdostęp: 2011-08-31 20:49:28
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Z prawdziwą przykrością zauważyliśmy, że publikowany w poprzednim numerze „Przeglądu Tatarskiego” tekst 
Pani Dr Barbary Podolak zbyt szybko się zakończył. Zgubiło się gdzieś kilka ostatnich zdań. Przepraszamy ogromnie 
Autorkę i Czytelników, a ostatni akapit przytaczamy – teraz już w całości. 

Redakcja

Barbara Podolak

Rozrywka z udziałem zwierząt w świecie turkijskim
Skąd się wzięły walki byków? Niełatwo na to odpowie-

dzieć. Odbywają się one jeszcze w kilku regionach Turcji, 
w większości północno-wschodniej. Te rozgrywane w Kaf-
kasör uważane są za najważniejsze. Miejscowi opowiadają, że 
początków tradycji należy szukać w czasach, gdy koczownicy 
przenosili się latem na yaylę, a zwierzęta walczyły o dostęp do 
szczególnie lubianej, tutejszej trawy (rzeczywiście są tu rzad-
kie gatunki roślin). Jest to jednak wyjaśnienie z gatunku ety-
mologii ludowej. Wydaje się, że zwyczaj ten przybył z zacho-
du, z Europy. Podobne walki odbywają się bowiem we Francji 
(Haute-Savoie), Szwajcarii (kanton Valais) i we Włoszech 
(Dolina Aosty). Muszą być także znane w Armenii, o czym 
dowiedziałam się pośrednio, czytając w Internecie wiado-

mości ze świata. Gdy dziesięć lat temu Ormiański Kościół 
Apostolski obchodził 1700-lecie istnienia, z okazji jubileuszu 
władze w Erywaniu najwyraźniej zezwoliły na zorganizowanie 
walki byków. Mało kto by się o tym dowiedział, gdyby nie zde-
cydowana reakcja kościoła, potępiająca te praktyki. Oświad-
czenie wydane przez rzecznika katolikosa głosiło: „Ormiański 
Kościół Apostolski nie akceptuje tego typu imprez, które stają 
się areną krwawych i okrutnych scen oddziałujących destruk-
cyjnie na duchowy świat i wyobraźnię ludzi, a zwłaszcza dzieci 
i młodzieży, wypaczając kryteria moralności chrześcijańskiej 
i chrześcijańskiego stylu życia”. 

 Barbara Podolak
■

[„Szkoła Nauk Sufi ch jest zaadoptowaną do czasów 
współczesnych sufi cką tariką, która oferuje tradycyjne nauki 
i praktyki. Szkoła jest otwarta dla wszystkich szczerze zainte-
resowanych, bez względu na wyznanie, rasę i płeć. Ofi cjalne 
strony Szkoły: www.sufi .org.pl oraz www.sufi school.org. An-
drzej Saramowicz”]17

Wyjątkowo osobliwe jest stwierdzenie Saramowicza: <W 
nauce zachodniej jest rzeczą niespotykaną, aby autor pisząc na 
temat współczesnych mu ludzi lub grup, wcześniej nie kon-
sultował się z nimi.> Nikt z badaczy analizujących działalność 
„Świątyni Ludu” nie musiał spotykać się z Jamesem Jonesem, 
ani badających doktryny Aum - z Yoshihiro Inoue. Tym bar-
dziej - „konsultować” z nimi swoich tekstów im dedykowa-
nych. Nie jest to obowiązkiem badaczy. „Sufi zm” prezentuje 
panoramę ruchów sufi ckich i z sufi zmem związanych, zakres 
tej publikacji uniemożliwiał kontakty z wszystkim z setek mar-
ginalnych odłamów różnych ugrupowań. Informacje o Szkole 
Nauk Sufi ch w Warszawie ukazały się w książce wyłącznie jako 
polonicum, traktując ją jako rara avis.

Clou recenzji stanowią – moim zdaniem - oczekiwania 
Saramowicza wobec nauki polskiej: <Myślę, że sensowniejsze 
byłoby po prostu przetłumaczenie z języków zachodnich któ-
rejś z istniejących już prac wybitnych autorytetów w dziedzinie 
sufi zmu, albo jeszcze lepiej – tłumaczenie sufi ckich klasyków 
z oryginalnych języków – arabskiego, perskiego czy urdu. Tak 
właśnie uczynił śp. ksiądz Jerzy Nosowski, dzięki któremu 
mamy Traktat o sufi zmie - jedyne dzieło sufi ckiej klasyki w ję-
zyku polskim.>

Recenzent wskazał właściwe – jego zdaniem – miejsce 
polskim islamistom i arabistom: tłumaczenia dzieł sufi ch. Jej 
dobór zapewne też zostałby określony przez sufi ch. Przecież 
należy konsultować się z Recenzentem, który najlepiej wie, 
o czym i jak należy pisać.18 Potwierdza to wypowiedź: <Choć 

17 „Świat Sufi ch” http://www.sufi .org.pl/wstroneserca.htm dostęp: 2011-08-31 20:52:50
18 <Choć jest on najdłuższy, to zawiera wiele szczegółów o gałęziach i podgałęziach bractw, 

sama idea książki jest dobra, autor powinien konsultować się 
ze znawcami tematu, a przynajmniej weryfi kować zamieszczane 
w niej informacje.> Rozumiem, że w tym przypadku – znawcą 
tematu jest właśnie Recenzent. 

Ekscentryczny charakter tej części elaboratu Saramowicza 
wynika najprawdopodobniej z nieznajomości i niezrozumienia 
pojęć i wartości, którymi kieruje się nauka europejska. Jednak, 
podobnie jak nieznajomość prawa nie zwalnia od obowiązku jego 
przestrzegania, ignorancja w zakresie hermeneutyki, czy meto-
dologii badań naukowych, itd. nie powinna zwalniać recenzenta 
książki o charakterze naukowym od uzupełnienia w tym zakresie 
swojej edukacji. Polski Serwis Naukowy tak opisuje część obo-
wiązków recenzenta: „Podstawą wygłaszanych przez niego {tj. 
recenzenta – przyp. ZL} sądów jest fachowość, która wynika ze 
znajomości specjalistycznej terminologii, a umiejętność posłu-
giwania się nią jest ważnym narzędziem opisu. […].”19 Zatem 
kompetencja Recenzenta powinna dotyczyć zarówno wiedzy 
merytorycznej, jak i formalnej; w tym również stylistyki. 

Na koniec chciałbym zauważyć, że mimo tylu negatyw-
nych ocen zechciał Pan dostrzec jedną maluteńką moją zasługę 
– umieszczenie w książce rozdziału Kobieta a sufi zm, o którym 
napisał Pan, że <Zawiera obszerną i użyteczną bibliografi ę dla 
zainteresowanych tematem.> Będę z tej zasługi dumny. I jesz-
cze jedna uwaga – pewnie powinienem się ucieszyć, że musiał 
poświęcić Pan tyle uwagi manipulowaniu tekstem książki, suge-
ruje to, że jest w niej niewiele błędów, a przynajmniej ważkich 
defektów, skoro trzeba było je sprokurować. Mimo to będę 
wdzięczny za nadsyłanie uwag krytycznych przez wszystkich 
Czytelników – „Sufi zm” jest pracą pionierską w Polsce i na 
pewno nie dopatrzyłem wszystkiego. 

Dr Zbigniew Landowski
■ 

które nie są szczególnie relewantne czy wnoszące cokolwiek do merytorycznej wiedzy na 
temat sufi zmu.>

19 Polski Serwis Naukowy On-line za: http://www.naukowy.pl/encyklopedia/
Recenzja,vstrona_2 dostęp: 09.09.2011 08:23:46 
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Musa Czachorowski

 Pożegnanie Cengiza Dagci
22 września 2011 roku zmarł Cengiz Dagci, pochodzący 

z Krymu tatarski pisarz, którego losy w zaskakujący sposób zwią-
zały się także z Polską.

Urodził się 9 marca 1920 roku w wiosce Kyzyłtasz (po pol-
sku Czerwony Kamień, obecnie Krasnokamienka) nieopodal 
Jałty, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Później uczył się 
w Akmescid, a po ukończeniu szkoły średniej w roku 1938 dostał 
się do krymskiego Instytutu Pedagogicznego. Studiował jedynie 
przez dwa lata, bowiem w roku 1940 został powołany do armii 
i skierowany do szkoły wojskowej w Odessie. W roku 1941, po 
napaści hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki, był już na 
froncie. Tego samego roku dostał się do niewoli. Od niechybnej 
śmierci z głodu, zimna lub od kuli uratowało go wybranie na służ-
bę w obozowej kancelarii. Potem trafi ł do Legionowa pod War-
szawą, gdzie organizowano Legion Turkiestański. Po pewnym 
czasie udało mu się pojechać na urlop do rodzinnego domu, na 
Krym. Tam spotkał się z dezaprobatą bliskich. 

Wrócił do jednostki, którą pod koniec roku 1943 przerzu-
cono do południowo-zachodniej Francji. Wtedy napisał podanie 
o zwolnienie ze służby i zezwolenie na powrót do ojczyzny. O dzi-
wo, szybko dostał pozytywna odpowiedź. Pojechał do Warszawy, 
gdzie zamieszkał przy ulicy Hortensjowej. Wiosną następnego 
roku zobaczył młodą warszawiankę, Reginę, i narodziła się wielka 
miłość. Po wielu dramatycznych przeżyciach pobrali się 18 czerw-
ca 1945 roku. Urodziła się im córka, Arzu Urszula…

Historię Cengiza Dagci opisała pięknie Grażyna Zając: dru-
kowaliśmy ją w „Życiu Tatarskim” (16, 17, 18 i 19/2008). Naj-
prawdopodobniej jest to jedyna w Polsce tak duża publikacja 
o tym tatarskim pisarzu, używającym jeszcze kilka lat po wojnie 
polskiego nazwiska - Suwarski, żonatego z Polką, związanego 
z Polską, a w Polsce właściwie nieznanego. Szkoda.

Zmarł pisarz, nasz pisarz, tatarski… Niechaj Bóg będzie dla 
niego miłosierny.

Spoczął w ukochanej ziemi

22 września 2011 roku zmarł w Londynie wybitny pisarz ta-
tarski Cengiz Dagci (czyt. Dżengiz Daadży). Zgodnie z jego ostat-
nim życzeniem, a także pragnieniem mieszkającej w Symferopolu 
młodszej siostry, Ajszy Chanum, pochowany został na Krymie. 
1 października trumna z ciałem pisarza przetransportowana zo-
stała przez tureckie linie lotnicze z Londynu do Symferopola, 
zaś 2 października br. w symferopolskim meczecie Kebir Dżami 
odbyła się poświęcona mu modlitwa żałobna, dżenaza namaz.
 Na pożegnanie Cengiza Dagci przybyli m.in.: przewodniczący 
Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego Mustafa Dżemilew, prezes 
Światowego Kongresu Tatarów Krym-
skich Refat Chubarow, Stały Przedstawi-
ciel Prezydenta Ukrainy w Autonomicznej 
Republice Krymu Wiktor Plakida, wice-
prezes Rady Ministrów Autonomicznej 
Republiki Krymu Georgij Psariew, mini-
ster kultury Krymu Alena Plakida, człon-
kowie Medżlisu, weterani narodowego 
ruchu Krymskich Tatarów, pisarze, przed-
stawiciele licznych krymskich organizacji 
społecznych i kulturalnych, twórcy i dzia-
łacze z różnych krajów oraz młodzież.

Ofi cjalnej delegacji tureckiej prze-
wodniczył minister spraw zagranicznych Turcji Ahmet Davu-
toglu, który uczestniczył w transporcie ciała Cengiza Dagci 
z Wielkiej Brytanii na Krym. W składzie delegacji byli m.in.: 
minister kultury Republiki Turcji Ertugrul Gunay, Nadzwy-
czajny i Pełnomocny Ambasador Republiki Turcji na Ukrainie 
Ahmet Bulent Meric, znany historyk, profesor Uniwersytetu 
w Ankarze Bilkent Chakan Qirimly, szef  Euroazjatyckiej Unii 
Pisarzy Yakup Deliomeroglu, przedstawiciele tureckiego rządu, 
wykładowcy tureckich uczelni, a także przedstawiciele krym-
skotatarskich stowarzyszeń kulturalnych i wzajemnej pomocy 
działających w Turcji.

Po ogólnej modlitwie nastąpiła modlitwa pogrzebowa za uta-
lentowanego scenarzystę i pisarza Cengiza Dagci. Przewodniczący 
Medżlisu Mustafa Dżemilew wraz z ministrem spraw zagranicz-
nych Turcji Ahmetem Davutoglu i muftim muzułmanów Krymu 
hadżim Emiralim Ablajewem okryli ciało wielkiego syna Tatarów 
Krymskich ojczystą fl agą. Podczas dżenaza namazu, prowadzone-
go przez muftiego Ablajewa i szefa Prezydencji Spraw Religijnych 
Republiki Turcji Mechmeta Gormeza, podniesione zostały fl agi: 
krymska, turecka, ukraińska i brytyjska.

„Każde pokolenie Krymskich Tatarów i cały świat turecki za-
pamięta imię Cengiza Dagci - powiedział 
Mustafa Dżemilew - ze względu na jego 
książki, w których opisywał m.in. trage-
dię narodu krymskotatarskiego, przymu-
sową deportację w roku 1944.” Według 
przewodniczącego Medżlisu, twórczość 
Cengiza Dagci jest żywym przykładem 
niewyczerpanej miłości do Ojczyzny 
i miejsce swoich narodzin. „Bóg dał 
Cengizowi Dagci długie życie, którego 
większość poświęcił służbie ojczystemu 
krajowi - Krymowi” - stwierdził i odmó-
wił modlitwę w intencji wielkiego pisarza. 

Dżemilew wyraził również serdeczne podziękowania ministrowi 
spraw zagranicznych Turcji za pomoc w realizacji ostatniej woli 
Cengiza Dagci i przetransportowanie ciała zmarłego do ojczyzny, 
aby mógł być pochowany w rodzinnym Qyzyltasz.

Wiceprezes Rady Ministrów Krymu Georgij Psariew przekazał 
Narodowi Krymskotatarskiemu kondolencje w związku ze śmier-
cią Cengiza Dagci, który, jak powiedział, choć wbrew swej woli 
zmuszony do mieszkania za granicą, poświęcił całe życie służbie dla 
swego ludu i ziemi ojczystej. „Temat Krymu i Tatarów Krymskich, 
miłości do ojczyzny i matki, wojny i niewoli, jest obecny w wielu 
pracach Cengiza Dagci” - rzekł Psariew. Jego dzieła służą wielu Ta-
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Selim Chazbijewicz

Mustafa Dżemilew jako przywódca ruchu narodowego 
Tatarów krymskich (2)

12 maja 1976 roku powstała w Moskwie grupa na rzecz 
wspierania przestrzegania w ZSRR postanowień końcowych 
helsińskiej konferencji współpracy i bezpieczeństwa w Euro-
pie nazywana w skrócie – grupą helsińską. Na jej czele stał Jurij 
Orłow, wśród założycieli byli m.in. P. Grigorienko, H. Bon-
ner, A. Marczenko i in. 18maja 1976, w 32 rocznicę deportacji 
krymskich Tatarów, grupa przyjęła swoją pierwszą rezolucję 
w obronie praw uwięzionego M. Dżemilewa. Po odmowie 
przez Sąd Najwyższy RFSRR przyjęcia odwołania od wyro-
ku sądu w Omsku, Piotr Grigorienko wystosował odezwę do 
wszystkich przywódców partii komunistycznych i partii pracy, 
do wszystkich komunistów, socjalistów i demokratów.

W Nowym Jorku, 11 czerwca 1976 r., został zorganizowany 
mityng przez narodowe centrum krymskich Tatarów w proteście 

przeciw sądowym rozprawom i wyrokom na działaczy ruchu na-
rodowego. Z kolei 15 lipca to samo narodowe centrum krymskich 
Tatarów zorganizowało fundację „Krym” która postawiła sobie 
za zadanie rozpowszechnianie informacji o położeniu krymskich 
Tatarów i innych grup etniczno-religijnych zamieszkujących Krym, 
przekazywanie opinii publicznej wiedzy o faktach politycznych 
i administracyjnych represji w stosunku do uczestników krymskie-
go ruchu narodowego, przyczynianie się do rozwoju duchowego 
i materialnego kultury krymskiej. Wśród założycieli fundacji byli: 
Fikret Jurter, Ibrahim Ałtan, Mubein Ałtan-Batu, Andriej Gri-
gorienko, Je-Czeng, Marija Konstantinidis, Anastazy Andropuło, 
Anatolij Lewitin-Krasnow, Paweł Litwinow, Memet Sewdijar i in.

22 grudnia 1977 Mustafa Dżemilew został warunkowo wy-
puszczony na wolność z ustanowieniem półtorarocznego nadzo-

tarom powracającym na Krym, a także tym, którzy poza nim pozo-
stają, za wskazówki, jak ocalić narodową świadomość. 

„Pożegnanie i pogrzeb jednego z największych synów nasze-
go ludu jest bez wątpienia dramatem dla każdego z nas” - powie-
dział słynny historyk, profesor Uniwersytetu w Ankarze Bilkent 
Chakan Qirimly. „Ale w tym samym czasie, spotykamy się w naszej 
Ojczyźnie z jednym z wielkich klasyków literatury krymskotatar-
skiej i tureckiej, Cengizem Dagci.” Według Chakana Qirimly’ego 
wszędzie tam, gdzie był Dagci - podczas wojny, w niewoli lub za 
granicą - to w jego sercu zawsze był też Krym. Zwracając się do 
wysokich tureckich gości, szefa Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych Ahmeta Davutoglu i ministra kultury Turcji Ertugrula Gu-
naya, profesor Chakan Qirimly podziękował rządowi Republiki 
Turcji i braterskiemu narodowi tureckiemu za pomoc w powrocie 
ciała Cengiza Dagci do ojczyzny. „Niech Bóg błogosławi naród 
turecki” - powiedział Qirimly.

Minister Gunay podkreślił, że Krym przyjmuje swego syna 
Cengiza Dagci, który przez całe długie życie za granicą zachował 
miłość do ojczyzny i ciepłe słowa dla swej matki oraz krewnych. 

W imieniu narodu tureckiego, prezydenta Turcji i premiera 
rządu Republiki Tureckiej minister spraw zagranicznych Turcji 
Ahmet Davutoglu przekazał kondolencje krewnym i przyjacio-
łom Cengiza Dagci, jak również całemu Narodowi Krymskota-
tarskiemu. „To nasz wspólny obowiązek ze względu na pamięć 
wielkiego pisarza i człowieka, na którego twórczości wychowało 
się i wychowa jeszcze wiele pokoleń tureckich świecie. Udział 
w ceremonii pogrzebowej jest wyrazem naszej wdzięczności 
i naszym obowiązkiem wobec Cengiza Dagci za jego wkład do 
literatury”- podkreślił Davutoglu. Minister dodał, że o śmier-
ci Cengiza Dagci dowiedział się podczas swej ofi cjalnej wizyty 
w Kirgizstanie - ojczyźnie innego wielkiego pisarza Czyngiza 
Ajtmatowa, którego twórczość, według Ahmeta Davutoglu, pod 
wieloma względami przypomina światopogląd i stosunek do ży-
cia Dagci‘ego. 

Po modlitwie pogrzebowej procesja żałobna udała się do ro-
dzinnej wioski zmarłego pisarza, Qyzyltasz (Krasnokamienka) nieda-
leko Jałty, gdzie został pochowany na cmentarzu muzułmańskim. 

Po zakończeniu ceremonii pogrzebowej przewodniczą-
cy Medżlisu Krymskotatarskiego Mustafa Dżemilew i minister 
spraw zagranicznych Turcji Ahmet Davutoglu przekazali kondo-
lencje młodszej siostrze Cengiza Dagci - Ajszy Chanum oraz jego 
krewnym. Przewodniczący Rady Ministrów Krymu Georgij Psa-
riew i Stały Przedstawiciel Prezydenta Ukrainy w Autonomicz-
nej Republice Krymu Wiktor Plakida złożyli kwiaty na grobie 
pisarza.

Informacja i fot.: Służba Prasowa Medżlisu Narodu Krymskotatar-
skiego http://qtmm.org/en/news/646-hoş-keldiniz-cengiz-dagci-said-cri-
mea-and-crimean-tatar-people-to-its-great-son

(Z jęz. rosyjskiego przetłumaczył Musa Czachorowski)
■

Czyżby Krymscy Tatarzy
byli drzewem, które ma umrzeć,
nie zielenieć się już
i nie wypuścić nowych pędów?
Od dnia gdy utracili niepodległość,
nie było chwili bez odcinania gałęzi 
z tego drzewa. Ale z jego ciała
pojawiały się wciąż nowe.
Jednak nie pozwalano rosnąć
tym gałęziom
i wycinano je znowu.
Ale gałęzie wciąż wyrastały.
Wreszcie drzewo zrąbano przy korzeniu
i porzucono na odludnej, pustynnej ziemi.
Mimo to nowe gałęzie ponownie
wyrastają z jego ciała,
stają się długie, coraz dłuższe,
i sięgają do kraju, 
gdzie posadzono to drzewo 
tysiąc lat temu.

Cengiz Dagci
(Z jęz. angielskiego przetłumaczył Daniel Czachorowski)
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ru sądowego ,skierowany do Taszkientu, do miejsca zamieszka-
nia brata. W ten to sposób poprzez walkę cywilną z sowieckim 
systemem „sprawiedliwości” Mustafa Dżemilew wysunął się na 
czele ruchu Tatarów krymskich żądających przywrócenia praw 
obywatelskich i narodowych oraz powrotu do ojczyzny. 

Należy wspomnieć o jeszcze jednej, będącej ewenementem 
cesze ruchu narodowego krymskich Tatarów. Otóż był to ruch 
społeczny, polityczny i narodowy oparty głównie o ludzi, człon-
ków narodu o niewielkim poziomie wykształcenia bądź w ogóle 
niewykształconych. Tatarska inteligencja albo była całkowicie za-
straszona i nie brała udziału w tym ruchu, albo była nastawiona 
oportunistycznie, przy jednoczesnym lęku przed konsekwencja-
mi aktywnej działalności, bądź zlikwidowana fi zycznie w wyni-
ku wywózki i represji. Aktywiści ruchu 
narodowego byli przeważnie robotnikami 
lub co najwyżej posiadali średnie wykształ-
cenie, lub przyuczenie do zawodu. W wy-
jątkowych wypadkach byli studentami wy-
rzuconymi z uczelni, albo nauczycielami po 
seminariach nauczycielskich. Drugą ważną 
cechą tego ruchu było to, że na początku 
lat siedemdziesiątych nawiązał on kontakt 
z rosyjską opozycją demokratyczną, sku-
pioną wokół Andrieja Sacharowa i Komite-
tu Helsińskiego, powstałego po 1974 roku. 
Tatarzy wypełniali funkcje logistyczne, na-
tomiast Sacharow i jego grupa zapewniali 
przekaz medialny tatarskich problemów 
na Zachód oraz w samym Związku Sowie-
ckim. Zapewniali też wsparcie polityczne 
środowisk w USA, Wielkiej Brytanii i RFN. 
Było to bardzo ważne dla ruchu tatarskiego 
tym bardziej, że posługiwał się on metodą obywatelskiego niepo-
słuszeństwa, które ma sens w sytuacji nagłośnienia medialnego.

Z końcem lat siedemdziesiątych XX wieku kończył się kolejny 
etap ruchu narodowego. Od roku 1978 coraz więcej miejsca w re-
lacjach dotyczących represji krymskich Tatarów zajmują doniesie-
nia o deportacjach osób, które zdecydowały się wracać na Krym, 
opierając się na dotychczasowych aktach prawnych – dekretach 
Rady Najwyższej. Niewątpliwie wyrażały one powolną zmianę 
stosunku najwyższych władz ZSRR do problemu krymskich Tata-
rów, niemniej wyrażały bardziej intencje niż rzeczywiste pragnienie 
uregulowania problemu. Ten z kolei, w tzw. terenie, czyli w inter-
pretacji władz lokalnych na poziomie obłasti (obwodu) lub rejonu, 
pozostał interpretowany tak samo jak dawniej i stosowano taki sam 
sposób egzekwowania postanowień i decyzji. W praktyce, Tatarów, 
którzy próbowali osiedlać się na półwyspie brutalnie wysiedlano 
i nieraz dosłownie wyrzucano poza granice obwodu krymskiego. 
W sukurs władzom lokalnym przychodziło prawo tzw. pasportno-
go reżima, tj. obowiązku meldunkowego, przestrzeganego o wiele 
surowiej niż w byłym ZSRR i np. w PRL. Praktycznie bez zamel-
dowania nie można było podjąć pracy, otrzymać mieszkania lub 
opieki lekarskiej, Brak meldunku oznaczał wykroczenie karane na 
podstawie kodeksu karnego. Obywatel bez meldunku formalnie 
„nie istniał”, nie posiadał żadnego prawa, nie był w stanie funk-
cjonować w ówczesnej radzieckiej rzeczywistości. Tego właśnie 
meldunku odmawiały lokalne władze krymskie wracającym Tata-
rom, stawiając od razu fakt ich powrotu w kategoriach sowieckiego 
karnego kodeksu. 

Władze najwyższe milcząco aprobowały taką lokalną poli-
tykę aż do roku 1990. Lata 1978-1990 to okres politycznej walki 
o utrzymanie „przyczółków osadniczych” Tatarów na Krymie, 
historia osiedleń i wysiedleń, mająca swoich bohaterów, męczen-
ników i swoją narodową mitologię. Stanowiła też - jako proces 
społeczny i polityczny jednocześnie – sama w sobie formę sa-
moidentyfi kacji narodu, była czynnikiem narodowotwórczym, 
tworząc w skrajnych przypadkach „świecką mistykę narodu”, jak 
miało to miejsce w kulcie Musy Mamuta.

Na większą skalę próby powrotów na Krym zaczęły się 
w końcówce lat 60. Kulminacją tych samowolnych z punktu 
widzenia sowieckiego prawa repatriacji była wspomniana już 
„sprawa” Musy Mamuta i jego samospalenie w proteście prze-

ciw polityce władz w roku 1978. Podstawą 
powrotów był dekret Prezydium Rady Naj-
wyższej ZSRR z roku 1967 o „Obywatelach 
narodowości tatarskiej dawniej zamieszka-
łych na Krymie”, mówiący między innymi 
o możliwości zamieszkania w dowolnie wy-
branym miejscu w ZSRR pod warunkiem 
zachowania ww. reżimu paszportowego. 
Zaczęły się problemy związane z repatria-
cją, a praktycznie walka polityczna o usank-
cjonowanie powrotu i pobytu. W latach 
1967-1987 pozwolenie na osiedlenie się na 
Krymie, tzw. propiskę uzyskało 2000 ro-
dzin.16 W tym czasie osiedlono na Krymie 
około 1 300 000 ludności rosyjskiej.

9 stycznia 1974 r. opublikowany zo-
stał dekret Prezydium Rady Najwyższej 
ZSRR „O uznaniu za tracące moc prawną 
akty ZSRR w związku z dekretem Prezy-

dium Rady Najwyższej ZSRR z 3 listopada 1972 r. „ O zniesie-
niu ograniczeń w wyborze miejsca zamieszkania obowiązujących 
przedtem dla oddzielnych kategorii obywateli”. W efekcie uległy 
zmianom: art. 2 dekretu Prezydium RN ZSRR z 26 marca 1956 
r. i art. 2 dekretu Prezydium RN ZSRR z 28 kwietnia 1956 r. za-
braniające Grekom, Ormianom, Bułgarom i Tatarom krymskim 
powrotu na Krym, do miejsc zamieszkania przed deportacją.27 
Polityka władz jawnie przeciwna repatriacji wywołała od roku 
1968 nowe społecznie i też politycznie zjawisko – samowolne, 
niemające żadnego ofi cjalnego potwierdzenia i pozwolenia władz 
osadnictwo na Krymie.

W samym roku 1968 z ogólnej liczby 12 tysięcy „konspira-
cyjnie” powracających na półwysep Tatarów, tylko 18 rodzin i 13 
nieżonatych uzyskało ofi cjalne pozwolenie i co za tym szło mel-
dunek. Wydano też 17 wyroków „za naruszenie reżimu paszpor-
towego”.38 Ta pierwsza fala przesiedleń i walki o prawo pozosta-
nia w ojczyźnie ma osobne miejsce w narodowej mitologii, będąc 
ważnym elementem współczesnej narodowej samoidentyfi kacji, 
podobnie jak i wcześniej wspominany – powrót – czyli droga do 
domu, do ojczyzny, droga „z powrotem”, droga ku narodowemu, 
laickiemu „zbawieniu” - w tym wypadku „zbawieniu narodu”, 
droga ocalenia. 

1 Według danych w posiadaniu Medżlisu, na podstawie relacji Remzi Abłajewa, zastępcy 
przewodniczącego ds. organizacyjnych; patrz: jw.

2 Krymskotatarskoje nacijonalnoje dwiżenije... op. cit. , s. 297
3 Dane za: Taszkienckij procies... op. cit. , s. 98; Krymskotatarskoje... op. cit..., s. 114.
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Powracającym towarzyszyła naiwna wiara w zakończenie 
przez władze antykonstytucyjnego reżimu „spiecposielenija” i re-
alizację narodowego problemu.49 Działania władz szybko jednak-
że rozwiały te nadzieje. Mimo tego, Tatarzy systematycznie roz-
wijali swoją działalność w wielu wzmiankowanych kierunkach. 
Z czasem, w miarę słabnięcia reżimu, już po dojściu do władzy 
M. Gorbaczowa i ogłoszeniu głasnosti i pieriestrojki, działania 
grup inicjatywnych doprowadziły do powstania Organizacja 
Krymskotatarskiego Ruchu Narodowego (Organizacija Krym-
skotatarskogo Narodnogo Dwiżenija - OKND). Dokonało się 
to w Uzbekistanie, w miejscowości Jagijul niedaleko Taszkientu, 
w dniach 29 kwietnia – 2 maja 1989 roku. Na czele OKND stanął 
Mustafa Dżemilew, będący dotąd nieformalnym liderem, człon-
kiem jednej z grup inicjatywnych, liczącym się wśród rodaków 
z powodu swojej aktywności, odwagi i bezkompromisowości. 
Teraz stanął na czele organizacji, będącej namiastką zarówno po-
litycznej partii, jak i narodowego oraz społecznego samorządu. 

Z kolei na Krymie, w roku 1991 odbył się w Symferopolu 
ogólnotatarski zjazd przedstawicieli ośrodków narodowych, nazy-
wany zgodnie z dawną trady-
cją kurułtajem. Tenże kurułtaj 
wyłonił Medżlis – odpowied-
nik rady narodowej, ciała po-
litycznego, który można na-
zwać konwentem narodowym, 
posiadającym uprawnienia 
prawodawcze i wykonawcze 
jednocześnie, jednakże bez 
faktycznej funkcji władczej, 
ograniczonym formalnie do 
samorządowej organizacji et-
nicznej. Od tegoż roku na jego 
czele stoi Mustafa Dżemilew. 
Medżlis początkowo nie był 
uznawany przez władze pań-
stwa ukraińskiego. Za rządów 
prezydenta Juszczenki został 
formalnie włączony w struktury kancelarii prezydenta Ukrainy. 
Już od czterech co najmniej kadencji Dżemilew i jego współpra-
cownicy są posłami do ogólnoukraińskiego parlamentu. Również 
we władzach Autonomicznej Republiki Krym w ramach Ukrainy, 
w jego rządzie i parlamencie zawsze od początku istnienia niepod-
ległego państwa ukraińskiego Tatarzy krymscy mieli swoją repre-
zentację. 

W praktyce politycznej dnia dzisiejszego główną rolę odgry-
wają Rosjanie, Ukraińcy i Tatarzy. Każda z tych grup narodowych 
realizuje swój interes polityczny. Nieco inaczej przedstawiają się 
na półwyspie wpływy gospodarcze poszczególnych nacji. Naj-
większym skupiskiem ludności rosyjskiej dzisiaj są obszary po-
łudniowe, rejon Jałty, Sudaku, Ałuszty, a także wschodni miasta-
mi Teodozja i Kercz. W tym regionie, jako jednym z najbardziej 
atrakcyjnych turystycznie w dawnym Związku Sowieckim, osied-
lani byli emerytowani funkcjonariusze partii, milicji i KGB. Do 
dziś jest to najbardziej wsteczny, prokomunistyczny i prorosyjski, 
szowinistyczny region na Krymie. Ogólnie rzecz biorąc, ludność 
rosyjska przesiedlana na Krym po 1945 roku rekrutowała się 
z niższego aparatu administracyjno-wojskowego oraz nisko czy 

4 Jw.

wręcz niewykwalifi kowanych robotników z centralnej Rosji. Nie 
jest ona zintegrowana ani nie posiada w zasadzie innego, poza 
sowieckim, poczucia tożsamości. Dużą rolę pełni również Sewa-
stopol jako autonomia w autonomii, bowiem port i marynarka 
wojenna w nim stacjonująca są własnością Federacji Rosyjskiej. 
W mieście tym istnieje główna baza rosyjskiego nacjonalizmu na 
półwyspie, czy szerzej w południowej Ukrainie. 

 Na terytorium Krymu Rosjanie próbują również zorgani-
zować ruch kozacki, który historycznie na półwyspie nigdy nie 
istniał, jeśli nie liczyć tzw. Urus-kazakłar, prawosławnych koza-
ków walczących w armii chanów tatarskich w XVII i XVIII wie-
kach. Rosyjskie organizacje młodzieżowe staczają regularne walki 
z osadnikami tatarskimi na południowo-zachodnim wybrzeżu. 
Na początku, tj. po rozpadzie Związku Sowieckiego, władze 
rosyjskie próbowały wciągnąć Tatarów w konfl ikty narodowoś-
ciowe o scenariuszach podobnych do konfl iktów w Abchazji, 
Czeczenii czy Górnej Osetii. Podstawą miało być negatywne na-
stawienie do władz ukraińskich i obietnica zaspokojenia roszczeń 
tatarskich w ramach Rosji jako spadkobiercy Związku Sowie-

ckiego. Ówczesne tatarskie 
kierownictwo narodowego 
ruchu, zwłaszcza sam Mu-
stafa Dżemilew, nie dało 
się wciągnąć w ten konfl ikt. 
W zamian rosyjskie władze 
oraz organizacje społeczne 
i polityczne na Krymie, in-
spirowane przez rosyjskie 
służby specjalne, próbują 
zdyskredytować Dżemilewa 
i kierowany przez niego ruch 
narodowy. Atak jest prowa-
dzony z zewnątrz, to znaczy 
próbuje się podważyć wiary-
godność i morale członków 
Medżlisu, a także poprzez 
tworzenie wewnętrznej tatar-

skiej opozycji wobec Dżemilewa, który wspiera jak może opcję 
proukraińską, a w ramach niej proeuropejską. Jest również zwo-
lennikiem świeckiego modelu tatarskiego społeczeństwa.

Rosyjskie służby próbują też doprowadzić do swoistego 
„przewrotu pałacowego” wewnątrz samego Medżlisu i obalić 
Dżemilewa. Powstała dwa lata temu partia Milli Firqa (Partia Na-
rodowa) próbuje używać haseł nacjonalizmu tatarskiego wymie-
rzonych w współpracę z Zachodem, hasła antysemickie a także 
prowadzi kampanię polityczną oszczerstw przeciwko Dżemilewo-
wi i powołanemu przez Tatarski Kongres Narodowy (Kurułtaj) 
Medżlisowi. Z drugiej strony zarówno władze autonomii krym-
skiej, jak i władze ukraińskie lekceważą rodzący się na Krymie 
problem muzułmańskich organizacji fundamentalistycznych. 

Na półwyspie działa Islamska Partia Krymu, organizacje kie-
rowane z zagranicy, jak Taqfi r al-Hidżra i Hizb-ul-Tahrir, oraz ro-
dzime, krymsko tatarskie, np. „Dawet”. Niewykluczone, że z inspi-
racji rosyjskich służb specjalnych. O to oskarża Moskwę Mustafa 
Dżemilew, który w roku 2009 o mało nie padł ofi arą zamachu eks-
tremistów. Również krymski mufti, w rozmowie z autorem tego 
tekstu, jeszcze w roku 2006 skarżył się na wręcz prowokacyjną 
obojętność władz miejscowych i republikańskich na działalność or-
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Selim Chazbijewicz

Polityka i geopolityka: Turkiestan Wschodni – Sinkiang 
Turkiestan Wschodni, inaczej chińska prowincja Sinkiang, 

jest obok Tybetu kolejnym chińskim terytorium, które dąży do 
autonomii i niepodległości. Dzieje, tradycje, a często w ogóle ist-
nienie Wschodniego Turkiestanu, to sprawy w Polsce prawie lub 
też wcale nieznane. W okresie głośnej debaty medialnej i społecz-
nej na temat respektowania praw człowieka w Chinach oraz praw 
Tybetu do niepodległości, warto choćby krótko naszkicować 
problemy związane z Turkiestanem Wschodnim tym bardziej, że 
już dawno temu ogłaszano tam niepodległość państwową, krwa-
wo tłumioną zarówno przez Chiny, jak i przez sowietów.

Sama nazwa – Turkiestan, czyli kraj 
Turków – pochodzi z języka perskiego. 
Określano nią rozległe terytoria Azji 
Środkowej zamieszkałe przez plemiona, 
dziś narody – Kazachów, Kirgizów, Uz-
beków, Turkmenów, Ujgurów – mówiące 
pokrewnymi językami tureckimi. Część 
tego terytorium została podbita przez 
Rosję w wieku XIX, a część przez Chiny 
na przełomie XIX i XX wieku. Na ob-
szarze zajętym przez Rosję istnieją dziś 
państwa Kazachstan, Kirgistan, Uzbeki-
stan i Turkmenistan, zaś teren chiński stanowi formalnie auto-
nomiczna prowincja Sinkiang, zamieszkała przez liczący około 
osiemdziesięciu milionów naród ujgurski wyznający islam.

Tradycje kultury ujgurskiej sięgają jeszcze okresu starożyt-
ności. Ujgurzy posiadali własne pismo i opartą o nie bogatą li-
teraturę. W VIII wieku po Chrystusie tworzyli silne państwo 
stepowe, w którym panującą religią był manicheizm, utworzo-
ny przez Maniego w Persji w III w. n.e. Władca ujgurski, kagan 
o imieniu Bogu Kagan, w roku 762 spotkał manichejskich misjo-
narzy mówiących w języku sogdyjskim, pokrewnym perskiemu, 
pochodzącym z Sogdiany, na terenie dzisiejszego Kirgistanu. Ję-
zyk ten i kultura, będąca połączeniem hellenistycznej i wschod-
niej, od czasów Aleksandra Macedońskiego przyczyniły się do 
rozkwitu kultury ujgurskiej, łączącej w sobie tradycje starożytnej 
Grecji, Persji i Indii poprzez wpływy buddyzmu. Manicheizm ist-
niał również w Europie. Manichejczykiem był przed przyjęciem 
chrztu św. Augustyn, manichejczykami byli słynni prowansalscy 

katarzy i bałkańscy bogomiłowie w wieku XI i XII. Po zajęciu 
Azji Centralnej przez Arabów w wieku VIII i IX, około wieku 
XI Ujgurzy stali się muzułmanami, tworząc w ramach islamskiej 
cywilizacji osobną, ciekawą i oryginalną kulturę. 

W okresie wcześniejszym istniało na tym terytorium stepo-
we imperium Błękitnych Turków, zaś jeszcze wcześniej zamiesz-
kiwali tam Hunowie, lud również tureckiego pochodzenia, który 
potem wywędrował do Europy, tworząc na gruzach cesarstwa 
zachodniorzymskiego krótkotrwałe państwo pod wodzą legen-
darnego Attyli w V wieku po Chrystusie. Dzieje i tradycje tam-

tejszych ludów tureckich badał i opisywał 
nieżyjący już wybitny rosyjski orientalista 
Lew Gumilow, syn sławnej poetki Anny 
Achmatowej, będącej w latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych duchową opo-
ką sowieckiej opozycji politycznej. Jego 
ojciec, Mikołaj Gumilow, również wybit-
ny rosyjski poeta oraz podróżnik, został 
w roku 1921 rozstrzelany pod zarzutem 
współorganizowania zamachu na życie 
Lenina przez ofi cerów Białej Gwardii.

We współczesnej sytuacji geopoli-
tycznej problematyka turkiestańska, związana z tematyką chińską, 
jest obok tybetańskiej priorytetową jeśli chodzi o politykę azjaty-
cką. Potencjalne rozbicie Chin od wewnątrz, to właśnie powstanie 
państwa Wschodniego Turkiestanu i Tybetu. O ile Tybet, m.in. 
ze względu na specyfi kę religijną, nie jest dla Chin zagrożeniem 
militarnym, o tyle Wschodni Turkiestan może takie stanowić. Or-
ganizacje muzułmańskich radykałów są tam aktywne i dopiero 
atak al-Kaidy na WTC 11 września 2001 roku spowodował pewne 
wstrzymanie pomocy dla islamskich partyzantów Sinkiangu. 

Wschodni Turkiestan niewątpliwie nie miał szczęścia do 
niepodległości i suwerenności, podobnie jak i inne, z wyjątkiem 
Mongolii, kraje tego regionu, tj. wspomniany wyżej Tybet oraz 
Tannu Tuwa, która to w okresie międzywojennym stanowiła 
osobne, teoretycznie suwerenne państwo. W takiej samej zresztą 
sytuacji znalazł się Turkiestan Zachodni, który w okresie 1917-20 
próbował wywalczyć niepodległość. 

ganizacji i struktur fundamentalistycznych, ich propagandę i próby 
nadmiernej aktywności w życiu politycznym i społecznym Tatarów. 
18-21 maja 2009 roku, podczas Narodowego Kongresu Tatarów 
Krymskich, w którym piszący te słowa uczestniczył, przedstawi-
ciele Islamskiej Partii oraz struktury ją wspierające zaatakowały 
bardzo ostro samego Dżemilewa i cały ruch tatarski, oskarżając 
ich o zdradę interesów muzułmańskich. Podobną demonstrację 
urządziła Partia Narodowa (Milli Firqa), żądając ustąpienia Dżemi-
lewa i całego Medżlisu, oskarżając jego przywódców o korupcję, 
nepotyzm i działalność mafi jną. W Symferopolu milicja ukraińska 
zapewniała zabezpieczenie przed ewentualnymi atakami rosyjskich 
nacjonalistycznych bojówek młodzieżowych. 

Mustafa Dżemilew jest przywódcą, liderem politycznym i spo-
łecznym, który sprawuje władzę nad narodem Tatarów krymskich 

od roku 1989 wyłącznie mocą swojego politycznego autorytetu 
i osobistej charyzmy oraz umiejętnością wygrywania przeciwieństw 
i politycznym realizmem w ocenie sytuacji, umiejętnością posługi-
wania się polityką małych kroków przy jednoczesnym długofalo-
wym, strategicznym planowaniu. Stara się nie utracić więzi z swoim 
narodem, prowadząc w sumie skromne życie osobiste. Trzeba mu 
niewątpliwie przyznać olbrzymi talent polityczny, wypływający za-
równo z jego cech osobistych, biografi i, jak i nadprzeciętnej zdol-
ności podejmowania trafnych decyzji w odpowiednim czasie, co 
jest jedną z podstawowych cech przywództwa. 

Selim Chazbijewicz 
 (Serdeczne podziękowania za zdjęcia dla Alego Chamzina 

z Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego)
■

Turkiestańska fl aga 
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Pierwsza inwazja Chin na obszar Wschodniego Turkiestanu 
datuje się od 1754 roku. W roku 1819 i 1824 miały miejsce dwa 
wielkie powstania ludności ujgurskiej przeciw chińskiemu pa-
nowaniu, w efekcie czego wyemigrowało do Zachodniego Tur-
kiestanu około 70 000 ujgurskich muzułmanów. W roku 1863 
jeden z ujgurskich plemiennych przywódców, Jakub Kuszbej, 
ogłosił Turkiestan Wschodni niepodległym państwem. W roku 
1871 Rosjanie zaatakowali okręg Ili w północnej części kraju, 
zaś Chiny zajęły Urumczi, główne miasto prowincji. W toku 
walk zginął Jakub Kuszbej.

Kolejne powstanie Ujgurów miało miejsce w prowincji 
Kumul w roku 1931. Walki stopniowo objęły cały kraj, zaś ich 
uwieńczeniem było ponowne ogłoszenie 12 listopada 1933 r. 
przez przywódcę powstania, Hodżę Nijaza, niepodległego pań-
stwa - Republiki Wschodniego Turkiestanu. Powstanie zostało 
stłumione przez Armię Czerwoną, ale następne wybuchło już 
w roku 1937 roku w prowincji Kaszgar, tym razem skierowane 
przeciw Związkowi Sowieckiemu. W roku 1941 wybuchło po-
dobne powstanie w górach Ałtaju. Na jego czele stanęli: AK 
Teke i Isim Chan. Walki trwały około dziesięciu lat, toczyły się 
zarówno po sowieckiej, jak i chińskiej stronie granicy.

W roku 1944 w prowincjach Ałtaj, Ili oraz Tarbaga-
tay doszło do zjednoczenia sił ujgurskich, na skutek czego 
w październiku 1944 r. została ponownie 
proklamowana niepodległość Republiki 
Wschodniego Turkiestanu, na której czele 
stanął Ali Chan Tore. Przy aktywnej pomocy 
Związku Sowieckiego ta kolejna próba poli-
tycznej separacji została zbrojnie stłumiona 
przez Chiny. W roku 1955 władze CHRL 
ogłosiły prowincję Sinkiang autonomicz-
nym okręgiem ujgurskim. Prześladowania 
działaczy ujgurskich nasiliły się w okresie 
rewolucji kulturalnej w Chinach. Obecnie 
istnieje niewątpliwie problem realizacji praw 
człowieka w tym regionie przez Chiny, co 
wiąże się z intensywną asymilacją miejsco-
wej ludności. Partyzantka ujgurska działała 
tu zarówno w latach pięćdziesiątych XX 
w., jak i obecnie. Separatyzm prowincji jest, 
obok Tybetu, największym problemem po-

litycznym Chin, który niewątpliwie będzie 
musiał w przyszłości zostać rozwiązany.

Współcześnie na terytorium Sinkiangu 
trwają walki z ujgurską partyzantką, która na 
przełomie XX i XXI wieku coraz bardziej za-
częła oscylować ideologicznie, pod wpływem 
Afganistanu, w kierunku radykalnego mu-
zułmańskiego fundamentalizmu. Jest wspie-
rana przez Arabię Saudyjską, gdzie mieszka 
duża emigracja ujgurska tworząca w tym 
państwie polityczne lobby na rzecz wsparcia 
dla Wschodniego Turkiestanu, a także przez 
Turcję – ze względów nacjonalistycznych, al-
bowiem Ujgurzy są uważani przez tureckich 
nacjonalistów za część wielkiego tureckiego 
narodu, obejmującego wszystkie grupy et-
niczne mówiące w językach tureckich – od 
Tatarów w Dobrudży rumuńskiej po Jaku-

tów na Syberii. Ten kierunek w tureckim nacjonalizmie, zwany 
panturkizmem, był jednym z fi larów polityki Turcji Osmańskiej 
na początku XX wieku, a Republiki Tureckiej w II połowie XX 
wieku. 

Flaga państwowa Wschodniego Turkiestanu przedstawia 
biały półksiężyc z gwiazdą na błękitnym tle. Błękitny kolor, 
oznaczający niebo w dawnej, jeszcze przedmuzułmańskiej tra-
dycji tureckiej, używany jest w symbolice wielu narodów ture-
ckojęzycznych.

Ujgurzy tworzą na zachodzie Europy rozliczne centra in-
formacyjne. Narodowe Centrum Niepodległości Wschodnie-
go Turkiestanu znajduje się też w stolicy USA, Waszyngtonie. 
Można więc przypuszczać, że Stany Zjednoczone wspierają 
niepodległościowy ruch ujgurski. Najbliższy Polsce ujgurski 
komitet niepodległościowy na rzecz Wschodniego Turkiestanu 
działa w Szwecji. Wydawane jest tam po rosyjsku i angielsku 
bardzo ciekawe czasopismo politologiczne pt. „Azja Centralna 
i Kaukaz”, którego współpracownikami są m.in. znani rosyjscy 
dysydenci, jak Władimir Bukowski. Również piszący te słowa 
współpracował z tym czasopismem.

Selim Chzabijewicz
■
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