
�Przegląd TaTarski Nr 1/2012

szanowni Państwo,
związek Tatarów rzeczypospolitej Polskiej jest organi-

zacją pozarządową, zrzeszającą obywateli polskich pocho-
dzenia tatarskiego. Nasi przodkowie osiedlili się na terytorium 
rzeczypospolitej ponad 600 lat temu i stawali orężnie w każ-
dej potrzebie swojej ojczyzny, wybranej z własnej nieprzymu-
szonej woli. związek Tatarów rzeczypospolitej Polskiej stara 
się kultywować i propagować tradycje tatarskie, będące także 
elementem kultury polskiej. korzystamy przy tym głównie ze 
składek naszych niezamożnych w większości członków.

rada Centralna związku Tatarów rzeczypospoli-
tej Polskiej serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które 
w minionym okresie wsparły finansowo naszą działalność. 
Wzorem lat ubiegłych uprzejmie prosimy o przekazanie 1% 
odpisu podatku należnego za rok 2011 na rzecz naszego 
stowarzyszenia. Przekazując odpis podatku dochodowego 
na konto związku Tatarów rzeczypospolitej Polskiej wspie-
rają Państwo naszą działalność na rzecz całego środowiska 
tatarskiego w Polsce, a w szczególności organizację obo-
zów dziecięcych i młodzieżowych, festynu „Tatarski dzień 
dziecka w Bohonikach” oraz wielu innych przedsięwzięć 
prezentujących kulturę tatarską w Polsce.

aby przekazać 1% odpisu podatku należnego proszę 
na formularzu rozliczeniowym w Urzędzie skarbowym 
wskazać numer wpisu do krajowego rejestru sądowego 
naszej organizacji:

KRS 0000204972.
Będziemy wdzięczni za przekazanie naszej prośby ro-

dzinie, znajomym.

związek Tatarów rzeczypospolitej Polskiej jest organi-
zacją pożytku publicznego (OPP), znajdującą się w wykazie 
Ministra Pracy i Polityki społecznej pod numerem 204972.

dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc.

 z poważaniem,

 Prezes rady Centralnej
 związku Tatarów rzeczypospolitej Polskiej

	 Jan	Adamowicz

Białystok, 2.01.2012 r.  

18 listopada 2011 r. we wrocławskim Muzeum etnograficz-
nym odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Tatarzy-muzułmanie 
na ziemiach rzeczypospolitej” oraz „Meczety na ziemiach Polski, 
litwy i Białorusi”, zorganizowanej w ramach obchodów 85-lecia 
Muzułmańskiego związku religijnego w rzeczypospolitej Polskiej 
pod Patronatem Honorowym Prezydenta rP, Bronisława komorow-
skiego.

ekspozycja bardzo udanie prezentowana była już w wielu mia-
stach Polski, m.in. w gdańsku i krakowie, a także poza granicami 
Polski: w egipcie, Tunezji, Pakistanie, algierii oraz we Włoszech. 
Muzułmański związek Wyznaniowy przygotował zbiór plansz z do-
kumentami, zdjęciami i innymi materiałami, obrazującymi historię, 
kulturę i życie codzienne Tatarów na ziemiach polskich. Muzeum 
Historyczne z Białegostoku dodało swe eksponaty, m.in. dywany 
modlitewne, muhiry, elementy stroju imama, dokumenty. 

Jednocześnie wystawione zostały obrazy olejne z kolekcji mu-
ftiego Tomasza Miśkiewicza, przedstawiające stare, często już nie-
istniejące meczety z polsko-litewsko-białoruskiego pogranicza. ich 
autorka, elwira sobolewska-Waliszewska, z pochodzenia Tatarka, 

Musa	Czachorowski

Tatarska wystawa we Wrocławiu
przygotowuje obecnie cykl portretów imamów. komisarzem wysta-
wy była Hanna golla z Muzeum etnograficznego we Wrocławiu. 

Uroczystego otwarcie tatarskiej wystawy, będącej kontynuacją 
muzealnego cyklu, w którym odbyły się już wystawy karaimska i or-
miańska, dokonał mufti Tomasz Miśkiewicz z małżonką, Barbarą 
Pawlic-Miśkiewicz. O swych działaniach twórczych opowiedziała 
przy okazji elwira sobolewska-Waliszewska. Wśród obecnych byli 
min. dariusz Tokarz – pełnomocnik wojewody dolnośląskiego ds. 
mniejszości narodowych i etnicznych, ks. prof. Józef Pater z Papie-
skiego Wydziału Teologicznego, ihor salamon – przewodniczący 
związku Ukraińców we Wrocławiu, romana Obrocka z Fundacji kul-
tury i dziedzictwa Ormian Polskich, a także robert Błaszak z agencji 
Wydawniczej „argi’, która składa i drukuje nasze tatarskie czaso-
pisma. Nie zabrakła przedstawicieli wrocławskich Tatarów, których 
reprezentowali m.in. Julita Chełmońska i krzysztof Pyclik.

ekspozycja prezentowana była do końca stycznia 2012 roku.

Musa	Czachorowski	
Fot.	Hanna	Golla

■

Tatarska wystawa we wrocławskim Muzeum Etnograficznym
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Aleksander Miśkiewicz

Wspomnienie o Tatarach 
polskich poległych 

za wolność i niepodle-
głość Polski oraz 

zmarłych zasłużonych 
dla Rzeczypospolitej

z okazji 93. rocznicy Święta Niepodległości Tatarzy w Białym-
stoku postanowili uczcić pamięć swoich współplemieńców pole-
głych w walkach o niepodległość Polski, a także tych, którzy zmarli 
śmiercią naturalną, ale posiadali zasłużyli się w nauce, pracy lub 
działalności społecznej. Uroczystość wspomnienia ich przybrała 
charakter apelu Poległych i zmarłych, a jego wykonawcami były 
dzieci uczęszczające na lekcje religii w Punkcie katechetycznym 
Muzułmańskiej gminy Wyznaniowej, znajdującym się w szkole 
Podstawowej nr 28 w Białymstoku.

apel odbył się 27 listopada 2011 r. w obecności rodziców i za-
proszonych gości, w tym Muftiego rzeczypospolitej Polskiej Toma-
sza Miśkiewicza z małżonką, przedstawicieli Urzędu Wojewódzkie-
go i straży granicznej.

Uroczystość rozpoczęła się krótką modlitwą w wykonaniu 
dzieci. Po niej starsi i młodsi uczniowie, a także osoby dorosłe 
czytały poszczególne wersy apelu. Wspomniano żołnierzy szwa-
dronu Tatarskiego wojsk napoleońskich z 1812 r., powstańców li-
stopadowych, poległych: płk. samuela Ułana i kpt. Bohdana Biela-
ka, powstańców z 1863 r., rozalię Buczacką i jej syna aleksandra 
oraz romualda solskiego. Nie zapomniano o Tatarach walczących 
w mundurach rosyjskich w wojnie rosyjsko-japońskiej oraz w cza-
sie pierwszej wojny światowej, w tym zamordowanego przez bol-
szewików gen. Macieja sulkiewicza, premiera rządu krymskiego 
w 1917 r., a po jego upadku szefa sztabu generalnego republiki 
azerbejdżańskiej, który nigdy nie zapomniał, że pochodził z ziem 

polskich. Wspomniano aleksandra sulkiewicza, rówieśniku i przy-
jacielu Józefa Piłsudskiego, działacza PPs w zaborze rosyjskim, 
potem legioniście 5. Pułku Piechoty i Brygady legionów, poległego 
w 1916 r. podczas walk na Wołyniu.

Oddano hołd żołnierzom Tatarskiego Pułku Ułanów im. Mu-
stafy achmatowicza, z okresu wojny z rosją bolszewicką w latach 

1919–1921, jak również jego twórcom: gen. aleksandrowi romano-
wiczowi, płk. zenonowi kryczyńskiemu, płk. Maciejowi Bajraszew-
skiemu, rtm. dawidowi Janowicz-Czaińskiemu i por. konstantemu 
achmatowiczowi.

Obok wojskowych wspomniano również działaczy ruchu kul-
turalno-oświatowego Tatarów polskich w latach międzywojennych, 
braci Olgierda Najman-Mirzę kryczyńskiego, prokuratora sądu 
Najwyższego w Warszawie, prezesa związku kulturalno-Oświato-
wego Tatarów rzeczypospolitej Polskiej i leona Najman-Mirzę kry-
czyńskiego, wiceprezesa sądu Okręgowego w zamościu, w latach 
1935–1939 na podobnym stanowisku w sądzie Okręgowym w gdy-
ni, naczelnego redaktora „rocznika Tatarskiego”.

Jeden z wersów poświęcony był pamięci imamów: alego isma-
iła Woronowicza, imama Miasta stołecznego Warszawy i kapelana 
szwadronu Tatarskiego 13. Pułku Ułanów Wileńskich, zamordowa-
nego w sowieckim więzieniu; imama aleksandra Chadeckiego, by-
łego żołnierza wspomnianego szwadronu, walczącego we wrześniu 
1939 r. w obronie kraju, a po wojnie długoletniego imama gminy 

białostockiej; imama ibrahima smajkiewicza, z gminy wileńskiej, po 
wojnie kontynuatora tej gminy w gdańsku; imama Bekira rodkiewi-
cza, muezina gminy nowogródzkiej, po wojnie muezina, następnie 
imama Muzułmańskiej gminy Wyznaniowej w gorzowie Wlkp.

Wiele nazwisk zawierał wers apelu poświęcony Tatarom pol-
skim walczącym podczas drugiej wojny światowej. Należeli do nich 

Modlitwę prowadził immam Mustafa Stefan Jasiński

Zapraszamy 
do tatarskiego tańca

zarząd Muzułmańskiej gminy Wyznaniowej w Białym-
stoku informuje, że od 1 marca do 31 maja 2012 roku 
organizowane są warsztaty tańca tatarskiego.

do udziału zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież 
w wieku od 6 do 18 lat. zajęcia będą odbywały się dwa 
razy w tygodniu po 2 godziny.

dokładne informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 693 922 626.

zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
oraz ze środków własnych.

Halina Szahidewicz	
■
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7 grudnia 2011 r. w gdańsku przebywał z roboczą wizytą pre-
zydent Tatarstanu rustam Minnichanow . W składzie towarzyszącej 
prezydentowi tatarskiej delegacji znajdowali się: dyrektor departa-
mentu spraw zagranicznych rT - asystent prezydenta ds. spraw 
międzynarodowych iskander Muflichanow, prezes agencji rozwoju 
inwestycyjnego linar Jakupow, dyrektor generalny innowacyjno-
produkcyjnego Technoparku „idea” siergiej Juszko i in.

m.in. por. Michał szumski, który zginął w Miednoje, płk ibrahim 
Bajraszewski z samodzielnej Brygady strzelców Podhalańskich, 
także uczestnik francuskiego ruchu oporu, dżennet dżabagi-skib-
niewska z Wojskowego Przysposobienia kobiet w gdyni, podczas 
wojny oficer oświatowy w ii korpusie Polskim , płk Fuad szehi-
dewicz, żołnierza ii korpusu, wybitny działacz emigracji polskiej 
w Wielkiej Brytanii, rtm. aleksander Jeljaszewicz (po wojnie mjr re-
zerwy) ostatnie dowódca szwadronu Tatarskiego 13. Pułku Ułanów 
Wileńskich.

Osobny wers apelu poświęcony był marynarzom, m.in. por. 
stefanowi Murzie-Murziczowi z Flotylli rzecznej Marynarki Wo-
jennej w Pińsku, który zginął w katyniu; starszemu marynarzowi 
adamowi Bajraszewskiemu z wymienionej flotylli, po samozato-
pieniu jej, ukrywał się na Wileńszczyźnie, a później walczył jako 
żołnierz ii armii Wojska Polskiego, kapitanowi Żeglugi Wielkiej 
Polskiej Marynarki Handlowej aliraszydowi aljewiczowi z gdań-
ska, zmarłemu w 2010 r.

Bardzo wiele nazwisk zawierał wers wymieniający nazwiska 
pracowników naukowych, inżynierów, nauczycieli i lekarzy z cza-
sów międzywojennych i po drugiej wojnie światowej. Wymieńmy tu 
chociaż profesora Osmana achmatowicza, chemika z Uniwersytetu 
stefana Batorego w Wilnie, później Uniwersytetu Warszawskiego, 
uczestnika tajnego nauczania w Częstochowie w czasie wojny, 
po roku 1945 twórcy Politechniki Łódzkiej, członka rzeczywistego 
PaN; prof. stefana Bazarewskiego, jednego z twórców powołania 
Uniwersytetu stefana Batorego w Wilnie, także dra inż. dżemala 
Woronowicza z Politechniki szczecińskiej i dra sulejmana lebie-

dzia z akademii rolniczej w szczecinie, współzałożyciela Wydziału 
rolniczego w Wyższej szkole Pedagogicznej w siedlcach, obecnie 
akademii Podlaskiej.

W przerwach między wersami recytowano wiersze stanisława 
kryczyńskiego, „Umarłym” i „Osądź”, a także ks. Jana Twardowskie-
go „Śpieszmy się”. Podczas apelu chór dzieci, po każdym wersie, 
zależnie komu był poświęcony odpowiadał: „Polegli Na Polu Chwa-
ły, Cześć ich Pamięci”, a przy marynarzach „Odeszli na Wieczną 
Wachtę”. apel zakończył krótką modlitwą imam stefan Jasiński. 
Następnie chór dzieci zaśpiewał pieśń o piechocie z refrenem: „Ma-
szerują strzelcy, maszerują”.

Podkład muzyczny przygotował Maciej Mucha, grający na 
trąbce sygnały Wojska Polskiego, stosownie do apelu Poległych 
i zmarłych. Chór przygotowała hm. izabella szehidewicz i jej mał-
żonek hm dariusz szehidewicz, zaś stronę medialną uroczystości 
zaprezentował Janusz Majewski. zespół „Buńczuk”, którego człon-
kowie także czytali wersy apelu, przygotowała jego kierowniczka 
Halina szahidewicz, przewodnicząca Muzułmańskiej gminy Wy-
znaniowej w Białymstoku, czuwająca również nad całością uro-
czystości. Natomiast pomysł uroczystości, jak i odpowiedzialność 
za nią spoczął na Tamarze Jabłońskiej, przewodniczącej komitetu 
rodzicielskiego dzieci uczęszczających na lekcje religii. konsul-
tantem historycznym był dr aleksander Miśkiewicz, autor tej pu-
blikacji.

Aleksander Miśkiewicz	
Fot. Krzysztof Mucharski

■

Prezydent Tatarstanu z wizytą w Gdańsku
Prezydent przybył do gdańska z Wiednia, wieczorem 6 grud-

nia. rankiem następnego dnia złożył kwiaty przed pomnikiem 
Polskiego Tatara na Oruni. Ponadto odwiedził Narodowe Centrum 
kultury Tatarów rzeczpospolitej Polskiej im. leona kryczyńskie-
go i spotkał się z przedstawicielami tatarskiej wspólnoty w Polsce 
[Obecni byli m.in. dżemila smajkiewicz-Murman, selim Chazbije-
wicz, Jusuf konopacki, aleksander Bazarewicz, lilla Świerblewska, 
adam Murad Murman]. 

r. Minnichanow przeprowadził konsultacje z marszałkiem 
województwa pomorskiego M. strukiem, odwiedził gdański Park 
Naukowo-Technologiczny oraz spotkał się z przedstawicielami biz-
nesu województwa i prezydentem miasta gdańsk. Prezydent wy-
soko ocenił możliwości współpracy Tatarstanu z województwem 
pomorskim w ramach rozwoju stosunków rosyjsko-polskich. za-
znaczył, że w przeciągu 9 miesięcy 2011 roku tatarsko-polski obrót 
towarowy przekroczył 3 miliardy dolarów Usa.

Według słów rustama Minnichanowa, należy obecnie pogłę-
biać handlowo-ekonomiczną oraz kulturalną współprace między 
obydwoma regionami. Tatarstan jest gotowy do ustanowienia wza-
jemnie korzystnych stosunków, powiedział.

Służba Prasowa Prezydenta Republiki Tatarstan
(Z jęz. rosyjskiego przetłumaczył Musa Czachorowski)

■

Urodziny Macieja Musy Konopackiego 
W pięknym mieście Wilnie, 29 stycznia 1926 roku urodził się 

Maciej Musa konopacki, syn Hassana i Heleny z domu iljasewicz. 
Niezwykły to człowiek, bo stworzony przez Najwyższego z mate-
riałów najwyższej próby. splotły się w jego sercu i umyśle wątki li-
tewskie, białoruskie i polskie, osadzone w tatarskim nurcie, a wiara 
głęboka, ponad wyznania wszelkie się rozlewająca, prowadzi go 

przez życie łaski Bożej pełne. Coraz mniej takich ludzi na naszym 
ziemskim padole. 

Poznałem go najpierw z publikacji rozmaitych, Jego własnych 
i o Nim. Wreszcie, któregoś lata, w gdańskim meczecie podszedł 
do mnie niewysoki, szczupły mężczyzna i wyciągając dłoń, po-
wiedział coś po litewsku. Pamiętam jego piękny, szczery uśmiech. 

Prezydent Tatarstanu składa kwiaty przed pomnikiem Tatara
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Laba	diena, odparłem. Mano vardas Ča-
charauskis… Przepraszam, więcej już nie 
potrafię… 

Od tamtego dnia piszemy czasem 
do siebie, częściej zapewne o sobie my-
ślimy, mimo niewątpliwych odmienności 
odczuwamy, śmiem twierdzić, podobnie 
wiele spraw. Łączy nas pamięć, atawi-
styczny być może zapis stepu, zew krwi, 
trop wiodący z wieczności w wieczność. 
Światło. 

Mój Czcigodny Bracie plemienny: 
pozdrawiam Cię serdecznie ponad cza-
sem i przestrzenią. Bądź z nami wszyst-
kimi, w zdrowiu i spokoju, z radością 
i dobrą wiarą w sercu – nie tylko przez 
najbliższe sto lat, ale i zawsze. Tego Ży-
czy Ci najserdeczniej 

Twój	Musa	Czachorowski	

*
            Maciejowi Musie Konopackiemu

idzie biegnie po stepie przez życie
jak we śnie poza snem
a wszędzie tę jasność dotyka przenajczystszą
co nas maluczkich w wiekuistość przemienia
coraz częściej z Panem Bogiem rozmawia
o ponadwiecznych duszy uniesieniach
czasem wtrąca jakieś słowa litewskie
albo z białoruska zaciągać zaczyna
Bóg zaś odpowiada mu po tutejszemu
Muso Tatarzynie szczerosłowiański
miłuję cię…

idzie więc spragniony tego światła
jak prorok samotny
niewinny niczym dziecko

23.03.2010
Musa	Czachorowski

informujemy ze smutkiem, że 
14 grudnia 2011 roku zmarła w Wielkiej Brytanii

Zeinab Janowicz-Czaińska Drotlew
nasza rodaczka, Tatarka, kobieta wielkiego serca i hartu ducha, zawsze pamiętająca o swojej rodzinie, tatarskiej społecz-
ności oraz Ojczyźnie. 
Urodziła się 7 maja 1912 roku w grodnie, w tatarskiej i muzułmańskiej rodzinie szczęsnowiczów. Była żona majora dawu-
da Janowicza-Czaińskiego, uczestnika i wojny światowej, współorganizatora Pułku Jazdy Tatarskiej, w roku 1940 areszto-
wanego i zamęczonego przez NkWd.
aresztowana, wraz z dziećmi zesłana na sybir, gdzie w nieludzkich warunkach pracowała i walczyła o przetrwanie. Po 
amnestii w r. 1941 udała się do Uzbekistanu, do armii gen. andersa. z wojskiem wyjechała do Persji, następnie do libanu. 
Po kilkuletniej tułaczce znalazła przystań w Wielkiej Brytanii. Tam, zmagając się z wieloma problemami, znalazła pracę 
i wykształciła dzieci. Wyszła ponownie za mąż za płk. Józefa drotlewa. Bardzo interesowała się życiem polskiej społecz-
ności tatarskiej, przyjmowała chętnie u siebie oraz pomagała naszym Tatarom.
Życie zeinab Janowicz-Czaińskiej drotlew jest świadectwem epoki. Opisała swe losy w książce „Przez lasy syberii do Wielkiej 
Brytanii”, wydanej w roku 2001 przez związek Tatarów rP w gdańsku. Była człowiekiem szlachetnym i prawym, gorącą pa-
triotką oraz godną Tatarką. spoczęła na Tatarskim Cmentarzu Muzułmańskim w Warszawie. Pamiętajmy o Niej.

serdeczne wyrazy współczucia składa rodzinie 

Polska Społeczność Tatarska
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„Stałem się heroldem zbliżenia Polski ze światem islamskim.	
Ciągnęło mnie w tamte strony, dawałem tam sobie doskonale radę 

i ludzie tamtejsi chętnie się ze mną kumali”1

(stanisław korwin-Pawłowski)

związki Polaków z egiptem powstają i kształtują się pod wpły-
wem wielu okoliczności. Podróże, badania naukowe, studia, tajne 
i jawne misje, szukanie zatrudnienia itd.2 interesująca jest ich wie-
lowymiarowość, która odzwierciedla złożoność tego kraju, a tym sa-
mym relacji polsko-egipskich. Jeden z tych wątków, arabsko-muzuł-
mański, nabrał szczególnego znaczenia w okresie ii rzeczypospolitej, 
gdy nawiązywano oficjalne stosunki z królestwem egiptu i szukano 
punktu stycznego, wspólnej płaszczyzny, która umożliwiłaby bliższe 
kontakty. Odwołano się wówczas do islamu i w roli pośrednika uka-
zano ze strony polskiej tatarską mniejszość muzułmańską.3 

Przytoczony wymiar jednakże wykraczał poza nią i obejmował 
działalność stanisława korwin-Pawłowskiego (1889-1970)4, któremu 

1  s.a. korwin, Wspomnienia. Wyścig z życiem, t. 2, Warszawa 1966, s. 29. autor podpisywał 
się również w swoich pracach jako stanisław korwin-Pawłowski.

2  Wybrane monografie, które poruszają tę tematykę: s.J. Bystroń, Polacy w Ziemi Świętej, Syrji 
i Egipcie, 1147-1914, kraków 1930, s. gołąbek, Związki Polski i Polaków z Afryką do roku 1945, 
Warszawa 1978, J. knopek, Migracje Polaków do Afryki Północnej w XX wieku, Bydgoszcz 
2001, H. kaczmarek, Polacy w Egipcie do 1914 roku, szczecin 2008. 

3  zob. a. Miśkiewicz, Tatarzy Polscy 1918-1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne, Warsza-
wa 1990, s. 140-147, zob. również P. Łossowski, Polska w Europie i świecie 1918-1939. Szkice 
z dziejów polityki zagranicznej i położenia międzynarodowego II Rzeczypospolitej, Warszawa 
1990, s. 127-128. 

4  zob. i.P. Maj, Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926–1939, Warszawa 2007, s. 38. 
W pracy znajduje się opracowany biogram stanisława korwin-Pawłowskiego. 
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przyświecała idea nie tylko poznania świata arabskiego, zwłaszcza 
egiptu, ale i zacieśnienia z nim współpracy na wielu płaszczyznach. 
Celem niniejszego artykułu jest zatem przybliżenie przejawów jego 
aktywności w tym kraju w latach 1932-1939 i przedstawienie jej oceny 
na podstawie wybranych raportów czynników rządowych, polskich 
i egipskiego. autor nawiąże również do pobytu stanisława korwin-
Pawłowskiego w Palestynie (1931-1932), stanowiącego pierwsze ze-
tknięcie się Polaka ze światem języka arabskiego. Nie podejmie nato-
miast zagadnienia jego obecności w arabii, uczestnictwa w rozmo-
wach rozjemczych w czasie konfliktu saudyjsko-jemeńskiego (1934 r.) 
oraz podjętej następnie pracy - badań hydrologicznych w Nadżdzie.5 

Nie opracowano dotąd biografii stanisława korwin-Pawłow-
skiego, dlatego też podstawę rozważań stanowią jego wspomnienia. 
Uzupełniane są, niekiedy poddawane w wątpliwość, konfrontowane 
z ustaleniami w pracach naukowych oraz dokumentacją znajdującą 
się w instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Władysława sikorskiego 
(iPMs) w londynie, archiwum akt Nowych (aaN), Centralnym ar-
chiwum Wojskowym (CaW) w Warszawie oraz Narodowym archi-
wum egiptu w kairze. Przyjęto kryterium problemowe pozwalające 
wskazać na miejsca, które wymagają dalszych badań i rozwinięcia. 

stanisław korwin-Pawłowski znany jest głównie jako współ-
twórca, organizator i sekretarz generalny instytutu Wschodniego 
w Warszawie.6 Przedmiotem zainteresowania tej placówki badaw-
czej była szeroko rozumiana problematyka Wschodu, w mniejszym 
zaś stopniu kraje arabskie. Należy dodać jednakże, że to instytut 
Wschodni realizował zamysł stypendiów dla pięciu polskich stu-
dentów na egipskim uniwersytecie al-azhar.7 dążyć miał do reali-
zacji ambitnego celu, który stanisław korwin-Pawłowski objaśniał 
następującymi słowami: „...chodziło w pierwszym rzędzie o przygo-
towanie kadr ludzi zdolnych zrozumieć psychikę ludów wschodnich, 
cenić ich wartość i szanować ich”.� stopniowo stawał się również, 
dzięki funkcjonującej przy nim szkole Wschodoznawczej, ważnym 
polskim ośrodkiem nauczania języków wschodnich9. 

stanisław korwin-Pawłowski uważał się za animatora. W pra-
cy kierowniczej wykazywać się miał pragmatyzmem. Przedmioty 
z zakresu historii politycznej, kultury, językoznawstwa wykładano 
w instytucie w rozmiarze potrzebnym dla lepszego zrozumienia 
bieżącej sytuacji, realiów. Wykładowców zobowiązano do opraco-
wywania skryptów oraz tekstów ćwiczeniowych, słowników. Teorię 
łączono z praktyką. kształcono potrzebnych krajowi specjalistów 
i upowszechniano wiedzę.10 

Pojawiły się jednak głosy krytyczne��, zwłaszcza środowiska 
akademickiego, które stawiało instytutowi szereg zarzutów, m.in. 
dyletanctwa w prowadzeniu zajęć i braku odpowiednich kompe-
tencji. Obawiano się realnego konkurenta w sytuacji rozproszenia 
krajowych uniwersyteckich ośrodków orientalistycznych.12 korwin-
Pawłowski utrzymywał, że akademicki sposób postrzegania i me-

5  zob. s.a. korwin, Wspomnienia..., s. 96-109, 124-137, zob. również a. Bakalarz, Polaków	odkry-
wanie Arabii Saudyjskiej, kraków 2005, s. 151-158. 

6  s. korwin-Pawłowski, Uzupełnienie życiorysu. Działalność w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy 
(dokument opracowany dla polskiego Msz), 10.01.1954 r., na prawach rękopisu, ze zbiorów 
prywatnych rodziny, s. 1, zob. również s.a. korwin, Wspomnienia..., s. 50-52. 

7  zob. a. Miśkiewicz, op. cit., s. 145, zob. również raport Poselstwa rP w kairze w sprawie uni-
wersytetu al-azhar, 6.11.1930 r.; iPMs, zespół Poselstwa rP w kairze, sygn. a50, nr teczki 104, 
bez paginacji.

8  s. korwin-Pawłowski, Uzupełnienie..., s. 1. 
9  i. P. Maj, op. cit., s. 84-89.
10  s. korwin-Pawłowski, Uzupełnienie..., s.1-2.
��  i. P. Maj, op. cit, s. 37.
12  ibidem, s. 89.

Stanisław Korwin-Pawłowski w Aleksandrii, 1933 r. (ze zbiorów rodzinnych)
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tody nauczania były niedostosowane do wymogów teraźniejszości, 
nie spełniały kryterium użytkowego.13 stwierdzał w swoich wspo-
mnieniach: „Muszę przyznać, że Instytut miał spore trudności z prze-
zwyciężeniem sztywnego stanowiska uniwersyteckiej orientalistyki”.14 
(...) „Trudno podważać wielką wagę delikatesów naukowych, ale po-
trzebny i chleb powszedni”.15

istotne znaczenie miał również kontekst polityczny, w jakim 
powstawał i dojrzewał ośrodek. zwrócił na siebie uwagę władz. 
stanisław korwin-Pawłowski odnotował: „Sztab Generalny [Oddział 
ii sztabu generalnego Wojska Polskiego]16 widząc jak szybko się on 
rozwija, zaczął naciskać, byśmy rozszerzyli swoją działalność w myśl 
sztabowych zamierzeń”.17 

instytucję poddawano procesowi upolitycznienia, ukierunkowy-
wania na neutralizację zagrożenia w postaci związku radzieckiego, 
przekształcania w kluczowy element organizacyjny ruchu prometej-
skiego.�� korwin-Pawłowski sprzeciwiał się temu. Odnotował19, że 
nie widząc możliwości na pozostawienie w dotychczasowym kształ-
cie pracy szkoły i instytutu20, złożył rezygnację z pełnionych funkcji. 
Po latach pisał, że wydarzenie to pod wieloma względami miało dla 
niego korzystne następstwa. Odzyskał swobodę działania, możli-
wość kontynuacji nauki oraz poszerzyły się jego horyzonty.21 

W roku 1931 wyjechał z Polski. Udał się do Palestyny, w której 
prawdopodobnie utrzymywał się z własnych środków.22 Pobierał 
lekcje języka arabskiego. Przygotowywał się do studiów na uniwer-
sytecie al-azhar w kairze. zbierał materiały do monografii poświę-
conej stosunkom Polski z ziemią Świętą.23 Przeprowadził kwerendę 
m.in. w archiwach kustodii O.F.M, Patriarchatu Łacińskiego, Patriar-
chatu greckiego oraz rosyjskiego Towarzystwa Palestyńskiego. 
Pełnił w późniejszym okresie rolę korespondenta prasowego z tego 
terenu dla „kuriera Poznańskiego”.24 

działalność stanisława korwin-Pawłowskiego w Palestynie 
została opisana w opinii na ten temat, opracowanej przez konsulat 
generalny rzeczypospolitej Polskiej w Jerozolimie.25 Wynika z niej, 
iż zjawił się w tym mieście na jesieni 1932 r. i przedstawił się jako 
współwłaściciel przedsiębiorstwa ładunkowego w gdyni. Nie moż-
na zweryfikować tej informacji. Podał jako cel swojej podróży do Pa-
lestyny zwiedzanie kraju i zaznajomienie się z życiem miejscowych 
arabów. rzadko zachodził do polskiej placówki dyplomatycznej 
i w rozmowach zachowywał jak najdalej idącą rezerwę. Nie przed-
stawił żadnych listów polecających. dokument podaje informację, 
że utrzymywał kontakty z dozorcami konsulatu, co wydawało się 
podejrzane. Odwiedzał miejscową kolonię chrześcijańską, polską 

13  s. a. korwin, Wspomnienia..., s. 45.
14  s. korwin-Pawłowski, Uzupełnienie..., s. 1.
15  s. a. korwin, Wspomnienia..., s. 45.
16  Organ polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego działający w latach 1918–1939.
17 s. a. korwin, Wspomnienia..., s. 47, zob. również i. P. Maj, op. cit., s. 40, 74, 101, 160. 
��  ibidem, s. 17. W monografii nt. instytutu Wschodniego przytacza się obszerną literaturę 

dotyczącą zagadnienia prometejskiego.
19  s. a. korwin , Wspomnienia..., s. 52.
20  zob. i. P. Maj,  op. cit. , s. 102.
21  s.a. korwin, Wspomnienia..., s. 66.
22  Emerytura p. Stanisława Korwin Pawłowskiego, dokument 505/0s/11 z dn. 20.09.1937 r. Wy-

działu konsularnego Poselstwa rP W kairze do Ministerstwa skarbu w Warszawie, zob. 
również kwestionariusz Paszportowy dla Wydziału konsularnego Poselstwa rP w kairze, 
rubryka źródła dochodu zagranicą: osobiste i emerytura; iPMs, zespół Poselstwa rP w ka-
irze, sygn. a50, nr teczki 323, bez paginacji. 

23  Miała ukazać się w postaci książki w 1939 roku nakładem wydawnictwa „Biblioteka Pol-
ska” i nosić tytuł „stosunki rzeczypospolitej królewskiej z ziemią Świętą. Ostatecznie 
opublikował ją w 1958 r. instytut Wydawniczy PaX; zob. s.a. korwin, Stosunki Polski z Zie-
mią Świętą, instytut Wydawniczy PaX , Warszawa 1958, s. 13. 

24  artykuły w ujęciu chronologicznym: z pielgrzymki patriotycznej do ziemi Świętej. Ślady polskie 
w Jerozolimie, nr 332 rok 32, niedziela 23 lipca 1939 r., z pielgrzymki patriotycznej do ziemi 
Świętej. W starych księgach gospod pątniczych, nr 356, rok 34, niedziela 6 sierpnia 1939 r., 
z pięknych kart dziejów ludu polskiego. z pielgrzymki patriotycznej do ziemi Świętej, Nr 368 
rok 34, niedziela 13 sierpnia 1939 r., dzielny ks. Marcin Pińciurek. z pielgrzymki patriotycznej do 
ziemi Świętej, Nr 378 rok 34, niedziela 20 sierpnia 1939 r. 

25  Pismo do Poselstwa rP w kairze z dn. 22.07.1933 r.; aaN, Msz, sygn. 5302, s. 42-49. Źródło 
zostało przywołane w monografii: i. P. Maj, op. cit., Warszawa 2007, s. 37. 

robotniczą rodzinę dopierałów, jak również członków kolonii ro-
syjskiej i niektórych Żydów. 

Uczył się języka arabskiego, a także tłumaczył artykuły dla 
dzienników arabskich. Ponadto odbywał wiele wycieczek, rozjaz-
dów i nawiązał znajomość z Chalilem Badasem, nauczycielem języ-
ka arabskiego w st. george College, byłym redaktorem niewielkiego 
czasopisma arabskiego, mówiącym płynnie po rosyjsku. To on wpro-
wadził Polaka w środowisko arabskie, przedstawił go Wielkiemu Mu-
ftiemu Jerozolimy i innym ważniejszym osobistościom muzułmań-
skiego świata arabskiego. W omawianym dokumencie napisano, iż 
zbliżył się również do arabskiej szkoły średniej rawdat-el-Maaref. 
deklarował tam możliwość umieszczenia kilku chłopców arabskich 
w polskich szkołach wojskowych, względnie w polskiej armii. 

stanisław korwin-Pawłowski wygłosił pogadanki o Polsce oraz 
przygotował prelekcję o marszałku Piłsudskim, która została odczy-
tana w języku arabskim przez jednego z nauczycieli. Pismo konsula-
tu rP donosi, że ukazała się później drukiem w czasopismach arab-
skich. Nie podaje jednak źródła. Oceniając działalność publicystyczną 
korwin-Pawłowskiego, konsul rP z. kurnikowski stwierdził, że jego 
artykuły publikowane w prasie arabskiej, nie były w opinii konsulatu 
dość szczęśliwe i wywoływały komentarze w konsulacie, administra-
cji brytyjskiej oraz wśród miejscowego społeczeństwa. W organie 
prasowym partii niezawisłości „el-arab” umieszczono sarkastyczny 
tekst pt. „lawrence Polski”. Przyrównywano go zapewne do postaci 
Thomasa edwarda lawrence’a (1888-1935), znanego jako lawrence 
z arabii, który był brytyjskim oficerem i agentem wywiadu. 

Podobny skutek miały rozmowy polityczne, które według kon-
sula nie odbywały się w porozumieniu i za zgodą polskiej placówki 
dyplomatycznej. Prowadząc je, stanisław korwin-Pawłowski powo-
ływał się na osoby wpływowe w Polsce oraz fakt rzekomego wy-
kładania w kraju zagadnień polityki polskiej na Wschodzie. Wśród 
jego rozmówców znalazł się m.in. Tabatabai, były prezes ministrów 
w Persji, następnie sekretarz generalny stałego Biura kongresu Pa-
nislamskiego i prawa ręka Wielkiego Muftiego Jerozolimy. korwin-
Pawłowski powiadomił go, że Polska miała i ma zawsze sympatię do 
krajów wschodnich, muzułmańskich. Ważną rolę odgrywała niegdyś 
dla niej Turcja, obecnie natomiast wobec znaczących tam prądów 
sowieckich, zachodzić miała konieczność zwrócenia się w stronę in-
nych krajów muzułmańskich, a w szczególności arabskich. 

aktywność polityczna Polaka sprawiła, iż władze brytyjskie, 
a w szczególności urzędnicy bezpieczeństwa i departamentu Poli-
tycznego, zainteresowały się jego osobą. Postrzegano go jako zagro-
żenie. zwracano się o informacje o nim do konsulatu generalnego 
rP. Odmówiono mu przedłużenia pobytu w Palestynie. Przytaczany 
dokument zawiera uwagę, iż skierował się wówczas do polskiego 
przedstawicielstwa z prośbą o interwencję u władz mandatowych. 
W opinii odnotowano fakt, iż w trakcie rozmów z dyplomatami pol-
skimi stanisław korwin-Pawłowski słusznie wyrażał przypuszcze-
nie, do którego stale powracał, że „władze palestyńskie” mają najwi-
doczniej zastrzeżenia co do prowadzonej przez niego na tym terenie 
akcji. Przyznawać miał zatem implicite, że taktyka przezeń stosowa-
na obudziła czujność brytyjskich władz mandatowych. Nie wiedział 
przecież i nie informowano go o zapytaniach strony brytyjskiej.

Hyamson, dyrektor departamentu imigracyjnego (w Palestynie) 
postawił wręcz pytanie, czy konsulat generalny rP może ręczyć za 
osobę stanisława korwin-Pawłowskiego, że nie prowadzi on żadnej 
działalności politycznej. Polski podróżnik złożyć miał przyrzecze-
nie, zgodnie ze swoimi planami, że w najbliższym czasie wyjedzie 
z Palestyny do egiptu. konsulat rP ustalił, iż w międzyczasie podjął 
starania w konsulacie francuskim o uzyskanie wizy na wjazd do sy-
rii, w celu kontynuowania nauki języka arabskiego. Oznajmił przy 
tym wicekonsulowi francuskiemu, że władze brytyjskie odnoszą się 
do niego z niechęcią. Nadmienił również, iż sympatyzuje z nacjo-
nalistycznym ruchem arabskim i znajduje podstawę do współpra-
cy arabsko-francuskiej przeciw polityce brytyjskiej na Wschodzie. 
Wiza na wjazd do syrii została mu odmówiona. 



7Przegląd TaTarski Nr 1/2012

konsulat egipski w Jerozolimie uzależnił udzielenie wizy Pola-
kowi od pisma konsulatu generalnego rP, zaświadczającego praw-
dziwość deklarowanych przez niego powodów pobytu w tym kraju, 
mianowicie studiów lingwistycznych i kultury arabskiej. Podanie celu 
turystycznego utrudniłoby mu działalność w egipcie i kontakt z koła-
mi arabskimi, do których posiadać miał podobno pewne polecenia. 
Niemniej jednak nawiązane przez niego w Palestynie stosunki z elitą 
arabską, wedle informacji polskiego konsulatu, nie mogły uchodzić 
za zażyłe, gdyż nabrano podejrzeń co do szczerości zamierzeń i za-
gadkowości tej postaci. Panowała opinia, iż prawdopodobnie chciał 
zostać specjalistą od spraw arabskich lub wypełniał powierzoną mu 
specjalną misję, czerpał środki z funduszów rządowych i wysyłał do 
Polski periodyczne sprawozdania. Natomiast wśród sfer żydowskich, 
naukowych i politycznych, zaczęły krążyć pogłoski, że stanisław 
korwin-Pawłowski jest wysłannikiem rządu polskiego i ma na celu 
zorganizowania wojskowego przysposobienia arabów. zaczęto się 
stopniowo od niego odsuwać, co przyspieszyło jego decyzję o opusz-
czeniu Palestyny. W roku 1932 zamieszkał w egipcie26, kraju powierz-
chownie jedynie arabskim27, o rozbudowanej strukturze tożsamości. 

rozpoczął się wówczas w jego życiu tzw. okres egipski. zo-
stał dokładnie opisany nie tylko w przytaczanej tu autobiografii, 
opublikowanej w 1966 r. przez wydawnictwo „Czytelnik”. Poświęcił 
również temu krajowi osobną książkę pt. Egipt i Egipcjanie, wydaną 
w 1952 r. nakładem ludowej spółdzielni Wydawniczej. sens życia 
w egipcie nadawały mu studia na uczelni al-azhar.28 ich rezultat 
to rozprawa doktorska pt. Myśl religijna na tle geo-klimatycznym.29 
Należy to jednakże potwierdzić. 

stanisław korwin-Pawłowski aktywnie uczestniczył w życiu na-
ukowym uniwersytetu. W roku 1936 zapoczątkować miał, co znajduje 
pewne potwierdzenie w jego dorobku pisarskim, bliżej nieokreślony 
kurs „polonistyczny” i etnografii30, oparty na ściślej współpracy ze słu-
chaczami, którzy dostarczali danych. Większość z nich, zauważał, 
„rekrutowało się ze środowiska chłopskiego i robotniczego. Okoliczność 
ta ułatwiała bardzo zorganizowanie właściwego studium [...] dającego 
możność sięgnąć jak najgłębiej w warstwy ludności egipskiej”.31 

Przedmiotem obserwacji była zwłaszcza ludność wiejska 
i małych miast. stanisław korwin-Pawłowski z uwagą przyglądał 
się również mieszkańcom pustyni (bedu). Podróżował w celach na-
ukowych do syrii, sudanu i libii. Prowadził badania z zakresu reli-
gioznawstwa porównawczego. interesował się nimi, zdaniem Pola-
ka, jeden z najświatlejszych umysłów współczesnego egiptu, autor 
encyklopedii koranicznej, prof. al-azharu szejch Tantaui (Tantawi) 
al-dżauhari (dżawhari).32 To on miał poprzeć i przedstawić na ra-
dzie uczelni jego projekt utworzenia katedry etnografii.33 Jeżeli rze-
czywiście taki fakt miał miejsce i można go potwierdzić, oznacza to 
wielkie osiągnięcie zasługujące na uhonorowanie. 

Ponadto stanisław korwin-Pawłowski poszukiwał akcentów 
polskich w egipcie. zwrócił uwagę m.in. na kolekcję pasów polskich 
w zbiorze księcia kamal al-dina Husajna. Poświęcić miał rzekomo 

26 W kairze m.in. pod adresem: saad basza zaghlul nr 25; zob. akt paszportowy Nr 505/
os/39, iPMs, zespół Poselstwa rP w kairze, sygn. a50, nr teczki 323. 

27 s. a. korwin, Wspomnienia..., s. 66.
28 „Oprócz wyżej wymienionych dwóch stypendystów (alego Woronowicza oraz Mustafy 

aleksandrowicza) studiują na al-azharze jeszcze trzej muzułmanie polscy, (w tym) stani-
sław korwin-Pawłowski”; aaN, Msz, Poselstwo rP w kairze, sygn. 7232, s. 8.

29 s. korwin-Pawłowski, Załącznik do ankiety (dokument opracowany  dla polskiego Mini-
sterstwa spraw zagranicznych), bez daty, na prawach rękopisu, ze zbiorów prywatnych 
rodziny, s. 1.

30 „Jednocześnie zaznaczam, że p. chargé d’affaires p. i. alfons kula powiadomiony był prze-
ze mnie we właściwym czasie o zapoczątkowaniu kursów polonistycznych na al-azharze 
i uprzejmie udzielił swojej pomocy.”; Pismo stanisława korwin-Pawłowskiego do Posel-
stwa rP w kairze, 13 iX 1937 r., iPMs, zespół Poselstwa rP w kairze, sygn. a50, nr teczki 
323, zob. również s. a. korwin, Egipt i Egipcjanie, Warszawa 1952, rozdz. V, Egipt Współcze-
sny 1. Wieś 2, s. 60-72. 

31  s. korwin-Pawłowski, Uzupełnienie..., s. 2.
32 (1871-1940) autor komentarza do koranu pt. Tafsir al-dżawahir.
33 s. korwin-Pawłowski, Uzupełnienie..., s. 3.

temu zagadnieniu osobny artykuł34, którego odpis się nie zachował. 
Pozostawił po sobie rękopis po arabsku o tłumaczeniach kora-

nu na języki obce.35 zamierzał pracę wydrukować w jednym z czaso-
pism muzułmanów polskich.36 Nigdy wszakże nie doszło do jej opu-
blikowania. Pisze37, że jego artykuł poświęcony twórczości sufickiego 
poety kairskiego Umara ibn al-Farida ukazał się w prasie zagranicz-
nej.38 Nie podaje jednak źródła. Wykładać miał39 w wielu miejscach, 
m.in. w instytucie egipskim40, współpracować41 z feministycznym 
związkiem egipcjanek.42 Powyższe informacje wymagają zweryfiko-
wania. Wyrażał się z uznaniem o pracy Hody szarawi i innych kobiet 
egipskich na rzecz szkoleniowo-zawodowej oraz na polu polityki.43 

Jego działalność nie ograniczała się jedynie do pola badaw-
czo-naukowego. Pisze44, że założył w kairze biuro45 Polskiej agencji 
Telegraficznej do spraw arabskich i pełnił rolę korespondenta, co 
można potwierdzić.46 dwie uwagi są wszelako trudne do ustalenia. 
Pomagać miał rzekomo, opracowując statut, w tworzeniu egipskiej 
agencji Telegraficznej47, która nie powstała z powodów politycz-
nych. Odnotowuje również48, że był jednym z autorów pracy prze-
ciwko traktatowi anglo-egipskiemu.49 

stwierdza50, że utrzymywał bliskie kontakty i wywierał wpływ 
na polityków egipskich. Przygotowywał m.in. przemówienia dla 
Hafiza ramadana, przewodniczącego rady partii „Watan”. Czyniąc 
to, dobierał odpowiednie analogie z historii Polski. „Umyśliłem wy-
korzystać dla propagandy (polskiej) Pana ramadana, tak jak on 
wykorzystywał Polskę do zagrzania ducha bojowego egipcjan”.51 
W dalszej części artykułu podejmuje się ten problem. 

Omawiany okres życia stanisława korwin-Pawłowskiego został 
gwałtownie przerwany. W maju 1939 r. musiał opuścić egipt. Wiado-
mo jedynie, że: „Naraz otrzymałem z Warszawy telegraficzne powia-
domienie, że rząd egipski nie życzy sobie mojej działalności u siebie 
w kraju, a wobec tego sprawa była jasna: intelligence service jest mi 
przeciwne, rząd egipski ma tyle do gadania, co ja”.52 (...) „skończyło 
się na tem, że (...)anglicy zatrzymali mnie i odebrali prawo pobytu. 
Poselstwo polskie nie interweniowało, więc musiałem wyjechać”.53

stanisław korwin-Pawłowski wtopił się w życie egiptu. Ożenił 
się nawet, zgodnie z tradycją po okresie narzeczeństwa, z pozna-
ną w 1934 r. w środowisku uczelni al-azhar egipcjanką.54 egipski 

34 s. korwin-Pawłowski, Załącznik do ankiety..., s. 2. 
35 znajduje się w zbiorach prywatnych rodziny.
36 s. korwin-Pawłowski, Załącznik do ankiety..., s. 2. 
37 ibidem.
38 zob. s.a. korwin, Wspomnienia..., s. 138-141. Nota o poecie zob. M.M. dziekan, Pisarze	

muzułmańscy VII-XX w. Mały słownik, Warszawa 2003, s. 118.
39 s. korwin-Pawłowski, Załącznik do ankiety..., s. 2.
40 informacje o institute d’egypte, zob. aaN, Msz, Poselstwo rP w kairze, sygn. 7232, s. 6.
41 s. a. korwin, Wspomnienia..., s. 147-150.
42 zob. e. l. sullivan, Women in Egyptian public life, Cairo 1986, s. 29.
43 s. a. korwin, Wspomnienia..., s. 147-150.
44 ibidem, s. 184.
45 zob. iPMs, zespół Poselstwa rP w kairze, sygn. a50, nr teczki 6.
46 aaN, Msz, Poselstwo rP w kairze, sygn. 7232, s. 9, zob. również pismo 505/0/24, le 

Caire, le 23 octobre 1934, au Ministere des affaires etrangeres au Caire, a la legation de 
Pologne, iPMs, zespół Poselstwa rP w kairze, sygn. a50, nr teczki 323. 

47 Stanisława Korwin-Pawłowskiego dane życiorysowe [ważniejsze] (dokument opracowany dla 
polskiego Ministerstwa spraw zagranicznych), bez daty, na prawach rękopisu, ze zbiorów 
prywatnych rodziny, s. 4, zob. również s. a. korwin, Wspomnienia..., s. 185.

48 ibidem.
49 zawartego 26 Viii 1936 r. dokument formalnie zakończył wojskową okupację egiptu, zezwalał 

jednak na rozmieszczenie wojsk i organizowanie baz brytyjskich w strefie kanału sueskiego. 
50 s. a. korwin, Wspomnienia..., s. 94-96, zob. również aaN, Msz, Poselstwo rP w kairze, 

sygn. 5753, s. 3-4; uwagi Poselstwa rP w kairze do przemówienia (streszczenie) przy-
wódcy Wafdu oraz redaktora naczelnego partyjnego pisma „kawkab el Chark” (!), ahmeda 
Mahera, wygłoszonego na kongresie Wafdu w dn. 8-9.01.1935 r. 

51 s. a. korwin, Wspomnienia..., s. 95.
52 ibidem, s. 198.
53 Stanisława Korwin-Pawłowskiego dane życiorysowe..., s. 4.
54 zob. s.a. korwin , Wspomnienia... (indeks nazwisk, odniesienia: said-as szafika), s. 392, 

zob. również pismo starosty grodzkiego Śródmiejsko Warszawskiego z dn. 22 sierpnia 
1939 r. w sprawie: przesłanie paszportu zagranicznego z uprzejmą prośbą o doręczenie 
korwin-Pawłowskiej (szafice), zob. również pismo-potwierdzenie odbioru paszportu, kair 
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okres życia, jak pisał, był „opromieniony uśmiechem szafiki i z nią 
jak najściślej związany”.55 Odebrano mu zatem coś więcej, niż je-
dynie możność przebywania w obcym kraju. zastanawiające są 
okoliczności, które się na to złożyły, odpowiedź na pytanie; co sta-
nowiło podstawę wydalenia. 

Powodem było nie tylko jego zaangażowanie w życie społecz-
no-polityczne egiptu, wyrażanie poparcia dla dążeń tego państwa 
do uzyskania pełnej niepodległości, ale i fakt, iż wziął czynny udział 
w powstaniu palestyńskim (1936 r.) przeciwko anglikom. został na-
wet ranny w bitwie pod dżeninem.56 

dokumentacja Oddziału ii sztabu generalnego Wojska Pol-
skiego oraz Ministerstwa spraw zagranicznych rzeczypospolitej 
Polskiej, także królestwa egiptu pozwala dopełnić ten obraz, uzu-
pełnić biografię stanisława korwin-Pawłowskiego. 

Na szczególną uwagę zasługuje raport pt. „kolonja Polska w ka-
irze”, sporządzony przez ówczesnego kierownika Wydziału konsu-
larnego Poselstwa rP w kairze.57 zawiera opis wybranych postaci, 
w tym stanisława korwina-Pawłowskiego. Wynika z niego, że poza 
oficjalnym stanowiskiem korespondenta Polskiej agencji Telegra-
ficznej (PaT) usiłował odegrać „tajemniczą rolę” wysłannika narodu 
polskiego do świata muzułmańskiego. robić miał dobrą propagandę 
dla Polski. 

„Marzy o tem i robił wielkie starania. (...) Ulubiony konik jego, to 
odegranie wielkiej roli przez Polskę w świecie muzułmańskim”.58 

zwracać się miał m.in. do ambasadora rP w londynie edwar-
da raczyńskiego o objęcie kierownictwa placówki konsularnej na 
półwyspie arabskim w Mekce lub dżeddzie.59 inicjatywa ta została, 
według raportu, konsekwentnie „storpedowana” przez kulę (alfon-
sa)60, który nie znosił korwina za brak kontaktu w sprawie wspo-
mnianej roli korespondenta. W raporcie znajduje się informacja, 

16 września 1939 r., podpis odręczny: szafika korwin-Pawłowska; iPMs, zespół Poselstwa 
rP w kairze, sygn. a50, nr teczki 323, bez paginacji. 

55 s. a. korwin, Wspomnienia..., s. 77.
56 Stanisława Korwin-Pawłowskiego dane życiorysowe..., s. 3, zob. również s. a. korwin, Wspo-

mnienia., s. 137-138, 150-158, zob. również raport jego autorstwa w tej sprawie; aaN, Msz, 
sygn. 5302, s. 76-79.

57 CaW, Oddział ii sztabu głównego (generalnego), referat „Wschód”, sygn. i.303.4.2070, 
kartoteka personalna, dział: egipt, wciągnięto 2.07.1938 r., bez paginacji, brak podpisu.

58 ibidem.
59 zob. odpis listu, stanisław korwin-Pawłowski, legation de Pologne, Caire, dn. 16.11.1936 r., 

aaN, Msz, sygn. 5302, s. 31-33, zob. również s.a. korwin, Wspomnienia..., s. 124-136, zob. 
również a. kapiszewski, Stosunki polsko-saudyjskie w okresie międzywojennym, Przegląd 
Orientalistyczny 2001 1-2 (196-197), s. 51-52. 

60 „Czynności posła sprawował wówczas (...) p. alfons k., etatowy pierwszy sekretarz [attaché 
Poselstwa, kierownik wydziału konsularnego, chargé d’affaires p. i. od 21 Vi 1934 r.; aaN, 
Msz, Poselstwo rP w kairze, sygn. 5778, bez paginacji], miły młody człowiek, który dopie-
ro rozpoczynał swoją karierę dyplomatyczną (...) jako brat jednego ze znanych piłsudczy-
ków, mógł liczyć na szybkie zrobienie kariery. Braki w językach obcych równoważył miłym 
uśmiechem, a znajomość egiptu czerpał z prasy kairskiej i aleksandryjskiej, którą mu z prze-
druków francuskich gazet tłumaczyła żona”.; zob. s. a. korwin, Wspomnienia..., s. 169. alfons 
kula oceniał aktywność stanisława korwin-Pawłowskiego w sprawozdaniach Poselstwa rP 
w kairze. zwracają uwagę sprzeczne opinie na temat wywieranego wpływu, kontroli posła 
nad działalnością tegoż: „od czasu (...) przyjazdu do egiptu poczynił duże postępy w prak-
tycznym języku arabskim, co mu bardzo ułatwia utrzymywanie rozległych stosunków 
wśród tutejszego świata dziennikarskiego i naukowego oraz średniej klasy społeczeństwa 
egipskiego, gdzie jest lubiany i poważany jako dużo wyżej od nich stojący intelektualnie. 
Pomijając pewne nieszkodliwe zresztą zupełnie a nierówne właściwości charakteru (...), 
Poselstwo wykorzystuje go z korzyścią do akcji prasowo-propagandowej placówki rozcią-
gając przytem ścisłą i nieoficjalną kontrolę nad jego działalnością”; aaN, Msz, Poselstwo rP 
w kairze, sygn. 5763, s. 9. „...Pan Pawłowski uchodzi nadal i na tut. terenie za tajemniczego 
wysłannika rządu polskiego, względnie u innych sfer, za profesora i orientalistę dużej miary 
i poselstwo niejednokrotnie było zmuszone do stawiania kropki nad i, wyjaśniając, iż nic 
mu nie jest wiadome ponad to, że p. P. jest faktycznie korespondentem PaT i studentem na 
al-azharze (...) Posiada bezsprzecznie duże znajomości wśród niższego świata muzułmań-
skiego, zwłaszcza wśród licznej w egipcie arabskiej emigracji politycznej, lecz właśnie te 
zbyt rozbudowane i zacieśnione kontakty i trudna do skontrolowania samodzielność poczy-
nań p. P. uniemożliwiają niemal całkowite użycie go w jakimkolwiek charakterze oficjalnym 
polskiej służby zagranicznej na Wschodzie (...) reasumując, Poselstwo (...) nie mogłoby jed-
nakże wypowiedzieć się bez zastrzeżeń odnośnie powierzenia placówki tej (na Półwyspie 
arabskim) p. Pawłowskiemu w charakterze oficjalnego przedstawiciela państwa polskiego. 
Poselstwo jest natomiast zdania, iż p. P. może oddać duże usługi w charakterze agenta han-
dlowego, względnie przedstawiciela Państwowego instytutu eksportowego, będąc poza tem 
bardzo dobrym informatorem dla Oddz. ii-go sztabu.”; aaN, Msz, sygn. 5302 , s. 39. 

że ustosunkowanie się stanisława korwin-Pawłowskiego do posła 
i poselstwa w kairze było lekceważące i prawie wrogie. 

Przyjąć miał „muzułmanizm” (islam).61 W miesiącu ramadan 
(postu) urządzał w swoim mieszkaniu zebrania dla „odśpiewywa-
nia” (recytacji) koranu i wygłaszania odczytów. W dokumencie pada 
stwierdzenie, iż był arabofilem, „zboczeńcem na temat świata arab-
skiego”. spędzać miał czas z miejscowymi, głównie opozycjonistami 
i uchodźcami politycznymi z libii, Hidżazu, kaukazu sowieckiego 
itd. grupował wokół siebie młodzież polską, która studiowała w ka-
irze. służyła jako jego „gwardia przyboczna”. Wywierał na nią duży 
wpływ, by „zachwalała miejscowy świat”.62 Pomagał, wedle możno-
ści, materialnie. Udzielał zakwaterowania we własnym mieszkaniu. 

rys postaci stanisława korwin-Pawłowskiego ukazuje rów-
nież opinia Muftiego na rzeczypospolitą Polską dr. Jakuba szynkie-
wicza.63 Najwyższy przedstawiciel muzułmanów ii rP stwierdza, że 
zna polskiego badacza w niewielkim stopniu. Przytacza, iż spotkał 
się z nim kilka razy w Warszawie i odniósł wrażenie, że jest to czło-
wiek, który chciałby zacieśnić stosunki między Polską a Wscho-
dem muzułmańskim. Mufti wspomina, że otrzymał w końcu 1932 r. 
z Palestyny gazetę arabską, w której został umieszczony odczyt p. 
Pawłowskiego o muzułmanach w Polsce. Nieco później dowiedział 
się od pewnego zarabizowanego Tatara kazańskiego z Mekki, bę-
dącego w Polsce celem sprzedaży przedmiotów kultu religijnego, że 
w kairze widział Polaka (stanisława korwin-Pawłowskiego), który 
przyjął islam i kształcił się na al-azharze. Był świadkiem, jak razem 
z innymi muzułmanami modlił się w meczecie. 

dr Jakub szynkiewicz jest zdania, że konwersja religijna Polaka 
była pozorna. Powołuje się na listy od młodych Tatarów studiujących 
w egipcie, alego Woronowicza i Mustafy aleksandrowicza, z których 
wynika, iż ustosunkowywali się do niego negatywnie i nie utrzymywa-
li z nim kontaktów, jak z ziomkiem i współwyznawcą. konstatuje, że 
wyznawca innej religii, inteligent, który przyjmuje islam, napawa mu-
zułmanina przyjemnym wrażeniem, ale w tym wypadku psuje je zwąt-
pienie w szczerość uczuć. zwraca uwagę, iż w ostatnich latach można 
było zauważyć wiele przypadków przejść na islam na tle politycznym. 
sądzi, że Pawłowski prawdopodobnie także chciał odegrać pewną rolę 
przy dworze jakiegoś władcy muzułmańskiego na Wschodzie. 

Wierzy jednak w jego wielką energię i uporczywość, siłę woli, 
która w jego wieku, pozwoliła mu dokonać transformacji swojej oso-
by, by mieć możność pracować w pewnym kierunku, aby osiągnąć 
pewien wyznaczony cel. rozważa, czy wiąże się on z dobrem Polski, 
czy to tylko dążenia osobiste. Najlepsze nasze zamiary można prze-
cież wytłumaczyć celami egoistycznymi i odwrotnie: najniższe dąże-
nia można przykryć ideowym listkiem. W związku z tym nie można 
dokonać jednoznacznej oceny stanisława korwin-Pawłowskiego. 

Należy zaznaczyć, iż sam zainteresowany odnosił się krytycznie 
do osoby „naszego muftiego (...) i nie taił swej opinii w tym względzie, 
nawet wobec arabów”.64 inny raport o Polaku, powstały w 1938 lub 
1939 roku, pochodzi z egipskiej dyrekcji Bezpieczeństwa Publiczne-
go, Wydziału zajmującego się kwestiami osobowymi.65 Nadano mu 
klauzulę tajności. 

61  zob. oświadczenie dla Wydziału konsularnego Poselstwa rP w kairze, informacje osobowe, 
rubryka wyznanie: muzułmańskie, wypełniane odręcznie, jedna karta, bez paginacji, zob. 
również pismo stanisława korwin-Pawłowskiego do Poselstwa w kairze, 29 Vii 1939 r.; 
„Uprzejmie proszę poselstwo o łaskawe nadesłanie mi poświadczenia, że w r. 1933 reje-
strowałem się w Poselstwie jako „musulmanin” i studiowałem na al-azharze”, zob. również 
dokument: kwestionariusz Paszportowy dla Wydziału konsularnego Poselstwa rP w kairze, 
rubryka wyznanie: „muślim”; iPMs, zespół Poselstwa rP w kairze, sygn. a50, nr teczki 323. 

62 Kolonja Polska w Kairze, CaW, Oddział ii sztabu głównego (generalnego), referat „Wschód”, 
sygn. i.303.4.2070, kartoteka personalna, dział: egipt.

63 Wilno, dn. 3.07.1936 r., pismo skierowane do Wydziału Wschodniego, departamentu Poli-
tycznego Ministerstwa spraw zagranicznych; aaN, Msz, sygn. 5302, s. 57-58.

64 Pismo konsulatu generalnego rP w Jerozolimie z dn. 22.07.1933 r. do Poselstwa rP 
w kairze; aaN, Msz, sygn. 5302, s. 48.

65 Narodowe archiwum egiptu w kairze, zasób Msz, korvin Pavlovsky alias stanislas, sygn. 
0078-037792, tekst w języku arabskim, maszynopis, bez numeracji, brak podpisu i daty. 
z treści wynika, iż powstał prawdopodobnie tuż przed wojną. Wskazuje na to odniesienie 
do urzędu ochrony ludności cywilnej przed nalotami (lotniczymi). służba Bezpieczeństwa 

historia
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Powołuje się na roczne sprawozdania, przedkładane przez wła-
dze uczelni al-azhar. Przybliża sylwetkę obcokrajowca, legitymują-
cego się paszportem polskim, od momentu przybycia do egiptu z Pa-
lestyny. Podaje informacje o pobieranych przez niego świadczeniach 
m.in. z banku Barclays i wizytach w poselstwie rP w kairze, także 
prowadzonej korespondencji zagranicznej w języku polskim. zwra-
ca uwagę, iż badacz polski uzyskał dostęp do prominentnych osobi-
stości egiptu z kręgu religijnego i przywódców partii politycznych, 
zwłaszcza stronnictwa z którym sympatyzował, „Watan”. raport 
potwierdza wpływ, jaki wywierał na wspomnianego już Hafiza ra-
madana66, według stanisława korwin-Pawłowskiego, założyciela or-
ganizacji młodzieżowej „zielone koszule”.67 Przypisuje mu się w nim, 
iż to on sugerował noszenie uniformów wzorowanych na nazistach 
niemieckich (sic!) oraz wysyłanie młodzieży za granicę w celu zapo-
znawania się z mechanizmem funkcjonowania podobnych ruchów.

raport sygnalizuje, że utrzymywał kontakty z innymi osoba-
mi, pochodzącymi z różnych krajów. z Polaków wspomina jedynie 

 w archiwum nie pozwala tworzyć kserokopii dokumentów, dlatego raport został przepisa-
ny w celu opracowania.

66 zob. s.a. korwin, Wspomnienia..., s. 94-96.
67 „...pojawiły się ruchy faszystowskie imitujące organizację Mussoliniego, pośród których 

był m.in. Misr al-Fatat (Młody egipt) z garstką zwolenników noszących zielone koszule”; a. 
l. Marsot as-sajjid, Historia Egiptu. Od podboju arabskiego do czasów współczesnych (prze-
kład na język polski), Warszawa 2009, s. 127. Należy uściślić, iż założycielem organizacji 
był ahmad Husajn i Fathi radwan; M. d. reid., Cairo University and the Making of Modern 
Egypt, Cambridge University Press 2002, s. 128. O noszeniu jednokolorowych koszul przez 
młodych aktywistów i Hafizie ramadanie, zob. artykuł prof. Yunana labib rizka, The	Co-
lour of shirts, Al-Ahram: A Diwan of contemporary life (602), issue No. 748, 23-29 June 2005 
(wydanie elektroniczne): „Well after the Blue shirts became an established phenomenon, 
National Party leader Hafez ramadan protested that he had fathered the idea of the Blue 
shirts, but that the Wafd had stolen the idea from him”.

o Witoldzie rajkowskim68, studencie Wydziału Języków Wschod-
nich Uniwersytetu kairskiego.69 Wskazuje, iż stanisław korwin-
Pawłowski żywo interesował się sprawami polityki wewnętrznej 
i zewnętrznej kraju, w tym wojskiem egipskim. W raporcie zazna-
czono, że walczył w i wojnie światowej w randze oficera.70 W dal-
szej jego części znajduje się oskarżenie o uzyskiwanie tajnych in-
formacji związanych z urzędem-departamentem ochrony ludności 
cywilnej przed nalotami (brakuje w nazwie: lotniczymi). Wiąże się 
go ze szpiegiem, pracującym prawdopodobnie dla szeregu państw.

W innym miejscu używa się określenia „szpieg groźny”. do-
mniemywa się, że stanisław korwin-Pawłowski prowadził akcję 
propagandową na rzecz Niemiec i Włoch. dowodzić temu miały 
jego powiązania z obywatelami tychże państw.71 raport mający 
formę pomówienia, stanowić miał prawdopodobnie podstawę, pre-
tekst aresztowania i wydalenia stanisława korwin-Pawłowskiego 
z kraju. Oznajmiało się w nim, że jeżeli wybuchnie wojna (ii świato-
wa), niezwłocznie tak się stanie. 

Przedstawione dokumenty uzupełniają autobiografię stanisła-
wa korwin-Pawłowskiego. Ukazują go, postrzeganego z różnych 
perspektyw. W dyskusji nad kontaktami polsko-egipskimi w okresie 
przedwojennym, nie można pominąć tej znaczącej postaci. 

Antoni Przemysław Kosowski
■

68 zob. raport Kolonja	Polska	w	Kairze..., zob. również J. knopek, op. cit., s. 144; „...w okresie ii 
wojny światowej został zaangażowany do pracy dyplomatycznej w londyńskim Msz i wy-
słany do polskiej ambasady w Bagdadzie”.

69 Obecnie Uniwersytet kairski, ówcześnie „Uniwersytet (króla) Fuada” w kairze.
70 Stanisława Korwin-Pawłowskiego dane życiorysowe..., s. 1.
71 O kontaktach z Niemcami i Włochami, zob. s.a. korwin, Wspomnienia..., s. 196-198.

W programie „oficjalnego” nauczania historii wciąż niewiele 
punktów traktuje o naszym Śląsku. Nie dziwię się takiemu stawia-
niu sprawy – gdyby zamieścić w podręcznikach chociażby najważ-
niejsze epizody, dziecięce kręgosłupy uległy-
by rychłej deformacji od dźwigania opasłych 
tomisk. Na szczęście, śląską historię można 
przekazywać na wiele innych sposobów, 
które stają się też niezastąpionymi wprost 
narzędziami promocji regionu. Nader często 
jeszcze zdarzają się próby dezawuowania 
naszych historycznych wydarzeń, a nawet 
zaprzeczania im. O tym nieco później, teraz 
zastanówmy się nad obecnością dość wy-
raźnych śladów historii w naszym życiu. 

Na Śląsku w stosunku do gwałtowne-
go wtargnięcia, wypadku samochodowego, 
czasem też silnego uderzenia używamy 
określenia „wtatarzył”. Nasze mamy i żony 
lubią serwować nam „pogańskie krupy”, 
zwane również tatarką – to kasza gryczana, 
będąca podstawowym składnikiem naszych 
krupnioków. Często delektujemy się smacz-
nym tatarem, lubimy tatarskie sosy. Brzegi 
stawów w całej Polsce porasta tatarak. Od 
dziesięcioleci znamy piosenkę „Przybyli uła-
ni pod okienko” – nazwa tej formacji wojskowej wywołuje często 
uśmieszki, gdy porównać ją do nazwy mongolskiej metropolii, Ułan 
Bator. Niesłusznie, bo jej źródło jest to samo – to pamiątki po Tata-
rach. skąd ich aż tyle?

dżyngis-chan zjednoczył mongolskie plemiona, po czym rozpo-
czął wielki pochód na zachód. Podporządkował sobie wielkie połacie 

Jan Kołodziej

Tatarskie tropy na Śląsku
kontynentu, jednak to imperium uległo po jego śmierci podziałowi. 
Wtedy to powstała złota Orda, a jej ludy zaczęto określać mianem Ta-
tarów. z tym określeniem jest podobnie jak obecnie u nas – w dowo-

dach osobistych mamy wpisaną narodowość 
polską, ale wolelibyśmy śląską. Właśnie Ta-
tarzy „upodobali sobie” nasze ziemie. W roku 
1241, stosując przemyślną taktykę odwracania 
uwagi od poczynań swych głównych sił, ata-
kujących Nizinę Węgierską, zaatakowali kar-
paty i Śląsk. ich wojenne zwyczaje dziś można 
by określić „taktyką spalonej ziemi”. Niszczyli 
do szczętu miasta i wsie, zabijali ich miesz-
kańców, jeżeli zaś któraś z wypraw zakładała 
powrót „do domu” – wtedy wielu ludzi brali 
w jasyr. zła sława wyprzedzała ich prędzej, niż 
mogą to czynić dzisiejsze publikatory. Pewnie 
to było główną przyczyną pozostawienia przez 
Bolesława Wstydliwego ziemi sandomierskiej 
na pastwę najeźdźców. 

Najazd powtórzył się jeszcze dwukrot-
nie, Śląsk opustoszał. Można w tym fakcie 
upatrywać powodów zrzeczenia się praw do 
Śląska przez kazimierza Wielkiego oraz roz-
winięcia na szeroką skalę akcji osadniczej 
na prawie magdeburskim. W sensie stricte 

geograficznym fala osadnicza przemieszczała się w kierunku od-
wrotnym do szlaku tatarskich najazdów. Jego zasadnicza oś wio-
dła od Oświęcimia, przez Pszczynę, rybnik, Wodzisław, racibórz, 
Opole i dalej na zachód, bo pod legnicę. Tatarzy operowali dość 
licznymi oddziałami zwiadowczymi po bokach tej osi, atakując np. 
ziemię bytomską. Ślady tych działań zachowały się w wielu miej-

Rys. z książki K. Cichego	
„Wodzisław Śląski – nasze miasto”
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scowych nazwach. Mamy Tatarski grób w górowie, Wieżę Mongo-
łów w grodkowie, czy też Tatarskie Wzgórza w Niemodlinie. Nazwę 
np. Orzegowa (dziś dzielnica rudy Śląskiej) czasem tłumaczy się, 
jako pochodzącą od wyrażenia „orze głowy” – według legendy pod-
czas orki pługi wyorywały z pół wiele czaszek ofiar tatarskiego na-
jazdu. legenda wskazuje również kościół w Żyglinie, jako miejsce 
ukrycia się przed Tatarami trzech śląskich książąt.

ale jest na górnym Śląsku takie miejsce, będące wprost „zagłę-
biem” potatarskich pamiątek. To Wodzisław Śląski i gmina Mszana. 
skąd takie ich nagromadzenie na niedużym stosunkowo obszarze? 
książę opolsko-raciborski Mieszko ii (zwany Otyłym), w przeciwień-
stwie do Bolesława Wstydliwego, postanowił swojej ziemi bronić, 
urządzając na tatarski oddział (choć jedynie zwiadowczy) zasadz-
kę. do bitwy doszło w okolicach dzisiejszego Wodzisławia. a była 
to bitwa przez Mieszka wygrana. Według legend, na rzece Mszance 
urządzono prowizoryczną zaporę, co podniosło poziom wody na tyle, 
że utworzyło się rozlewisko. Tafla płytkiej wody przykryła bagnisty te-
ren bagnisty, na którym tatarskie rumaki zaczęły grzęznąć. inna opo-
wieść łączy z tym wydarzeniem duży spryt obrońców – mieszkańcy 
radlina dosiedli bowiem swoich klaczy, sporo ich puścili też luzem. 
spowodowało to zamieszanie wśród zaprawionych przecież w boju 
tatarskich ogierów. Te legendy znalazły odzwierciedlenie również 
w miejscowych nazwach: Tatarskie Pole jest miejscem, z którego 
było atakowane wodzisławskie grodzisko. Uchytów, czyli przysiółek 
Mszany, upamiętnia w nazwie pojmanie uciekających Tatarów. ale 
najważniejsze dla nas wydarzenia rozegrały się po bitwie na ra-
dlińskich Bagnach. Otóż Mieszko Otyły nie kazał pojmanych i ran-
nych zabijać. No, może nie wszystkich, skoro po dziś w legendach 
obecna jest tatarska głowa z zamku w raciborzu. Nakazał Tatarów 
wziąć w niewolę i osiedlić. dostrzegł w nich bowiem doświadczo-
nych hodowców koni. Wieś Mszana była już najprawdopodobniej 
osadą istniejącą, i w niej to właśnie jeńców osadzono. 

Powie ktoś – to tylko legendy. Czy aby na pewno? Badając hi-
storyczne źródła, profesor idzi Panic w swojej „Historii osadnictwa 
w księstwie opolsko-raciborskim” doszedł do wniosku, że legenda 
oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. Taką historię opisał też 
stanisław Berezowski w wydanym w roku 1937 w katowicach „Tu-
rystyczno-krajoznawczym Przewodniku po Województwie Śląskim”, 
sygnowanym przez „Naszą księgarnię” z Warszawy. Właśnie według 
Berezowskiego, „ludność tej wsi [Mszany] zwana ‘tatarczyki’ według tra-
dycji ludowej ma rzekomo pochodzić od Tatarów, którzy rozgromieni pod 
Wodzisławiem tu się osiedlili”. autor przewodnika nazwał ludność „ta-
tarczykami”. Najwidoczniej, nie zauważył, że było to po prostu przewa-
żające tam nazwisko! Faktem jest, że ród Tatarczyków jest w Mszanie 
liczny i zasiedziały od wieków. zainspirowani legendami, miejsco-
wymi zwyczajami i nazwami naukowcy z przedwojennego Wydziału 

antropologii Polskiej akademii Umiejętności przeprowadzili w tym 
rejonie dokładne badania licznych rodzin o nazwisku Tatarczyk. ich 
wyniki potwierdziły obecność cech azjatyckich, a tym samym również 
ich tatarskie pochodzenie (bardzo spodobały im się wschodnie cechy 
urody miejscowych pań). Badając zaś warstwę kulturową, tatarskie 
pochodzenie potwierdzono w oparciu o ważną cechę: powszechne 
i „wysysane z mlekiem matki” zamiłowanie do koni. 

Mówiąc, że ród Tatarczyków jest na wodzisławskiej ziemi licz-
ny, mam na myśli fakt, że w samym tylko Wodzisławiu liczy sobie 
dziś 363 osoby (w rudzie Śląskiej 13 osób). To już coś! W europie 
regionalizm staje się niemal lekiem na dolegliwości globalizmu. Jako 
Ślązacy dobrze ten trend rozumiemy, rozumieją go też potomkowie 
osadzonych tu niegdyś Tatarów. W Mszanie zaczęto organizować 
zloty Tatarczyków, na które zaproszono Tatarów żyjących w innych 
regionach Polski. atmosfera tych „najazdów” okazała się dla miesz-
kańców i turystów tak interesującą, że rychło okrzyknięto Mszanę 
„Tatarską enklawą” na górnym Śląsku.

Podczas tych najdawniejszych, pierwszych trzech tatarskich na-
jazdów zniszczeniu uległo setki miejscowości. Na zgliszczach sporo 
wsi założono na nowo. Tatarzy pozostawili po sobie wiele opisanych 
powyżej śladów, dokładając tym samym ważne elementy do wielkiej, 
śląskiej mozaiki kulturowej. Niestety – jak wspomniałem na wstępie 
– niektórzy ludzie zdają się tego nie zauważać, a nawet zaprzeczać 
dowiedzionym faktom. Na łamach jednego z numerów „Wiadomości 
rudzkich”, znalazłem takie oto wynurzenia: „Są to bujdy na resorach, 
pisane nie wiadomo po co i dla kogo […] Mongołowie, czy Tatarzy, jak 
wolą niektórzy, nigdy nie osiedlali się, nie pozostawali, nawet przez za-
gubienie, na podbijanych tak daleko terytoriach […] Nigdy się nie asymi-
lowali […] Hodowla koni w Raciborskiem nie upoważnia w najmniejszym 
stopniu do wysnuwania takich wniosków […] I to by było na tyle. Ko-
muś szkoda? Bo nam w zdecydowanym stopniu nie”. Czegoś takiego 
komentować nie mam zamiaru, pozostawiając czytelnikom osąd tej 
jakże typowej, szkodliwej dla Śląska i naszej kultury postawy.

Jan Kołodziej
■

Ps. W pisaniu tego tekstu pomogły mi zapiski z badań na-
ukowców przedwojennej Polskiej akademii Umiejętności (dziś 
PaN), z którymi nietrudno się obecnie zapoznać: profesora idziego 
Panica, ale też praca stanisława Berezowskiego, uznanego autora 
przewodników. Przede wszystkim jednak, jestem pełen uznania dla 
mieszkańców Mszany, pielęgnujących swoje tradycje, współpracują-
cych ze związkiem Tatarów rzeczypospolitej Polskiej, organizujących 
wspólne spotkania i imprezy. zloty Tatarczyków stały się zdobyczą kul-
turalną gminy Mszana! Tymi tradycjami szczyci się przecież nie tylko 
tamtejszy Urząd gminy, ale także parafie w Mszanie i w Połomi, Urząd 
Miejski w Wodzisławiu oraz Muzeum w raciborzu.

zasłużony badacz tatarskiej przeszłości, aleksander Miśkiewicz, 
trafnie zauważył, „[…] że Tatarzy polscy stracili w wyniku wojennej zawie-
ruchy znaczną część swojego duchowego dziedzictwa. Zagładzie uległy 
gromadzone przed wojną […] archiwalia i muzealia, zdewastowane zosta-
ły świetlice Związku Kulturowo-Oświatowego, wraz z nimi przepadły też 
biblioteki i wszelkie przechowywane tam pamiątki. Bezpowrotnie rozpro-
szyły się bogate zbiory rodzinne stanowiące często jedyny łącznik z minio-
nymi pokoleniami”.� 

dodatkowym ciosem dla społeczności tatarskiej, zamieszkują-
cej głównie kresy ii rzeczypospolitej, były realizowane po zakończe-
niu wojny ustalenia konferencji w Teheranie i Jałcie. Nowy podział te-

� aleksander a. Miśkiewicz, Janusz kamocki, Tatarzy słowiańszczyzną obłaskawieni, kraków 
2004, str. 82–83.

Arkadiusz Piotrowski

Krakowskie minarety 
rytorialny europy Środkowo-Wschodniej postawił przed jej przedsta-
wicielami dylemat wyboru przynależności państwowej. Wysiedloną 
z kresów rzeszę dawnych obywateli ii rzeczypospolitej skierowano 
na tzw. ziemie Odzyskane. W transportach, jadących do gdańska, 
gorzowa Wlkp., szczecina, szczecinka, Wałcza czy Wrocławia, je-
chali również Tatarzy. Ci, którzy zdecydowali się na repatriację na 
terytorium Prl, pozostawiali na obszarach włączonych do zsrr 
meczety, będące chyba najbardziej znaczącym dowodem obecności 
muzułmanów na tamtejszym terenie.2 

Między Odrą a Bugiem jedynymi miejscami kultu stały się dwie 

2 W ii rzeczypospolitej znalazło się 17 świątyń (w tym 4 odbudowane), na terytorium repu-
bliki litewskiej 3, zaś 4 w Białoruskiej ssr, za: andrzej drozd, Marek M. dziekan, Tadeusz 
Majda, Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich, Warszawa 1999, tom ii, str. 14.
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świątynie, w Bohonikach i kruszynianach, do których dostęp, ze 
względu na odległość dzielącą zachodnie i wschodnie krańce Pol-
ski, był dla wielu Tatarów utrudniony. Nakazy religijne wypełniano 
w prywatnych mieszkaniach, a jedynie większe święta powodowały 
napływ wiernych z całego kraju do pod-
laskich meczetów. Nie trzeba przypomi-
nać na łamach „Przeglądu Tatarskiego” 
jak wielkie znaczenie dla wyznawców 
islamu ma meczet. Czytelnik spoza 
środowiska muzułmańskiego wiedzieć 
natomiast powinien, że skupiony wokół 
swojej świątyni ogół wiernych stanowi 
gminę wyznaniową zwaną dżemiatem.3 

Meczet, oprócz pełnienia funkcji 
czysto religijnych, podobnie jak świąty-
nie innych wyznań, piastuje rolę kom-
pleksowego centrum „dyskusji i zebrań 
[…]. Islamska świątynia związana jest też 
z cyklem życia muzułmanina. Jej odwiedza-
nie staje się powszechne przy dokonywaniu 
obrzezania, zawieraniu związków mał-
żeńskich, rozwiązywaniu kwestii spornych 
i modlitw pogrzebowych. W codziennym 
życiu meczet jest dla wielu, zwłaszcza dla 
biednych, miejscem schronienia. Jako insty-
tucja stanowi on istotny element współcze-
snych centrów islamskich i odgrywa pod-
stawową rolę w kształtowaniu tożsamości 
wspólnoty muzułmańskiej”.4

W powojennej rzeczywistości nie-
wielka liczba wyznawców islamu oraz 
kwestie finansowe powodowały, że ta 
społeczność nie mogła we własnym za-
kresie sfinansować budowy świątyni lub 
nawet adaptować zwykłego budynku na 
miejsce kultu religijnego. Podjęto jednak 
taką inicjatywę na początku lat sześć-
dziesiątych. kilkoro członków gminy 
białostockiej sondowało możliwość wy-
budowania meczetu. zamiar ten jednak 
nie spotkał się z zainteresowaniem wśród tamtejszych muzułma-
nów. kilka lat później, mniejszym nakładem kosztów, zaadaptowa-
no na potrzeby wiernych drewniany domek, mieszczący pierwotnie 
osiedlową bibliotekę. 

Chęć posiadania własnego meczetu wyrażała również warszaw-
ska społeczność muzułmańska. Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że w okresie międzywojennym wyznawcy islamu żyjący w stolicy 
podjęli próbę wybudowania meczetu.5 Wybuch ii wojny światowej nie 
pozwolił na zrealizowanie projektu. Powrócono do niego po półwie-
czu, jednak plany budowy świątyni, finansowanej przez różne kraje 
arabskie, w przeciągu lat 70. i 80. nie zostały zrealizowane.6 Podobnie 
jak w przypadku gminy białostockiej, znaleziono rozwiązanie poło-
wiczne. Na początku lat 90. na potrzeby kultu religijnego przystosowa-
no dom mieszkalny przy ul. Wiertniczej. To, czego z różnych zresztą 
powodów nie udało się zrealizować podlaskim i warszawskim muzuł-
manom, doprowadzili do szczęśliwego zakończenia wierni w gdań-
sku. W roku 1990 przy ul. abrahama oddano do użytku meczet, jedyny 
jak do tej pory powstały na ziemiach polskich po 1945 roku.7

3 Dżemiat – słowo pochodzenia arabskiego stosowane do określenia społeczności, grupy lu-
dzi, za: artur konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w XVI–XIX wieku, Warszawa 2011, str. 83.

4 https://info.wiara.pl/ adam Wąs sVd (dostęp 30.11.2011 r.)
5 arkadiusz kołodziejczyk, Komitet budowy meczetu w Warszawie 1928-1939 w: Kronika	War-

szawy, t. 18, str. 135-150.
6 andrzej drozd, Marek M. dziekan, Tadeusz Majda,	Meczety…, str. 94.
7 http://www.meczetgdansk.pl/, (dostęp 30.11.2011 r.)

Polityka prowadzona przez państwa wchodzące w skład 
Układu Warszawskiego, polegająca m. in. na wspieraniu krajów 
arabskich, spowodowała otwarcie polskich uczelni wyższych dla 
młodzieży pochodzącej z tego kręgu kulturowo-religijnego. Polscy 

Tatarzy przestali być jedynymi muzuł-
manami na terytorium Polski. W latach 
70. wśród studentów, głównie uczel-
ni o ścisłym profilu nauczania, a więc 
politechnik i akademii górniczo-hutni-
czych, pojawiać się zaczęli muzułma-
nie z egiptu, iranu, iraku, libii, Maroka 
i syrii. Część z nich po zakończeniu 
edukacji pozostawała w Polsce, która 
stawała się ich drugą ojczyzną. Pewnym 
problemem dla arabskich muzułmanów 

był podczas ich pobytu nad Wi-
słą brak miejsc, w których mogliby 

praktykować swoją religię. gromadzono 
się w domach prywatnych, wynajmowa-
nych salach oraz pomieszczeniach aka-
demików. 

Jednocześnie rodziły się też inicja-
tywy, które jeszcze dzisiaj zaskakują 
swoim rozmachem. Podczas kongresu 
Muzułmańskiego związku religijnego, 
który obradował 9 grudnia 1989 roku 
w Białymstoku, w skład Najwyższego 
kolegium – szury, wybrany został kra-
kowianin, inżynier architekt andrzej al 
sofi Han ardabili.� Jak sam z dumą o so-
bie mówił „[…] jestem muzułmaninem od 
1300 lat, a moim przodkiem był Gaber Ibn 
Hajjam Dziuffar Musa Al Sofi, znany w śre-
dniowiecznej Europie alchemik i filozof, 
autor wielu prac. Tłumaczył m.in. z greki, 
łaciny i hebrajskiego na arabski. Dzięki 
niemu dla Europy ocalony został Arystote-
les	i	Platon”.9 

Podczas wspomnianych wyżej wy-
borów, potomkowi wybitnego erudy-

ty i alchemika powierzono funkcję ds. inwestycji muzułmańskich 
w Polsce oraz delegata na Polskę południową do kontaktów z mu-
zułmanami-cudzoziemcami. Tych ostatnich, studentów, doktoran-
tów i pracowników naukowych, zdaniem pana inżyniera, w samym 
krakowie było około 500. dla nich właśnie a. ardabili zaprojekto-
wał świątynię, której lokalizacja 31 marca 1989 roku ustalona zo-
stała u zbiegu ulic Pokoju i Nowohuckiej, w sąsiedztwie wytwórni 
filmów telewizyjnych.10 Pomysłodawcą budowy był dr reafet abd el 
Moneim Hamed soliman, egipcjanin, absolwent akademii górni-
czo-Hutniczej w krakowie. 

Tytuł artykułu Jadwigi rubiś celnie oddaje charakter i rozmach 
projektu, którego realizacja nie została dokończona.�� Oddajmy jed-
nak głos projektantowi ambitnego planu: „Projektowanie	meczetu	to	
oddzielna sprawa, gdyż muszą być spełnione nie tylko wymagania rytu-
alne: zwrot w kierunku Mekki […]. W Krakowie musi to być azymut 145 

� Według jednego ze starszych działaczy Muzułmańskiego związku religijnego inż. a. ardabili 
miał być irańczykiem. ardabil jest miastem położonym w tzw. azerbejdżanie irańskim, kra-
inie położonej w północno-zachodnim iranie, zamieszkałej głównie przez azerów i kurdów.

9 Jadwiga rubiś, Krakowski meczet będzie małym rajem, „echo krakowa” 1989, nr 248, str. 5.
10 Wydział architektury i Urbanistyki Miasta krakowa w odpowiedzi na zapytanie autora 

niniejszego artykułu poinformował, że „Baza danych Wydziału Architektury i Urbanistyki 
– rejestr centralny, obejmuje decyzje wydane w latach 1995-2011, wcześniej taki rejestr nie był 
prowadzony. Wydział Architektury i Urbanistyki po sprawdzeniu dostępnej bazy danych nie po-
siada informacji z lat 90. XX wieku dotyczących budowy meczetu”.

�� Wg zięcia inż. a. ardabili, realizacja zamysłu wybudowania w krakowie meczetu nie zo-
stała zrealizowana z powodów finansowych. 

Codici Ashburnhamiani 1166, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence – XV wieczny portret Gebera (Wikipedia) 

Codici Ashburnhamiani 1166, 
Biblioteca Medicea Laurenziana, 
Florence – XV-wieczny portret Gebera (Wikipedia)

Projekt inż. Ardabilego
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stopni […]. Przy okazji realizowana jest też pewna filozofia, związana 
z konkretnym meczetem. Krakowski meczet ma być zminiaturyzowaną 
wersja raju. […]. W meczecie powstaną trzy patia – mandale (elementy 
skupiające) zespolone minaretem. Pierwsze patio to mandala modlitwy, 
gdzie stoi meczet, drugie – mandala żywiołu wody, gdzie znajduje się 
basen z wodą, a trzecia – to mandala światła i słońca, gdzie znajdzie 
się zegar słoneczny. Otaczać je będzie ośrodek kultury muzułmańskiej 
i arkadowy krużganek”.12

zamysłu budowy muzułmańskiej świątyni nie dokończono, ale 
gród kraka może jednak pochwalić się minaretem, którego historia 
liczy 100 lat. W wielu publikacjach, traktujących o kamienicy zwa-
nej domem Tureckim na rogu ulic długiej i Pędzichów, powielana 
jest romantyczna, lecz fałszywa informacja, jakoby właściciel bu-
dynku, na którym wybudował minaret, był powodowany gorącym 
uczuciem do żony-muzułmanki, przywiezionej pod koniec XiX w. 
z egiptu. W latach 90. XiX w. kamienica należała do małżeństwa 
rayskich. artur Teodor rayski pracował jako inżynier przy budowie 
linii kolejowej konstantynopol–Belgrad, zaś jego żoną była Józefa 
z syroczyńskich.13 Czy inż. rayski, idąc za przykładem wielu roda-
ków wstępujących na służbę sułtana, przyjął islam14? 

W 1910 roku w kamienicy zmieniono elewację. dobudowane 
trzecie piętro oraz część strychu wydzielono na nieduży meczet 
z zachowaniem zasad religii muzułmańskiej. Mihrab, czyli przezna-
czona dla muezina wnęka, zwrócona była na południowy-wschód, 

12 J. rubiś, Krakowski	meczet…, str. 5. Córka inż. a. ardabili nie wyraziła chęci rozmowy na 
temat Ojca oraz szczegółów dotyczących projektu meczetu. 

13 szczegóły dotyczące artura Teodora rayskiego patrz: Jerzy s. Łątka, Słownik Polaków	
w Imperium Osmańskim i Republice Tureckiej, kraków 2005, str. 274

14 Jerzy s. Łątka w cytowanym wyżej „Słowniku…” stwierdza, że „okoliczności związane z jego 
(a. T. rayskiego – autor) pogrzebem dowodzą, że odbył się on zgodnie z obrządkiem katolic-
kim”, str. 274.

w stronę Mekki. Na osi symetrii kamienicy wybudowano minaret 
z balkonem, do którego wchodziło się schodkami z meczetu. krań-
ce kamienicy ozdobiono dwoma wieżyczkami. Minaret wieńczył 
półksiężyc. Jak twierdzi Jerzy s. Łątka, zachowały się wiarygodne 
przekazy ustne, z których wynika, że inż. rayski osobiście z mina-
retu wyśpiewywał ezan15.

Ostatnią już próbę wybudowania islamskiej świątyni w krako-
wie przedsięwzięto niedawno, bo w roku 2007. rahim Blak, muzuł-
mański artysta i performer, chciał zbudować meczet oraz Centrum 
kultury islamu al-Fan. kompleks miał powstać na należącej do 
gminy kraków działce, ulokowanej między ul. kościuszki a placem 
Na stawach. W pomieszczeniach Cki miała być ulokowana księgar-
nia, biblioteka i sala nauki języków, sala modlitwy, pomieszczenia 
do ablucji, biuro imama, kuchnia oraz ogólnodostępny ogród na 
dachu. Na portalach społecznościowych oraz w krakowskich me-
diach rozgorzała żywa dyskusja dotycząca celowości budowy mu-
zułmańskiej świątyni w krakowie. W polemikę zaangażowały się 
tak szacowne instytucje, jak akademia sztuk Pięknych, krakowski 
oddział stowarzyszenia architektów Polskich, instytut goethego 
oraz Tygodnik Powszechny. 

do sfinalizowania planów budowy po raz kolejny nie doszło. 
Być może miasto kraka nie było jeszcze przygotowane na meczet. 
Możliwe jednak, że najsłabszym ogniwem okazały się intencje per-
formera. Jak powiedział: „wiem, że przedsięwzięcie może wzbudzać 
kontrowersje, zwłaszcza w Krakowie, mieście kościołów. Ale mnie jako 
artyście wolno więcej niż politykowi, urzędnikowi czy duchownemu”.16 
Ta wypowiedź, zwłaszcza jej druga część, pozwala wszakże mnie-
mać, że autorowi przyświecały inne przesłanki niż duchowe.

Arkadiusz	Piotrowski

15 ibidem, str. 274.
16 http://www.kosciol.pl/content/article/20071023082024652.htm, (dostęp 30.11.2011 r.)

Wiele osób orientuje się, że są Tatarzy, którzy wyznają prawo-
sławie. Jednakże, mało kto zna historię prawosławnego chrześcijań-
stwa wśród narodu tatarskiego, obyczaje i tradycje prawosławnych 
Tatarów, podstawy ich wiary, a także obecną pozycję prawosławia 
w narodzie tatarskim.

Jak wiadomo, główni przodkowie Tatarów to kipczacy, a do-
kładniej mówiąc, trzy nurty kipczackiego strumienia – kumanowie 
(Madziarzy), Tatarzy zawołżańscy (nowi Bułgarzy) i Mangici (No-
gajowie).

kumanowie – zachodni kipczacy i kipczakopodobne nieturkij-
skie plemiona (ugrofińskie, słowiano-bałtyckie), osiedliły się na ob-
szarze od Wołgi do dniepru i dalej, od rzeki kumy i gór kaukaskich 

J. Bucharow

Prawosławni Tatarzy
do rzeki Moskwy, a nawet za nią. zawołżańscy Tatarzy – kipczackie 
i kipczakopodobne niekipczackie plemiona (czuwaskie, ugrofińskie, 
być może też słowiano-bałtyckie), zajęły tereny poniżej rzeki kamy 
do Morza kaspijskiego i od rzeki Wołgi do rzeki Ural (Jaik). Mangici 
rozlokowali się na obszarze na wschód i południowy-wschód od 
rzeki Ural.

dokładnie te trzy nurty spotkały się w złotej Ordzie, którą stworzy-
li, otrzymując wspólną nazwę – Tatarzy lub Nogajowie (tak też czasem 
do tej pory w azji Środkowej nazywa się współczesnych Tatarów).

Historia prawosławia wśród wszystkich przodków Tatarów 
bierze swój początek od kazania apostolskiego, kiedy to święci 
apostołowie, postępując według słów Chrystusa: „idźcie na cały 

Minaret	na	krakowskiej	kamienicy Projekt Rahima Blaka
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świat, głoście ewangelię całemu stworzeniu. kto uwierzy i przyjmie 
chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Mk 
16:15,16) oraz „Otrzymałem wszelką władzę na niebie i ziemi. idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie je w imię Ojca i syna 
i ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam naka-
załem. a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca świa-
ta. amen” (Mt 28:18-20), prowadzeni duchem Świętym, szli i głosili 
Chrystusa wszystkim narodom. 

Wiadomo, że święci apostołowie z sukcesami działali w rejo-
nie Morza kaspijskiego i w azji Środkowej. szczególnie owocna 
była nadkaspijska misja w V-Vi w., kiedy to przodkowie Tatarów, 
a razem z nimi liczne narody kaukaskie przystępowały do Cerkwi 
Prawosławnej zichii i alanii. również liczni mieszkańcy azji Środ-
kowej wcześnie przyjęli chrześcijaństwo albo w prawdziwej, pra-
wosławnej postaci (jego centrum znajdowało się w Merwie), albo 
w postaci nestoriańskiej. inaczej mówiąc, wszyscy przodkowie Ta-
tarów przed Vii-iX w. byli częściowo poganami i częściowo chrze-
ścijanami. dopiero później pojawiły się grupy muzułmanów, a i to 
jedynie wśród Tatarów zawołżańskich. Wśród kumanów i Mangi-
tów sytuacja była jak poprzednio - byli chrześcijanami albo poga-
nami, co poświadczają liczne dowody. ale wspólnoty prawosławne 
istniały także wśród Tatarów zawołżańskich, czego charaktery-
stycznym przykładem jest święty męczennik awramij Bułgarski.

Jak wiadomo, w złotej Ordzie, do czasów panowania Uzbek-Cha-
na, trwała względna tolerancja religijna. dostępne są świadectwa, że 
w tym czasie wielu Tatarów wyznawało prawosławie. Potwierdza-
ją to na przykład listy Patriarchy konstantynopolskiego. do samego 
rozpadu złotej Ordy Tatarów prawosławnych skupiała eparchia sa-
rajska, chociaż pod rządami Uzbeka nie było łatwo wyznawać Chry-
stusa bez narażania na niebezpieczeństwo życia swojego i swoich 
bliskich. Wydawało się, że wszyscy Tatarzy stali się muzułmanami, 
ale fakt istnienia grup prawosławnych, których przodkowie nie mieli 
jakichkolwiek związków z muzułmanami, świadczą o czymś innym. 

Takie grupy spotyka się nie tylko wśród Tatarów-kriaszenów, ale też 
i w innych tatarskich wspólnotach. Przykładowo, wśród ochrzczo-
nych Tatarów guberni riazańskiej i Tambowskiej (prawosławni Ta-
tarzy kasimowscy) jest interesująca grupa Tatarów Bordakowskich. 
dokumenty świadczą o całkowitej nieobecności wśród nich śladów 
kultury muzułmańskiej. z drugiej strony, wielu Tatarów, urodzonych 
w środowisku muzułmańskim, przyjmowało i przyjmuje prawosła-
wie. Tradycja ta ma ponadtysiącletnią historię, zaczynającą się od 
czasów świętego męczennika awramija Bułgarskiego. Oprócz niego 
mamy również innych Tatarów i ich potomków, którzy weszli do gro-
na świętych. są to m.in. święty Piotr Ordyński, święci męczennicy 
stefan i Piotr kazańscy, święty serapion kożeozierski, święty Pafnu-
cy Borowski oraz wielu innych. Osobnej wzmianki wymaga historia 
chrześcijaństwa prawosławnego wśród Tatarów po rozpadzie złotej 
Ordy i utworzeniu państw tatarskich.

liczba dużych wspólnot prawosławnych Tatarów, które zacho-
wały chrześcijaństwo w czasach strasznych ateistycznych nagonek, 
świadczy o tym, że przyjęli oni ewangelię nie pod presją carskiego 
nakazu, bowiem od 1905 r. nikt nie przeszkadzał im wrócić do po-
gaństwa czy do muzułmańskiego stylu życia, ale z potrzeby serca, 
gdy poznało prawdę – Chrystusa.

kiedy mówimy „prawosławni Tatarzy”, mamy na myśli jedno-
cześnie tych, którzy są chrześcijanami od urodzenia i tych, którzy 
przyjęli Chrystusa w dojrzałym wieku. Określa się ich mianem 
„ochrzczeni Tatarzy”. Jednakże, czasem wyrażenia tego używa się 
jako nazwy tatarskich wspólnot etnicznych, których większość 
przedstawicieli wyznaje prawosławie. są to kriaszeni, Nagajbacy, 
zruszczeni prawosławni Tatarzy kasimowscy (ochrzczeni Tatarzy 
guberni riazańskiej i Tambowskiej, Tatarzy riazańscy) i Tatarzy 
Czułymscy. Wspominając Tatarów Czułymskich warto zauważyć, że 
część z nich posługuje się językiem tatarskim, a część hakaskim.

Ponieważ tatarska kultura jest nadzwyczaj różnorodna, złożo-
na z wiele subkultur, nie można, mówiąc o kulturze ogólnotatarskiej, 
mieć na myśli tylko jednej z nich, na przykład kazańsko-tatarskiej. 
Trzeba brać pod uwagę wszystkie jej obszary. znaczy to, że mówiąc 
o obyczajach i tradycjach prawosławnych Tatarów, zarówno tych 
z urodzenia, jak i tych, którzy przyjęli chrześcijaństwo w później-
szym wieku, będziemy mieć na uwadze całą tę przestrzeń. 

Tradycje i obyczaje Tatarów wyznania prawosławnego można 
podzielić na prawosławno-chrześcijańskie i narodowe, niesprzeci-
wiające się chrześcijaństwu, organicznie wpisujące się w kulturę 
prawosławno-tatarską.

Tatarzy prawosławni obchodzą wszystkie święta cerkiewne, 
z których największym jest zmartwychwstanie Pana Naszego Je-
zusa Chrystusa – Pascha ken (Olo ken, Bajramnen Bajrame, kyzył 
jomyrka Bajram). Oprócz tego jest dwanaście wielkich świąt oraz 
dni świąteczne: Chodaj isus Christosnyn Tyuyuy (rasztua Bajram, 
rasztywa Bajram, rosztwa) - Narodziny Chrystusa; Chodajybyz 
isus Christosnyn Czumyłyuy (kaczmany) - Chrzest Pana (Obja-
wienie Boga); Chodaj isus Christosnyn karyszy ałyu - spotkanie 
Pana; Chodaj isus Christosnyn Jerusalimha kereje (Bermanczek, 
Wirbja Bajram, Wirmja Bajram) – Wjazd Pana do Jerozolimy; izge 
kyz Mariaga aryu Habjar ajtelej – zwiastowanie przez archanio-
ła gabriela Świętej Bogurodzicy dziewicy Marii zrodzenia przez 
nią Boga (zwiastowanie); isus Christosnyn kjukkja kiutiareleje 
– Wywyższenie Pana; Troicyn ken (Trojsyn, Trisyn, Żaprak Bajram) 
– dzień Trójcy Przenajświętszej (dzień zstąpienia ducha Świętego 
na świętych apostołów); Chodaj isus Christosnyn żaktyryłyuy (zba-
wienie) – Przeobrażenie Pana; ałłany Tyudyrgan izge kyz Marianyn 
denadian kiuczeje – zaśnięcie Przeświętej Bogurodzicy; izge kyz 
Marianyn tyugan kene – Narodziny Przenajświętszej Bogurodzicy; 
Chodajnyn kaderle kaczyn kiutarej – Wniebowstąpienie Chrystusa 
Pana; ałła anasy izge kyz Marianyn kielau ojonia kereje – Wprowa-
dzenie Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni.

Woskriesienie ken (Jakszambe) – każdy świąteczny dzień ob-
chodzi się jako Wskrzeszenie Pana Jezusa Chrystusa.

Cerkiewna kopuła w Kazaniu
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Oprócz wielkich dwunastu świąt i dni świątecznych są inne 
święta cerkiewne, a wśród nich: Christosnyn kiseleje - Obrzezanie 
Pana; Chodaj ałdynnan kileucze ioann pagambiarnen tyuyuy - Naro-
dziny Proroka Jana Chrzciciela zwiastuna Pana; izge apostołłar Petr 
belan Paweł (Pitrau) - Święci apostołowie Piotr i Paweł; Czumyłdyry-
uczy pagambiar ioannyn baszy kiselej – Ścięcie głowy świętego Pro-
roka Jana Chrzciciela; ałła anasynyn berkiab torouy (Pykrau) – Opie-
ka Przenajświętszej Bogurodzicy (Pokrow) i inne święta.

Świętuje się okres zapustów, dni między Narodzeniem Chry-
stusowym a Chrztem Pańskim. ich tatarska nazwa to Nardugan 
(Narodzenie Światła). Podczas obchodzenia święta Pitrau organi-
zowane są huczne obchody, szczególnie w środowiskach wiejskich. 
Wielu prawosławnych Tatarów obchodzi również sabantuj.

Jeśli chodzi o imiona, to panuje tu duża różnorodność. Prawo-
sławny Tatar ma niewiele imion. Pierwsze, nadawane człowieko-
wi na chrzcie, to imię jakiegoś świętego. Może to być na przykład 
święty dymitr, roman lub Omir, ahmed, azat, abu - są tacy prawo-
sławni święci. drugie imię, znajdujące się w dowodzie osobistym, 
może odpowiadać pierwszemu lub nie. Przykładowo, człowiek może 
otrzymać na chrzcie imię roman, a w dokumentach figurować jako 
rustam. Trzecie imię, nadawane przy chrzcie, wymawiane jest róż-
nie, na przykład serafim – sarapyj; stiepan – Cztapan, Cztepi; Pietr 
– Pietter, Pitrej, Pituk; ioann – imasz, ibasz, ibusz, iban, iwan; daniił 
– danijał; Paweł – Pawał; Jekaterina – kiaternia, kiatjuk; anastazja 
– Nacztuk, Naczti, Naczta, Nycztyj; Warwara - Baryj, Baruk, Barba-
ra, Barusz; anatolij - Natol, Tulja; semen – simun; grigorij – gergeri; 
georgij – giurgi; Wasilij – Biaczli; aleksandr – iskander, sandyr; afa-
nasij – apanas, Puńka itp.

Można więc spotkać prawosławnego Tatara, mającego we-
dług dokumentów imię Marat, na chrzcie otrzymał imię dimitrij, 
a w rodzinnej miejscowości nazywają go Metrej, Mietuk lub Mie-
trach. Można też spotkać prawosławnego Tatara, który w doku-
mentach ma imię ahmet, na chrzcie dostał ahmed, a wszyscy na-
zywają go ahmet.

różne są także nazwiska tatarskich wyznawców prawosławia. 
Jeśli zacznie się ich wyliczanie, to w jednym rzędzie znajdą się takie, 
jak dawlekamow, abdurrahmanow, ahmadullin, islamow, amirow, 
gubajdulin, ibuszew, iwanow, Jemieljanow, sahabutdinow, safronow, 
sacharow, stiepanow, Charitonow, Pawłow, Timofiejew, Nazarow, 
saukow, Chaldiejew, kułanczakow, Turgieniew, kastrow, szyrinski, 
Bucharow, Janyszew, kudaszew, kazancew, karbyszew, Minin, Uru-
sow, Jusupow, Bikżanow, Makarow, głuchow, rodionow, Michajłow, 
Jewstafiew, Jefimow, artemiew, ahmetow, kutdjusow, sabirow, kirie-
jew, dunajew, grigoriew i wiele innych.

dlatego, spotykając iwana iwanowicza iwanowa, trzeba być 
gotowym na to, że jest on prawdziwym Tatarem. Natomiast, witając 
się z Tatarem rinatem gumjarowiczem islamowem, możemy do-
wiedzieć się, że jest on żarliwym wyznawcą prawosławia. 

Cóż więc łączy przedstawicieli etnicznych wspólnot tatarskich, 
noszących jakże różne imiona i nazwiska? Łączy nas Chrystus – 
ałła Uły. Łączy nas prawosławie.

W ostatnich czasach pozycja prawosławia jeszcze bardziej się 
umocniła. Uwidacznia się to w zwiększeniu liczby Tatarów przyj-
mujących prawosławie w wieku dorosłym; w zwiększeniu liczby 
parafii, gdzie liturgię prowadzi się w języku tatarskim; w zwiększe-
niu liczby tatarskich wspólnot prawosławnych; w aktywności kria-
szeńskich i nagajbackich organizacji kulturalnych; w działalności 
wydawniczej i zwiększającej się liczbie stron internetowych. W Mo-
skwie, na przykład, działa tatarska wspólnota prawosławno-chrze-
ścijańska, odbywają się modlitwy w języku tatarskim i słowiań-
skich, prowadzone są zajęcia, na których studiuje się Biblię (izge 
kitab, izge kniagia, ałła kniagiase). Oczywiście, ta krótka opowieść 
nie oddaje pełnego obrazu prawosławnych Tatarów, ale być może 
wzbudzi zainteresowanie tym tematem.

J. Bucharow
(Tyt. oryginalny: „Prawosławnyje tatary”)

(Z jęz. rosyjskiego przetłumaczyła Iza Melika Czechowska)
■

zachodnie zakamie – to jeden z gęsto zasiedlonych i wie-
loetnicznych regionów Tatarstanu. stanowi on, zwłaszcza rejon 
czystopolski [nazwa pochodzi od miasta Czystopol – MCz], nad-
zwyczaj interesujący obiekt badań etnolingwistycznych. Na tym bo-
wiem terytorium od dawna sąsiadują obok siebie wioski tatarskie, 
mordwińskie, czuwaskie i rosyjskie. rozpowszechniły się tam dwie 
odmiany języka tatarskiego: czystopolska gwara dialektu miszar-
skiego (zachodniego) oraz czystopolska gwara kriaszeno-tatarska. 

Tatarskie miejscowości rejonów: czystopolskiego, aksubajew-
skiego, alkiejewskiego, czeremszańskiego, nowo-szeszmińskiego, 
według starego podziału administracyjnego odpowiadają powiato-
wi czystopolskiemu guberni kazańskiej, zaś tutejszy Tatarzy znani 
są pod nazwą czystopolskich Miszarów. z tego też powodu, ich ję-
zyk określa się jako gwarę czystopolską. 

grupa krieszczenych Tatarów [tj. ochrzczonych, czy też prze-
chrzczonych. Nazywa się ich również kriaszenami – MCz] wspo-
mnianego obszaru mieszka w dziesięciu miejscowościach rejonu 
czystopolskiego i aleksiejewskiego Tatarstanu (terytoria byłe-
go powiatu czystopolskiego i spasskiego) w otoczeniu Tatarów 

Gulczaczak Chalitowna Chabibulina 

Rosyjsko-prawosławne i muzułmańskie 
terminy religijne w czystopolskiej 

kriaszeno-tatarskiej gwarze dialektu miszarskiego 
(zachodniego) języka tatarskiego 

– Miszarów, Czuwaszów, Mordwińców i rosjan. W niektórych wio-
skach (krieszczenyj Jeltań, Czuwaszskij Jeltań, iszałkino, Wierch. 
kondrata i inne) ochrzczeni Tatarzy mieszkają razem z Czuwaszami. 
dzięki temu pozostają w bliskich kontaktach dwie społeczności et-
nokonfesyjne: Tatarów-muzułmanów i Tatarów-chrześcijan, czyli 
kriaszenów, którzy stanowią tu chrześcijańską mniejszość w mu-
zułmańskim otoczeniu. 

Poza okręgiem czystopolskim ochrzczeni Tatarzy zamieszkują 
oddzielnymi skupiskami w rejonie zakazania, Niżnego Przykamia, 
kajbickim i Bakalińskim (Boszkortostan) oraz w obwodzie cze-
labińskim. Formowały się one nie tylko w wyniku chrystianizacji 
Tatarów kazańskich i Miszarów, ale też za sprawą ludności pocho-
dzenia nieturkijskiego, która z czasem zasymilowała się z tatarskim 
etnosem. z tego też powodu specyfika kulturowa ochrzczonych 
Tatarów jawi się, w zasadzie, połączeniem cech turkijskich (archa-
icznych), ugrofińskich i rosyjsko-prawosławnych, występujących 
w formie syntetyzowanej. W efekcie, religia kriaszenów charakte-
ryzuje się fantastycznym splotem i pogańskich, i muzułmańskich, 
i chrześcijańskich elementów. 
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Według głównych właściwości fonetycznych i gramatycznych 
gwary wskazanych powyżej obu grup zaliczają się do dialektu mi-
szarskiego (zachodniego). leksyka badanych gwar, zasadniczo, 
zgadza się z leksyką ogólnotatarską. Osobne miejsce w zestawie 
słownikowym analizowanych gwar zajmują zapożyczenia z języ-
ka rosyjskiego (słowa rosyjskie oraz międzynarodowe). dość dużo 
w nich rosyjskich imion, a także słów opisujących rzeczywistość, 
odnoszących się do chrześcijańskiego kultu, nazewnictwa obrzę-
dów oraz świąt. 

W obrzędowej i kultowej terminologii ochrzczonych Tatarów 
spora ilość określeń jest pochodzenia rosyjsko-chrześcijańskiego. 
Wiązało się to z przysposobieniem ich do specyfiki wymowy tatar-
skiej, w rezultacie czego uległy znacznym zmianom fonetycznym. 
Przykładowo: raştau / raştua / raştıwa – rosyjskie Rożdiestwo [Boże 
Narodzenie]; kerşänä - rosyjskie krieszczenie [chrzest]; bärmänçeq 
– rosyjskie wierba, wierbnyj prazdnik [Niedziela Palmowa, zwana 
też Wierzbową]; may – rosyjskie maslienica [karnawał, Maselnica – 
ostatni tydzień przed początkiem Wielkiego Postu, 7 tygodni przed 
Paschą Wielkanocną]; may arası – rosyjskie dni prazdnowanija ma-
slienicy	[czas świętowania karnawału]; may çabu – rosyjskie kata-
nije na łoszadjach w dni maslienicy [jeżdżenie na koniach podczas 
karnawału]; simek / çimek - rosyjskie siemik, dien pominowienija 
priedkow, siedmoj ot paschi czetwierg [Czwartek Paschalny]; troysın 
/ troyçın / truçın / triçın - rosyjskie troicyj	dien, dawne święto wio-
sny, przypadające zazwyczaj w pierwszą niedzielę czerwca [zielone 
Świątki]. lud nazywa to święto caprak bäyräme – rosyjskie prazd-
nik	 listiew	 [święto liści], lub kayın bäyräme kön – dien prazdnika 
bieriezy	[dzień brzozowego święta]; pitırau – rosyjskie Pietrow	dien	
(14-15 czerwca), u wschodnich słowian Pietro, Pietrou, Pjatrauka 
itp. Pıkırau – ros. Pokrow Prieswjatoj Bogorodicy (14 października) 
[Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy]. 

W gwarze czystopolskich kriaszenów można również znaleźć 
znaczną ilość słów i wyrażeń pochodzenia arabskiego. Podobnie 
jak zapożyczenia rosyjskie, poddane zostały częściowym zmia-
nom fonetycznym, podporządkowującym je normom wymowy 
i wewnętrznym zasadom rozwoju języka tatarskiego. Pojawienie 
się słów arabskich w świecie muzułmańskim i niemuzułmańskim 
spowodowane było ogromnym wpływem arabskiej literatury, filo-
zofii, teologii oraz kultury na ogół. słowa pochodzenia arabskiego 
i perskiego, tak dawno już weszły do języka tatarskiego i wszystkich 

Kriaszeni 
w Tatarstanie 

28 sierpnia 2002 roku Polska agencja Prasowa poinformo-
wała, że: „Dwieście tysięcy prawosławnych Tatarów popieranych 
przez patriarchat moskiewski chce, by traktowano ich jako osobną 
narodowość - Kriaszenów. Muzułmańska większość uważa, że jest 
to spisek zmierzający do podzielenia blisko siedmiomilionowej gru-
py etnicznej i zaniżenia liczby Tatarów w Rosji.

Konflikt, który rozgorzał na kilka dni przed przyjazdem do 
Tatarstanu prezydenta Władimira Putina, wziął się stąd, że w paź-
dziernikowym spisie powszechnym Kriaszeni po raz pierwszy nie 
będą musieli określać się jako Tatarzy. Mogą wpisać narodowość. 

– Kriaszeni to Tatarzy, którzy przyjęli prawosławie przeważnie 
pod przymusem – mówił niedawno jeden z liderów rosyjskich mu-
zułmanów mułła Taglat Tadżutdin. 

– Naród kriaszeński to samodzielna turkojęzyczna grupa et-
niczna mająca własną mowę, pismo, kulturę i historię – ripostują 
Kriaszeni, którzy twierdzą, że ich narodowość przestano uznawać 
w ZSRR dopiero w 1926 r.

jego gwar, stając się częścią podstawowego zasobu słownikowego, 
że obecnie wiele z nich nie postrzega się jako obce. 

Oto niektóre arabsko-perskie słowa i zwroty, używane w ob-
rzędowej oraz religijnej sferze życia ochrzczonych Tatarów regionu 
czystopolskiego: 

Allaha ömet itü – nadiejatsja na Boha [zaufać Bogu]; allanı söjü 
– ljubow k Bohu [miłość do Boga]; Alla babay – Boh, ikona, bożnica 
[Bóg, ikona, świątynia]; koday – gospod [Pan]; saqlawçı päreştä – an-
gieł-chranitiel [anioł stróż]; köper – kjafir, bizebożij [kafir, niewierny]; 
käfen – sawan [całun]; axirät – zagrobnaja żizn [życie pozagrobowe]; 
imançı – znatok religioznych obyczajew [znawca zasad religijnych]; 
kaç – kriest [krzyż]; kiyamatlıq – posażienaja mat [zastępcza matka 
panny młodej lub pana młodego, zastępująca właściwą matkę pod-
czas ceremonii ślubnej]; käben koydıru – wienczanie	w	cierkwi	[ślub 
w cerkwi]; käbinät caulık - podwieniecznoje pokrywało [welon]; ka-
ben kulmähe – podwieniecznoje płatie [suknia ślubna]; xayer – mi-
łostynja [dobroczynność]; bakil - błagosłowienije [błogosławieństwo]; 
sadaka – podajanije [jałmużna]; äcäl – smiert [śmierć]; tabut - grob 
[grób]; şöker – błagodarnost, udowlietworiennost [wdzięczność, zado-
wolenie]; yarappiy – o, gospod [O, Panie]; cähännäm – ad	 [piekło]; 
axirät – zagrobnaja żizn [życie pozagrobowe]; axirät bäyete – rieli-
gioznyje stiszki, teksty religijne, czytane podczas nocnego czuwania 
przy zmarłym przed pochówkiem; Koday Alla – [Pan Bóg] wyrażenie 
występujące w księgach religijnych „w kriaszeno-tatarskim jezyku”, 
napisanych przez misjonarzy (Święte ewangelie i psałterz w języku 
kriaszeńskim 2001:140); korman – modlitwa ofiarna w celu zapobie-
żenia suszy lub innemu nieszczęściu; märäktä cöru – spacer, zabawa 
na ulicy podczas zaślubin razem z oblubieńcem i narzeczoną; gabrat 
– pouczający, zły przykład; ırizıq, rizıq – produkt, żywność; äuliya 
– święty; mändä, bändä – człowiek. 

 W nauce panuje pogląd, że w gwarze ochrzczonych Tatarów 
znajduje się niewiele arabskich zapożyczeń. Według naszych spo-
strzeżeń stanowią one dość sporą warstwę i są odrębną sprawą 
z punktu widzenia religijnego synkretyzmu islamu i prawosławia. 

Gulczaczak	Chalitowna	Chabibulina	
(Tyt. oryginalny: „russko-prawosławnyje i islamskije rieligio-

znyje terminy w czistopolskom krieszczeno-tatarskom goworie 
miszarskogo (zapadnogo) dialekta tatarskogo jazyka”) 

(Z jęz. rosyjskiego przetłumaczył Musa Czachorowski) 
■

W spór zaangażował się prezydent Tatarstanu Mintimer 
Szajmijew (muzułmanin), który zaapelował do Kriaszenów, by 
nie porzucali tatarskości i nie dzielili narodu. Z kolei w obronie 
Kriaszenów wystąpił prawosławny patriarcha moskiewski Aleksiej 
II, który napisał w tej sprawie list do prezydenta Władimira Putina.

Putin przyjedzie w piątek do stolicy Tatarstanu Kazania, by 
swą obecnością uświetnić światowy Kongres Tatarów. Nie wia-
domo czy zabierze głos w sprawie Kriaszenów. Zdaniem Tatarów 
muzułmanów Moskwa popiera prawosławną mniejszość. Robi to 
po to, by podczas spisu obniżyć odsetek Tatarów stanowiących dziś	
51,2 proc. mieszkańców Tatarstanu do mniej niż połowy (Rosjan jest 
w Tatarstanie 41,1 proc.). Nacjonalistycznie nastawiony prezydent 
Szajmijew i jego otoczenie od lat argumentują, że skoro Tatarów 
w republice jest większość, to w Federacji Rosyjskiej Tatarstan po-
winien mieć większą suwerenność niż inne podmioty. W czasach 
Jelcyna Tatarstan dostał sporą niezależność, którą Kreml próbuje 
teraz ograniczyć.

Po nieudanej próbie przekonania Moskwy do skreślenia 
Kriaszenów ze spisu, ekipa Szajmijewa próbuje przekonać ich, by 
deklarowali narodowość tatarską. Pod hasłem „wzmocnienia jed-
ności” ma też się odbywać rozpoczęty w środę światowy Kongres 
Tatarów, na który przyjechało 700 delegatów, w tym także z Polski.	
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Orientalizm romantyczny, którego w początkiem Polsce była 
publikacja Sonetów Krymskich adama Mickiewicza, doczekał się już 
bardzo wielu opracowań, monografii, przyczynków, artykułów, not, 
komentarzy takich wybitnych badaczy, jak Wacław kubacki, sta-
nisław Makowski, ananiasz zajączkowski, Jan reychman.� Pomi-
jając wszakże całość tego obszernego piśmiennictwa, począwszy 
od Juliana klaczki i jego eseju Półwysep Krymski w poezji2, warto 
skupić się na meritum, czyli publikacji sonetów w języku tatarskim. 
Wcześniej jednak parę słów na temat przekładu Sonetów Krymskich 
na inne wschodnie języki. 

Najstarszym znanym przekładem jednego tylko sonetu, Widok	
gór ze stepów Kozłowa, było tłumaczenie na język perski, dokonane 
przez Mirzę Muhammada dżafara Topczybaszy (1791-1869), zna-
jomego i prawie rówieśnika i adama Mickiewicza. Mirza dżafar 
pochodził z azerbejdżanu, przebywał w Petersburgu, gdzie przy-
jaźnił się z wieloma Polakami, m.in. z Józefem sękowskim, profeso-
rem języków wschodnich na tamtejszym uniwersytecie, wybitnym 
orientalistą, oraz z krótko tam przebywającym adamem Mickiewi-
czem. Wieszcz uczył się pod kierunkiem Mirzy języka perskiego, 
jako że był jego lektorem na petersburskiej uczelni. W efekcie tej 
znajomości Topczybaszy przetłumaczył jeden z sonetów. do prze-
kładu dołączony był wstęp w ówczesnym, bardzo kwiecistym per-
skim stylu literackim.3

Warto nadmienić, że tłumaczenie sonetu na język perski, po-
dobnie zresztą jak i przekład z perskiego na polski, jest wielce trud-
ny i w zasadzie prawie niemożliwy. Poetyka perska jest zupełnie 
inna od europejskiej, w tym zwłaszcza polskiej. Wiersz perski opie-
ra się bowiem na iloczasie. gatunki klasycznej poezji perskiej do-
stosowane są do zjawiska iloczasu, ignorując wiersz sylabotonicz-

� Wacław kubacki, z Mickiewiczem na krymie, Warszawa 1977; stanisław Makowski, Świat 
„sonetów krymskich” adama Mickiewicza, Warszawa 1969; Jan reychman, zaintereso-
wania orientalistyczne w środowisku mickiewiczowskim w Wilnie [w:] szkice z dziejów 
polskiej orientalistyki, pod red. stefana strelcyna, t. 1, Warszawa 1969; ananiasz zającz-
kowski, z dziejów orientalizmu polskiego doby mickiewiczowskiej [w:], tamże.

2 Julian klaczko, Półwysep krymski w poezji [w:] szkice i rozprawy, Wrocław 1972.
3 Barbara Majewska, pierwszy orientalny przekład sonetu Mickiewicza,” Przegląd Orientali-

styczny, nr 2, Warszawa 1963. 

Selim Chazbijewicz

„Sonety Krymskie” po tatarsku

Pory roku

zapamiętaj już, mój mały,
Że ziMa nazywa się – KIŞ (kysz).

gdy wróble puszczają się w pląs,
To WiOsNa przychodzi – YAZ (jaz).

UCZyMy SIę TATARSKIEGo

zbieramy z pola urodzaj,
Bo laTO nadeszło – CÄy (dż�j).

deszczyk – JesieNi to kaprys,
Taka jest roku pora – KÖZ (k�z).

(Z jęz. ros. tłum. Musa Czachorowski) 

ny, a zwłaszcza sylabiczny, charakterystyczny dla poezji polskiej.4 
sporo gatunków klasycznej poezji perskiej wzięło swój początek 
w poetyce i gatunkach poezji arabskiej, jak np. kasyda czy gazel. 
W takim wypadku, tłumaczenie jest nie tylko przekładem języko-
wym, poetyckim, ale i kulturowym, co zwłaszcza na początku wie-
ku XiX było trudne do osiągnięcia.

kolejne przekłady Sonetów Krymskich na języki orientalne, to 
dwudziestowieczne tłumaczenia części sonetów na język karaim-
ski. ich autorem był wspomniany już ananiasz zajączkowski, wy-
bitny polski orientalista, badacz piśmiennictwa karaimskiego, lite-
rat. drukował je w roku 1931 na łamach czasopisma „karaj awazy” 
(„głos karaima”), wychodzącego w języku karaimskim w Łucku na 
Wołyniu, pod redakcją aleksandra Mardkowicza. Wydawnictwo to 
ukazało się w latach 1931-1938 łącznie w dwunastu zeszytach.5 Na 
stronach 10-13 w zeszycie 1 oraz w zeszycie 2 na stronach 14-17 
zamieścił zajączkowski własne przekłady następujących sonetów: 
Czatyrdag, Bakczysaraj, Mogiły haremu oraz Droga nad przepaścią 
Czufut Kale, Widok gór ze stepów Kozłowa, Pielgrzym, Bakczysaraj 
w	nocy.	Łącznie było to więc siedem utworów. Należy nadmienić, 
że język karaimski w odmianie wileńskich, a także krymskich kara-
imów, jest bardzo zbliżony do języka krymskotatarskiego. Należy on 
do tej samej rodziny i grupy językowej języków turkijskich. Charak-
teryzują się one między innymi podobnym jak język polski użyciem 
wiersza sylabicznego i sylabotonicznego. Pod tym względem więc 
przekład był łatwiejszy. Warto też pamiętać, że kozłow, o którym 
pisał Mickiewicz, to tatarskie miasto gozlew, dzisiejsza eupatoria, 
na zachodnim wybrzeżu krymu, gdzie tradycyjnie mieściło się du-
chowe i administracyjne centrum krymskich karaimów. Tak samo 
Czufut kale, karaimska twierdza nieopodal Bakczysaraju6, gdzie do 

4 Maria składankowa, gazel albo ghazal, ”zagadnienia rodzajów literackich”, t. Xiii, z. 1, 
Łódź 1970, s.142-148; tenże, kasyda perska, „zagadnienia rodzajów literackich”, t. Xiii, z.2, 
Łódź 1971, s.128-130.

5 aleksander dubiński, Caraimica. Prace karaimoznawcze, Warszawa 1994, s. 274.
6 Bakczysaraj oznacza dosłownie – „pałac wśród róż” albo „pałac różany”. lub też „pałac w 

różanym ogrodzie”. Ogrody, sztuka i tworzenia były w cywilizacji muzułmańskiej bardzo 
ważnym elementem tradycji. Ogród symbolizował raj opisany w koranie, świętej księdze, 
muzułmańskim Objawieniu. staropolski „seraj” to oczywiście tatarski i turecki „saraj”, czyli 
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dziś znajduje się tzw. dolina Jozafata, największa karaimska ne-
kropolia na świecie. Te szczegóły być może decydowały o wyborze 
przez ananiasza zajączkowskiego sonetów do tłumaczenia. 

stąd już niedaleko do przekładu na język krymskotatarski. Tu 
od razu należy nadmienić, że nie ma jednolitego języka tatarskie-
go, tak jak i nie ma jednego tatarskiego narodu. są języki tatarskie, 
wśród których ważne miejsce zajmuje język Tatarów krymskich, 
współcześnie nazywany krymskotatarskim.7 Przekładu całości, 
tzn. wszystkich 18 sonetów, na ten język dokonał szakir selim, 
tatarski poeta z krymu, jeden z najbardziej znanych tamtejszych 
twórców. W tłumaczeniu posługiwał się językiem rosyjskim. gatu-
nek sonetu nie istniał w klasycznej, dawnej poezji tatarskiej�, która 

pałac. Najbardziej znane pałace czy też pałacowe kompleksy w islamskiej cywilizacji to 
Topkapy w stambule, alhambra w granadzie i pałac w Bakczysaraju, gdzie w wieku XVi 
nawet budowniczy z Włoch brali udział w jego budowie i planowaniu. Pałac ten znisz-
czony był w XiX i XX wieku, obecnie jedna czwarta jego dawnej powierzchni służy jako 
muzeum. 

7 Henryk Jankowski, gramatyka języka krymskotatarskiego, Poznań 1992.
� kultura Tatarów krymskich od wieku XVi, zwłaszcza w XVii i XViii stuleciu była coraz 

bardziej zbliżona do kultury osmańskiej Turcji. Tatarzy krymscy, podobnie jak Turcy byli 

podobnie jak poezja Turków osmańskich czerpała wzory z poezji 
perskiej, uchodzącej na Bliskim Wschodzie za wzór smaku literac-
kiego, mody i stylu. Persję zwano z tego powodu „Francją Bliskiego 
Wschodu”. 

Nie mniej jednak, natura języków turkijskich, w tym krymsko-
tatarskiego, nie zna zjawiska iloczasu, zaś czysto turecka i tatarska 
poezja była, jak już wspomniałem, oparta na wierszu sylabicznym. 
sonet dotarł do Turcji i na krym w wieku XX wraz z wpływami kul-
tury europejskiej. krymscy Tatarzy już wcześniej, bo w wieku XiX, 
spotkali się z tym gatunkiem poprzez poezję rosyjską, która wsze-
lako wśród tatarskiej inteligencji była mało znana. Współczesny 
język krymskotatarski, podobnie jak i współczesny turecki, używa 
od lat 90. XX stulecia zmodyfikowanego alfabetu łacińskiego. Przed-
tem, podobnie jak i inne narody turecko-muzułmańskie w związku 
sowieckim, po zmianie alfabetu w 1928 roku w Turcji, Tatarzy zmu-
szeni byli do używania rosyjskiej grażdanki.

W języku krymskotatarskim Sonety Krymskie znaczą Qyrym So-
netleri, a tytuły poszczególnych sonetów w tym języku to: Akerman	
Czolleri, Deniz Tinczlygy, Yaldav, Boran, Kezlev czolleri taraftan daglar-
nyn koruniszi, Bagczasaray-Hansaray, Bagczasaray Gedżesi, Pototska-
nyn Durbesi, Harem Qabirleri, Baydary Vaiysi, Aluszta Kunduz, Aluszta 
Gedże, Czatyrdag, Seyyah, Czufut kalenin Uczurumlu Yolu, Kikineiz 
Dagi, Baliqlavadaki qale yiqyntyllary, Ayuv-Dag. Przytoczenie tytułów 
sonetów w języku krymskotatarskim może dać pewne wyobrażenie 
o całości przekładu.9 do tekstu dodane są objaśnienia oraz grafiki 
współczesnego tatarskiego malarza i grafika ramiza Nietowkina. 
książka wydana została nakładem Fundacji kultury przy współ-
pracy instytutu na rzecz demokracji w europie Wschodniej – idee 
w Warszawie oraz Fundacji Odrodzenia krymu w Bakczysaraju. 
redaktorem wydania jest Urszula doroszewska. Tomik wydano 
najprawdopodobniej w Warszawie (brak miejsca wydania i nakła-
du) w roku 1996, w formacie a5, stron 54 + 2 nlb. 

 W pałacu krymskich chanów w Bakczysaraju, obecnie mu-
zeum tatarskiej tradycji i historii, niewielką część ekspozycji po-
święcono również Mickiewiczowi, jego podróży na krym oraz 
przekładom Sonetów Krymskich. Od paru już lat odbywają się też na 
krymie coroczne konferencje poświęcone Mickiewiczowi i ogólnie 
rozumianej polskiej kulturze i literaturze.

Selim Chazbijewicz
■

muzułmanami. Początki wpływów religii islamu na krymie można datować od Xiii wie-
ku. Jednakże, pomimo, że islam stanowił ośrodek tożsamości tatarskiej, wiele tradycji , 
obrzędów i symboli zachowało się z okresu przedislamskiego, z szamanizmu który był 
religią stepowych ludów tur kijskich. W tej symbolice szamańskiej czy też wcześniejszej, 
totemicznej ,jednym z głównych motywów był wilk a nie koń, jak sądzi wielu europejczy-
ków ulegając stereotypom. Motyw konia jest raczej współczesnym symbolem, jednakże 
argamaq - „koń rączy” był też i dawniej motywem ludowej twórczości poetyckiej. W poezji 
dworskiej XVi- XViii wieku dominowały motywy poezji perskiej, słowik, róża, motyl, świe-
ca jako symbole mistyczne wzięte z tradycji sufizmu - mistyki islamu.

9  z powodu braku niektórych liter używanych w języku krymskotatarskim w klawiaturze 
mojego komputera teksty tytułów zapisałem fonetycznie, jak najściślej starając się oddać 
ich brzmienie.

Przeglądam właśnie stos pożółkłych maszynopisów: opowia-
dania, humoreski, makabreski, chyba też powieść, teksty o mu-
zułmańskich i tatarskich obyczajach. Niekoniecznie jest to wielka 
literatura (nawet z pewnością nie), ale świadectwo czasu, dowód 
twórczych aspiracji i poszukiwań duchowych polskiego Tatara, su-
lejmana Mucharskiego.

Człowiek to niewątpliwie interesujący, chociaż niewiele o nim 
wiadomo. sulejman, syn Bekira Mucharskiego i Tamiry z Milkama-
nowiczów, urodził się 20 lipca 1900 roku w Ostrynie, zmarł 15 marca 

Musa Czachorowski

Tatarskie ślady: Sulejman Mucharski
1986 roku w Warszawie, gdzie też mieszkał. Pochowany został na 
warszawskim Tatarskim Cmentarzu Muzułmańskim. Na nagrobku, 
ufundowanym przez żonę Natalię, pod imieniem i nazwiskiem wid-
nieje napis - PPŁk WP saPer. Połączył wiec Mucharski dwie, tak 
bliskie Tatarom profesje: wojskową oraz literacką.

kiedy rozpoczynał sulejman Mucharski swoją przygodę z pió-
rem, a raczej z maszyną do pisania, nie wiadomo. Najprawdopo-
dobniej dopiero w latach 60. lub 70. ubiegłego wieku. Mamy w jego 
twórczości wspomnienia z okresu dziecięcego i wojennego, opisał 



�� literatura

m.in. swoje wrażenia z podróży na kaukaz w latach 1964–1967, 
zajmowało go tatarskie życie. Pewnie publikował coś w ówczesnej 
prasie, jednak gdzie i kiedy?

zachowały się te materiały dzięki Halinie szahidewicz z Bia-
łegostoku, niestrudzonej orędowniczce tatarskości. Teraz staramy 
się zaprezentować je naszym Czytelnikom. Tu serdeczna prośba do 
wszystkich, którzy wiedzą cokolwiek o sulejmanie Mucharskim: 
każda informacja o jego życiu i działalności jest cenna. Prosimy 
o kontakt z redakcja lub piszącym te słowa – ahma@wp.pl.

Musa	Czachorowski

Sulejman Mucharski 

Trochę o polskich 
Tatarach

 A ta Księga, którą zesłaliśmy, jest błogosławiona. Postępujcie 
więc za nią i bójcie się Boga! Być może, doznacie miłosierdzia!	

(koran, 6:155)

„La iłłahu il Ałłahu, Mahomet Resul Ałłahu”	
- „Nie ma Boga oprócz Boga, a Mahomet prorok Jego”.

W tych krótkich słowach zawarty jest światopogląd religijny mu-
zułmanina, inaczej muślima. Nie mówię Tatara, gdyż islam, religię 
muzułmańską, wyznaje na globie ziemskim ponad trzysta milionów 
mieszkańców [tekst pisany był kilkadziesiąt lat temu – przyp. red.]. 
Należą oni do różnych narodowości i ras. Wszystkich ich jednoczy 
wspólna święta księga, koran, w którym zebrane są podstawowe za-
sady islamu. Jest to wiara w jednego boga, który stworzył świat. Pod 
tym względem nie odbiega od wiary chrześcijańskiej i mojżeszowej. 
różni ją wiara w jednego proroka, którym jest Mahomet. 

domami modlitwy są meczety. Charakteryzuje je cisza i pust-
ka. islam odrzuca wszelkie zdobnictwo wewnętrzne. Nie uznaje 
żadnych obrazów świętych, żadnych figur, żadnego zbędnego prze-
pychu. surowość wnętrza łączy się z zasadami religii. Jedynie na 
ścianach znajdziecie wersety z koranu, wypisane wielkimi literami 
alfabetu arabskiego. Muzułmanin modli się siedząc. dlatego po-
sadzki meczetów są wyłożone tańszymi lub droższymi dywanami. 
Przed wejściem do domu bożego obuwie należy zdjąć. do tego celu 
służą przedsionki. W zasadzie nie ma obawy, by ktoś po nabożeń-
stwie poszedł do domu w skarpetkach – islam wyklucza kradzież. 

Poza domem modlitwy na przestrzeni wieków różnie bywało 
z tymi kradzieżami. Historia wspomina o ciężkich i szybkich karach 
w stosunku do przestępców w krajach Mahometa. ale to już inna 
sprawa, która nie należy do treści tych stronic. 

zajmowanie się islamem i jego wyznawcami w skali świato-
wej zaprowadziłoby mnie zbyt daleko i na zawiłe ścieżki. Nie jedną 
księgę wypisano na ten temat przez wielkie naukowe autorytety 
i zawsze trapią i nadal będą trapić ludzkość różne wątpliwości w tej 
dziedzinie. sprawa wiary jest wielką niewiadomą i wszelkie speku-
lacje na ten temat nie doprowadzą chyba nigdy do konkretnych re-
zultatów. Moje zadanie jest bardzo skromne – wyciągnąć na światło 
dzienne cząstkę islamizmu, który powoli zamiera na byłych tere-
nach Polski przedwrześniowej i żyje w zaciszu domowym w Polsce 
ludowej, przechodząc stopniowo do historii.

O Tatarach litewsko-polskich społeczeństwo nasze, szczegól-
nie Polacy w obecnych granicach państwowych, nie mają możli-
wości i okazji zdobycia szerszych wiadomości z wielu przyczyn. 

Chyba, że ktoś przypadkowo stykał się z obywatelami pochodzenia 
tatarskiego. W każdym bądź razie wiedza ta była i jest dostatecznie 
skąpa, by spotkać się z dość częstym zdziwieniem ze strony kato-
lików, że jakieś tam „turki” w Polsce mieszkają, czego nie można 
powiedzieć o innych mniejszościach. Nie mówiąc o Żydach czy Bia-
łorusinach, mowa nawet o Ormianach nie wywołuje na twarzach 
Polaków zakłopotania. Tak samo armenia jest bardziej znana, 
przynajmniej ze słyszenia, niż taki azerbejdżan.

zdarzało mi się w kółku polskim zapytać ludzi nawet z wyż-
szym wykształceniem:

- Czy spotkał pan kiedyś polskich Tatarów ?
- O, tak – pada odpowiedź - byłem kiedyś przed ii wojną świa-

tową na Wileńszczyźnie. sporo jest ich w Trokach. 
Właśnie wszędzie, tylko nie w Trokach, lub najmniej w Tro-

kach. W Trokach mieszkają bardzo sympatyczni ludzie, należący 
chyba do najmniej licznej mniejszości narodowej - karaimi. są oni 
co prawda, podobno, tureckiego pochodzenia, przyszli prawdopo-
dobnie z krymu w XiV wieku, ale religia ich jest oparta na starym 
Testamencie. kościół karaimski nazywa się kenasą, a piśmiennic-
two ich naukowo-religijne jest w języku hebrajskim. Wtedy kiedy 
językiem religijnym muzułmanów jest język arabski. ksiądz kara-
imski nazywa się Chazzanem – muzułmański zaś imamem lub Muł-
łą. Wspólną cechą obu tych mniejszości była i jest nadal ich gościn-
ność. Mogą być odchylenia i pod tym względem: wojny psują nawet 
wielkie narody i wypaczają charaktery znakomitych jednostek.

Nie należy również mylić niektórych potraw obu mniejszości. 
kołduny polskich Tatarów mają nazwę zbliżoną do karaibskich ku-
bunów. Farsz jednych i drugich jest jednakowy. reszta dalej odbiega 
w swojej tradycji: Tatarzy farsz zawijają w zwykłe ciasto i gotują 
w solonej wodzie, karaimi takiż farsz zawijają w drożdżowe ciasto 
i wsadzają do piecyka. Pycha. Nie mówcie zaraz, że jedliście tatar-
skie kołduny. i to jeszcze na rosole, takie maleńkie, wielkości uszek 
do barszczu. Takie, jakie podają w restauracjach warszawskich lub 
nawet w Wilnie u „george‘a”. To są właściwie piulmienie, namiastka 
kołdunów tatarskich. 
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Prawdziwy kołdun litewsko-polskich Tatarów jest wielkości łyż-
ki stołowej. Podają na gorącym półmisku. Niczym się nie krasi, bo-
wiem zawiera dużo sosu z łoju wołowego lub baraniego, którego daje 
się w proporcji 1:2. z dobrego kołduna winna być pełna łyżka sosu, 
po wypiciu którego, resztę kołduna zjada się z chlebem. Bardzo do-
bra zakąska pod czystą wyborową. Tylko nie wolno mieć miażdżycy 
z nadciśnieniem. Tatarzy litewsko-polscy w małych osadach i mia-
steczkach nie wiedzą przeważnie nic o cholesterolu. W przeciwnym 
wypadku mógłby nastąpić upadek tej pięknej tradycji.

zostawmy w spokoju kołduny, kubuny i karaimów . Wystarczy 
same imię sulejman. Taka rzecz prosta, a ile można przygód mieć 
i na smutno i na wesoło. dla żandarma i gestapowca w czasie oku-
pacji było to nazwisko Niemca lub Żyda. Jeżeli nie Niemiec, to Żyd. 
Jeżeli Żyd, to kula w łeb. leciała. Nie doleciała. dowód oczywisty. 
smutno. 

Weselej po okupacji. i dziś też. kiedyś poprosiłem o przepustkę 
dla żony na teren wojskowy. dali. Czytam:

...żona… sulejmana.
zagaduję szefa kancelarii:
- Może tak dodać na wszelki wypadek nazwisko. 
- Nazwisko jest. imię niekonieczne.
W kwaterunku zapłaciłem za węgiel i podałem personalia. Ty-

dzień później wchodzę, by sprawdzić ile tego węgla przyznano mi 
na zimowy okres. Urzędniczka długo przewraca książkę i nareszcie 
mówi:

- Pan wcale nie figuruje w książce.
- Niemożliwe. sama pani wpisywała.
- Takiego nazwiska nie mogę znaleźć. ale jest przyznany wę-

giel dla jakiegoś… sulejmana. 
W szpitalu proszę o numerek do lekarza. Podaję książkę cho-

rych. siostra przed wpisaniem do ewidencji kręci się niespokojnie 
na krześle, jakby ją coś od dołu szczypało. Wreszcie podnosi oczy 
i powiada:

- sulejman. Co to jest ?
- Może być imię - powiadam - i pokazuję palcem na nazwisko.
siostra podaje numerek i żegna:
- Też mi coś. Nigdy w życiu nie słyszałam. 
lekarz przygląda mi się, wsadza nos do książki i pyta:
- skąd pan ma takie tureckie imię ?
Nareszcie. Wizyta trwa o pół godziny dłużej. W poczekalni że-

gnają mnie z widocznym niezadowoleniem. i znowu przez tego… 
sulejmana. 

skąd i kiedy pojawili się Tatarzy na litwie i w Polsce? Na to 
pytanie starali się odpowiedzieć i sami Tatarzy, i Polacy. Nie będę 
wymieniał tutaj źródeł, o które zresztą dzisiaj trudno. Wszystkie 
publikowane w Polsce przedwojennej dane historyczne są na ogół 
zgodne co do emigracji Tatarów z ziem na północ od Morza kaspij-
skiego i Czarnego, ze złotej Ordy i z krymu. Początki osadnictwa 
datują się na lata XiV i XV wieków. Tatarzy brali udział w bitwie pod 
grunwaldem. 

W wiekach XVi i XVii nadano Tatarom przywileje szlachty pol-
skiej. szlachta na przestrzeni wieków rozwijała się zgodnie z ota-
czającymi ją warunkami politycznymi i ekonomicznymi, dzieliła się 
na różne kategorie i tworzyła różne klasy, interesy których stawały 
się coraz bardziej sprzeczne. Pod tym względem Tatarzy litewsko-
polscy w okresie Polski przedwrześniowej niczym się nie różnili od 
reszty obywateli polskich. 

Mój osobisty pogląd na pochodzenieTatarów litewsko-pol-
skich nieco różni się od ogólnie podawanych. złota Orda składała 
się z plemion mongolskich. Na krymie zaś zamieszkiwali Tatarzy 
pochodzenia tureckiego. Jestem skłonny uważać Tatarów, osiadłych 
na ziemiach litewsko-polskich, za potomków krymskich z małą do-
mieszką krwi mongolskiej.

Muzułmanie według kierunków teologicznych dzielą się na 
sunnitów i szyitów. Tych ostatnich jest średnio do dziesięciu pro-
cent. szyici to przede wszystkim Persowie i irańczycy. sunnici 

poza koranem uznają sunnę, to znaczy ogół prawd i zwyczajów 
religijnych i prawnych Mahometa. szyici sunnę odrzucają. są oni 
zwolennikami alego, zięcia Mahometa. Uznają jedynie koran i tra-
dycje zachowane w rodzinie alego. O niuansach religijnych islamu 
napisano dużo tomów przez badaczy i historyków religii. Wspomi-
nam o tym dlatego, że nasi Tatarzy są sunnitami, jak zresztą Tatarzy 
krymscy, kazańscy, znad Wołgi lub Tatarzy kaukascy, czyli azerbej-
dżańcy. Jedna zasadnicza różnica jest pomiędzy Tatarami kazański-
mi a innym – ci ostatni nie jedzą koniny. 

W Warszawie na ulicy dobrej przed ii wojną światową miesz-
kało sporo rodzin kazańskich Tatarów. Tam również była jat-
ka z końskim mięsem. W czasie wielkich świąt muzułmańskich 
w domu mułły odbywało się nabożeństwo, po którym gospodarz 
podejmował herbatą i wyśmienitymi pierożkami z końskiego mięsa. 
Bywało kilku ciekawskich reporterów z warszawskiej prasy, którzy 
z wyjątkowym apetytem zajadali pierożki z koniną, o czym w pra-
sie nie wspominali. Taka okazja nadarzała się dwa razy w roku: 
w okresie ramazan (ramadan) Bajramu i kurban Bajramu. 

ramazan Bajram jest poprzedzony miesięcznym postem, 
w czasie którego od wschodu do zachodu słońca każdy prawowity 
muzułmanin nie przyjmuje żadnego pożywienia. Nawet wody. rów-
nież nie pali. za to po zachodzie słońca do wschodu hulaj dusza jak 
u szlachty polskiej: jedz, pij i popuszczaj pasa. Jest to święto jakby 
zbliżone do Wielkanocy. Trwa trzy dni. O ile ramazan oznacza post, 
to kurban - ofiarę. dlatego kurban Bajram jest świętem ofiarnym. 

Prorok abraham tak pokochał Boga, że gotów był złożyć w ofie-
rze swojego syna izmaiła. ale Pan Bóg Miłosierny zesłał mu z nieba 
barana, którego kazał złożyć w ofierze zamiast syna. i oto w pierw-
szy dzień kurban Bajramu po nabożeństwie, przed meczetem lub 
domem modlitwy zarzyna się w ofierze koguty, barany, jałówki lub 
stare krowy. zależy kto co ofiaruje. Na co kogo stać. każda ofiara 
jest przyjmowana przez ałłacha. dla wyznawców lepsza ta więk-
sza, bowiem mięso dzieli się pośród najbiedniejszych. W czasie 
tych świąt nie może zabraknąć na stole kawałka mięsa w żadnym 
domu muzułmańskim. Uczynek w zasadzie szlachetny. zła strona 
tradycji religijnej – marna śmierć zwierząt na oczach młodzieży. 
kurban Bajram trwa cztery dni i odznacza się obfitością jadła. Poza 
tymi głównymi świętami są jeszcze święta jednodniowe, które mi-
jają bez wielkiej pompy.

W Polsce ludowej ocalały dwa małe drewniane meczety w so-
kólskim powiecie, w kruszynianach i Bohonikach. Tam odbywają się 
nabożeństwa w czasie bajramów, na które ściągają wierni z różnych 
okolic i czasami reporterzy polskich pism. Mimo kilku artykułów 
w prasie o Tatarach w naszym środowisku, trafiają się pytania Pola-
ków o święta tatarskie. „Życie Warszawy” na szpaltach „dziś telefon, 
jutro odpowiedź” 10 i 1967 r. dało na ten temat taką odpowiedź:

„Największymi świętami religijnymi u mahometan są tzw. El – Fitr-
El-Mobarak i Big-Feast. Pierwsze, obchodzone ok. 12 stycznia i poprze-
dzone miesięcznym postem (Ramadan), jest mniej więcej odpowied-
nikiem naszego Nowego Roku. Drugie, obchodzone ok. 31 marca, jest 
świętem religijnym, związanym z pielgrzymkami do świętego miasta 
Belgramu”. 

Trzeba naprawdę być mocnym w języku angielskim i arabskim, 
żeby w tym wszystkim się wyznać. każdy, jako tako oczytany oby-
watel na kuli ziemskiej, wie coś niecoś o pielgrzymkach muzułma-
nów do Mekki, ale do Belgramu? i gdzie to miasto leży? i te wyszu-
kane nazwy świąt. Nic dziwnego, że Tatarzy mają wątpliwości co 
do swojego pochodzenia. zostawmy jednak wszelkie zagmatwane 
i kontrowersyjne zagadnienia przyjścia Tatarów na ziemie polskie 
i litewskie oraz ich wielkie i małe święta historykom i naukowcom. 
Wróćmy do niedalekiej przeszłości i teraźniejszości. 

Jeżeli ktoś przed ostatnią wojną światową, wędrując po piasz-
czystych drogach Wileńszczyzny, wszedł do domu i zobaczył za-
miast obrazków Matki Boskiej fotografię meczetu lub oprawione 
dziwaczne napisy w języku arabskim, wiedział, że trafił do domu 
muzułmańskiego. Te oprawione napisy, tak zwane muhiry, zawiera-
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ły treść zasadniczych wersetów koranu. 
do pierwszej wojny światowej na ziemiach litewsko-polskich 

zamieszkiwało około dziesięciu tysięcy Tatarów. W granicach Pol-
ski do 1939 roku było ich około sześciu tysięcy. skupiali się oni wo-
kół dziewiętnastu gmin wyznaniowych . Na ich czele stał najwyższy 
duchowny muzułmański, mufti (odpowiednik biskupa) z siedzibą 
w Wilnie, gdzie również w salonach hotelu „george” odbywały się 
ekskluzywne doroczne bale tatarskie, na których zawzięcie swata-
no, by nie dopuścić do małżeństw mieszanych. 

dopiero wprowadzenie cywilnych ślubów w Polsce powojen-
nej położyło kres wszelkim spekulacjom w tym kierunku. Tradycja 
utrzymania czystości rodów muzułmańskich w tak nielicznym gro-
nie doprowadzała często do absurdu. każda babka w każdym mu-
zułmaninie widziała swojego krewnego. Bo jak inaczej mogło być, 
skoro krewni w kółko się żenili w tak małym społeczeństwie. stąd 
też pełno nazwisk wspólnych w ciasnym kole rodzinnym. 

z tymi nazwiskami tatarskimi też wielka niewiadoma. daw-
niej przecież u Tatarów nazwisk nie było. Nazywało się osobnika 
po imieniu z dodatkiem imienia ojca, dziadka i, jeżeli zachodziła 
konieczność, pradziadka. stąd do rewolucji październikowej dłu-
gie litanie niby nazwiskowe u wielu Tatarów rosyjskich. W Turcji, 
jak wiemy, dopiero kemal Pasza kazał swoim obywatelom przybrać 
nazwiska. sam siebie nazwał ataturkiem (Ojcem Turków).

a tutaj raptem piękne nazwiska polskie. Czasami mające pe-
wien związek z nazwiskami litewskimi. szczególnie te, które mają 
końcówki na „icz”. Niektórzy są skłonni twierdzić, że Tatarzy otrzy-
mując szlachectwo otrzymali jednocześnie nazwiska.

W Polsce zamieszkuje obecnie około dwóch tysięcy obywateli 
pochodzenia tatarskiego, rozrzuconych po różnych województwach. 
Część to dawni stali obywatele, mieszkający od wieków w Białym-
stoku i jego okolicach. Większość to emigranci z byłych terenów 
Polski przedwrześniowej. emigrowała przede wszystkim inteligencja 
pracująca, związana ze szkołą i językiem polskim. Częściowo także 
i rzemieślnicy, ogrodnicy, a nawet rolnicy. Większość osiedliła się na 
ziemiach Odzyskanych. Trafiło do Polski ludowej również kilka osób 
z warstwy wielkich obszarników, którzy włączyli się do obecnej rze-
czywistości i ofiarnie pracują nad budową socjalizmu. 

inteligencja pracująca upodobała sobie gdańsk i jego okolice. 
rzemieślnicy – gorzów Wlkp. sporo osiedliło się w Olsztyńskiem. 
W większych skupiskach tatarskich przestrzega się do dziś niektóre 
tradycje religijne. Chociażby w takim gorzowie Wlkp. inteligencja 
została wchłonięta prawie całkowicie przez środowisko rdzennie 
polskie i tylko przy nadzwyczajnych okolicznościach wychodzi na 
jaw pochodzenie tatarskie. Wygląd nic nie mówi, bowiem Tatarzy 
polscy mają typy od mongolskich począwszy, a na żydowskich 
skończywszy. 

Tym bardziej, że z każdym rokiem coraz więcej małżeństw 
mieszanych. To nie znaczy, żeby z czarnego nawet przystojnego 
taty pochodzenia tatarskiego i z pięknej blondyny-katoliczki, nie 
urodził się synalek o wybitnych rysach azjaty lub afrykańczyka na-
wet. krew prapradziadków daje czasami o sobie znać. 

W warunkach dzisiejszych statystycznie Tatarzy powoli znika-
ją. O wyznanie dziś nikt nie pyta. Ono bowiem utrzymywało od-
rębność. kiedyś wmawiano mi, że na ulicy książęcej w Warszawie 
jest meczet. Widziano półksiężyc. Jeżeli ktoś za murami pobudował 
pałacyk w stylu wschodnim, nikt mu nie zabroni umieścić na wie-
życzce półksiężyca. księżyc należy do wszystkich, szczególnie do 
zakochanych. księżyc, a raczej półksiężyc na minarecie meczetu, 
to już inna sprawa. To samo z krzyżem na kościele lub cerkwi. To 
znowu inne zagadnienia, na które nie tutaj miejsce. 

Owszem miał być meczet w Warszawie. Jak na małą garstkę wy-
znawców może nawet za obszerny i zbyt reprezentacyjny. z wielką 
kopułą na kwadratowym dachu i czterema wysokimi, wysmukłymi 
minaretami po rogach. Byłby raczej atrakcją, niż domem modlitwy. 
Projekt był gotów w 1936 roku. Brak było tylko funduszów. Państwo 
się nie spieszyło z pomocą. komitet wzywał wiernych o datki. Tych 
wiernych było zbyt mało w stosunku do potrzeb.

Mufti, dr szynkiewicz, wyjechał w podróż po krajach muzuł-
mańskich Bliskiego Wschodu na zbieranie funduszów. Mufti wrócił. 
W międzyczasie wybuchła ii wojna światowa. O wynikach podró-
ży wie tylko on i jego najbliżsi współpracownicy. Wojna i okupacja 
zdeprawowała nawet i umysły światłe. 

Niektórzy próbowali służyć różnym bogom. zawiedli się. dziś 
w Warszawie garstka wyznawców islamu zbiera się w czasie baj-
ramów w prywatnym mieszkaniu, gdzie jeden pokój zastępuje 
meczet. W tym pokoju-meczecie w pierwszy dzień ramazanu lub 
kurbanu można zobaczyć dwunastu-piętnastu mężczyzn, siedzą-
cych po turecku na dywanie i odmawiających wersety z koranu. 
Parę kobiet w tym czasie plotkuje w sąsiednim pokoju. Cała ta im-
preza, jak również mizar (cmentarz muzułmański) przy ulicy Ta-
tarskiej na Powązkach są utrzymywane z dobrowolnych składek 
wiernych. 

Nikt już dzisiaj nie zaprasza na herbatę z pierożkami z koni-
ny. inne czasy. inne tradycje. lub raczej żadnych. stare odchodzą. 
Nowe nie przychodzą. i gorliwość do modlitwy nie ta. i wiara też. 
Na ich miejsce przychodzi wytężona praca w nowych warunkach, 
które bardziej zabezpieczają materialną podstawę bytu. dziś mu-
zułmańska młodzież, i nie tylko młodzież, stoi w ogonku za wie-
przową szynką. Niech im ałłach wybaczy. 

Sulejman Mucharski
■

dżafer sejdamet kyrymer urodził się 1 września 1889 r. na kry-
mie, we wsi kyzyltasz niedaleko Jałty. Naukę w szkole podstawowej 
rozpoczął na krymie, kontynuował ją, jak również edukację licealną – 
w stambule. W 1911 r. dla podjęcia studiów prawniczych wyjechał do 
Paryża. Po wybuchu i wojny światowej wrócił na krym, gdzie wnet, 
wspólnie z przyjaciółmi założył tajną organizację rewolucyjną. 

W momencie wybuchu rewolucji w rosji, pełnił służbę woj-
skową na froncie w Besarabii. Wkrótce udał się do Odessy, gdzie 
dotarła doń wiadomość, że Czelebi dżihan, jego przyjaciel z krymu, 
został wybrany na stanowisko Naczelnego Muftiego krymu, on sam 
zaś na prezesa zarządu krymskich Fundacji religijnych. 

Wybuch rewolucji w rosji pchnął tatarską inteligencję ku no-
wym wyzwaniom. i tak dżafer sejdamet kyrymer przygotował pro-

  Dżafer Sejdamet Kyrymer  

jekt prawa wyborczego 
i konstytucji dla mającej 
powstać republiki krym-
skiej. z Chersonia spro-
wadził na krym krym-
skich kawalerzystów. Po 
otwarciu kurultaju 26 Xi 
(9 Xii) 1917 r. i proklamo-
waniu republiki został 
ministrem wojny i spraw 
zagranicznych w rządzie 
Czelebiego dżihana. Po 
klęsce w bitwie z bolsze-
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wikami nad rzeką alma usiłował sprowadzić na krym muzułmańskie 
jednostki z Besarabii. 

Po rozpoczęciu okupacji krymu przez Niemców kurultaj zebrał 
się na nowo – kyrymer został ministrem spraw zagranicznych w rzą-
dzie sulejmana sulkiewicza, a po wycofaniu się Niemców z krymu, 
gdy bolszewicy powtórnie okupowali półwysep, udał się do Turcji 
i europy jako pełnomocny przedstawiciel parlamentu krymskiego. 

W następnych latach w dalszym ciągu służył krymowi i światu 
tureckiemu: w czasie głodu na krymie w latach 1921-1922 podej-

mował działania w celu zapewnienie pomocy dla ludności, zazna-
jamiał opinię publiczną świata ze sprawą krymu za pośrednictwem 
organizacji, które założył wraz z przedstawicielami innych naro-
dów uciskanych przez rosję, kontaktował się z przedstawicielami 
rządów w celu zapewnienia pomocy krymianom przebywającym 
z różnych przyczyn w czasie ii wojny światowej w Niemczech i in-
nych krajach europy, pisał książki i artykuły, wygłaszał odczyty.

zmarł 3 kwietnia 1960 r. o godz. 22 w stambule na wylew krwi 
do mózgu.

Trochę wspomnień

ludzie Wschodu, a szczególnie my, Tatarzy i Turcy, rzadko od-
czuwamy potrzebę spisywania wspomnień. stąd wnikliwa analiza 
naszej historii napotyka na trudności. 

Jakkolwiek niewielki byłby nasz osobisty udział w historycz-
nych wydarzeniach, to sam fakt, że byliśmy ich świadkami i sposób, 
w jaki postrzegaliśmy je, nadają sens naszym wspomnieniom. 

dlatego uważam, że spisanie wspomnień jest moją powinno-
ścią. Niestety, ponieważ nie miałem dostępu do niezbędnych doku-
mentów, nie zdołałem odpowiednio wywiązać się z tego zadania. 
Mimo tych trudności nie mogłem powstrzymać się od spisania cho-
ciaż części mych przeżyć. Nie pisałem ich z myślą, że przyniosą mi 
uznanie, nie oczekuję, że będą dla mnie usprawiedliwieniem. 

Fakt, iż w pewnej epoce wraz z moimi towarzyszami byłem 
w samym centrum politycznych wydarzeń mających wpływ na nasz 
naród, zobowiązuje mnie, jak sądzę, do ich opisania. Jeśli ta książka 
stanie się i dla innych inspiracją ku temu, spełni swoją rolę. Pośród 
takich refleksji podjąłem decyzję spisania wspomnień i, jeśli los po-
zwoli, opublikowania ich. 

Myślę o Bin ali efendim z kaffy�. Ten żyjący pod koniec XVii w., 
głęboko zatroskany o los Tatarów krymskich dalekowzroczny po-
lityk – syn Chanatu krymskiego, dobrze pojął sens reform Piotra 
Wielkiego w rosji i ich rezultaty – niebezpieczne dla Tatarów. 

inna postać to ibrahim efendi – sekretarz dywanu Chana krym-
skiego Fetiha gereja ii2. ibrahim efendi rozumiał, że rosja, która 
zdecydowała się wejść na drogę cywilizacji europejskiej, po zlikwi-
dowaniu hetmańskiej Ukrainy i wzięciu jej całkowicie pod swe pano-
wanie, stanowi niewyobrażalnie wielkie zagrożenie dla krymu, Mo-
rza Czarnego i tureckich prowincji w europie. Na rozkaz chana, aby 
ostrzec sułtana i rządzących osmańską Turcją, ibrahim efendi 1736 r. 
opublikował dzieło pt. Tevarih-i Tatar Han Dagestan ve Dest-i Kipcak 
Ulkeleri3, w którym dokładnie przewidział katastrofę, jaka spotkać 
miała państwo tureckie w XViii i XiX w. 

z kolei na długo przed ibrahimem efendim Bora gazi gerej4 
(996 r. hidżry5) w swych wierszach i listach tak oto usiłował zwrócić 
uwagę na niebezpieczeństwo upadku cesarstwa osmańskiego: 

� kaffa – ros. Teodozja (przyp. tłumacza – a. s.).
2 Fetih gerej ii – chan krymu, panował w latach 1736–1737, przeniósł stolicę z Bakczysaraj 

do  karasu Bazar. (przyp. tłumacza – a. s.).
3 dzieło to zostało opublikowane powtórnie w konstancy (rumunia), w drukarni czasopis-

ma eMel, literami arabskimi, w roku 1932.
4 Bora gazi gerej ii (1554–1608) chan krymu i poeta. Jeden z najzdolniejszych i najbardziej 

wykształconych władców Chanatu. dobry administrator, mężny i sławny dowódca, zwo-
lennik uniezależnienia się krymu od cesarstwa osmańskiego. równocześnie poeta – pisał 
po turecku, arabsku i persku. Panował w latach 1588–1608. zmarł w akmesdżit (symfero-
pol) w czasie epidemii cholery (przyp. tłumacza –  a. s.).

5 Czyli w 1587 r. ery chrześcijańskiej (przyp. tłumacza – a. s.).

Dżafer Sejdamet

Wspomnienia (1)
 

Wyście upojeni winem, za rozkoszą w pogoni,
Kiedy my płaczem krwią, pośród krwi i szczęku oręża.
Kiedy świat od was silniejszy, kraj za krajem tracicie,
Bez siłyście – pytajcie świata, czemu was zwycięża...

różnica pomiędzy Turcją a resztą świata wzrastała a wraz 
z reformami Piotra Wielkiego stała się dla nas jeszcze bardziej nie-
bezpieczna.

Tak oto chan dewlet gerej6 usiłował przedstawić tureckiemu 
sułtanowi ahmedowi iii7 grożące niebezpieczeństwo: „Krymski	 kraj	
już stracony... Rumelia – lada moment też się odłączy...... Celem giaura 
jest Stambuł – to jasne - chce stworzyć sojusz wszystkich niewiernych”.

Ta groźba, odczuwana i rozumiana od początków XViii w., 
pod koniec tego stulecia zapukała do wrót Turcji, gdy w 1783 r. 
świat turecki utracił Chanat krymski. Wtedy to faworyt katarzyny 
ii gen. g. Potiomkin w Orkapy depcząc ciała 30 000 Tatarów krym-
skich zburzył Chanat i włączył go do rosji�. 

Jedna przyczyna spowodowała upadek Chanatu krymskiego, 
Turkiestanu, kaukazu, wreszcie imperium Osmańskiego: jak cały 
Wschód tak i kraje tureckie zanim upadły ulegając wrogom ze-
wnętrznym, najpierw rozpadły się od wewnątrz... Na Wschodzie 
brakło ożywienia myślowego, ekonomicznego i politycznego. gdy 
świat rozwijał się, my staliśmy w miejscu, mało – staraliśmy się 
nadać naszej postawie uzasadnienie religijne!.. Nasza wielka hi-
storia, nasze narodowe legendy, nasza literatura ludowa – pozosta-
wały w cieniu. Nie doceniano ich... Nasze poglądy i charakter były 
kształtowane przez przesądy religijne. Nie pamiętano o bohaterach 
islamu i naszej historii... Brakło tych, którzy znaliby dawne eposy 
tureckie i tatarskie i potrafiliby je opowiadać, nie było osób, które 
poprzez tę literaturę potrafiłyby tchnąć w społeczeństwo wiarę... 
Nic dziwnego, że nasze życie gospodarcze i społeczne nie umac-
niało się, lecz psuło i topniało... Chociaż uważaliśmy się za narody 
wojowników, w żadnym tureckim kraju będącym obiektem agresji 
carskiej rosji nie zrodził się zorganizowany opór. Wierzyliśmy tylko 
w obronę ze strony mocy anielskich i z wyprzedzeniem zginaliśmy 
kark wobec przeznaczenia. i w końcu tragedia nadeszła... 

krymianie nie zdołali wzmocnić swego państwa i nie uchronili 
go przed upadkiem, a po upadku Chanatu – jako naród też nie zdo-
łali ochronić swego istnienia i wzmocnić się społecznie – od 1783 r. 
bowiem ich ideą stała się emigracja z ojczyzny. Porzekadło „Statek 
ratuje kapitan” zastąpiono stwierdzeniem „Ten bohater, kto uchroni 
głowę”. Od dawna już nikt nie myślał o ratowaniu okrętu. Po upadku 
Chanatu krymskiego, po tragedii niewoli, myślą, która zapanowa-

6 dewlet gerej ii – chan krymu, panował w latach 1699-1702 i 1708-1713 (przyp. tłumacza – a. s.).
7 ahmet iii (1673–1736) –  sułtan turecki. Panował w latach 1703-1736.
� larousse, hasło krYM: „ludzkość słusznie oskarży Potiomkina o zbrodnie, jakich się do-

puścił wobec tego muzułmańskiego narodu po to, aby uczynić go niewolnikiem carycy”.
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ła, był stały niepokój o osobistą wygodę. Ta myśl była produktem 
religijnej postawy: „Nie pozostawać w kraju niewiernych, schronić się 
w cieniu kalifatu... Ujść do krainy islamu...”

Naprzeciw łupiestwa, eksploatacji, restrykcji i rusyfikacji, jakie 
carska rosja po aneksji krymu stosowała wobec jego mieszkańców, 
stanął nie naród zorganizowany i o ugruntowanym życiu społecz-
nym, lecz ludzka masa, której celem była ucieczka z ojczyzny... Taka 
postawa ułatwiła wtórny podbój krymu – przejęcie z rąk krymian 
zasobów materialnych półwyspu. 
rosja łupiła krymską ziemię. Ucisk, 
jaki krymianie cierpieli ze strony ad-
ministracji, zmuszał ich do emigracji. 
Majątek krymian przechodził w ręce 
rosjan, postępowała rusyfikacja...

W przeddzień wojny krymskiej 
gospodarka krymu osiągnęła stan 
krytyczny. dokonane w wojnie przez 
rosjan łupiestwa dopełniły dzieła 
zniszczenia, całkowicie podkopały 
ekonomiczną bazę narodu tatar-
skiego. W rezultacie nasiliła się emi-
gracja. gdy krym upadał a Tatarzy 
opuszczali ojczyznę, rosja wzmac-
niała się cywilizacyjnie i ekono-
micznie. W 1860 r. w rosji zniesiono 
pańszczyznę i od tej pory ożywiła się 
rosyjska gospodarka, następowała 
urbanizacja, rozwinęła się rosyjska 
oświata. ekonomiczny i cywilizacyj-
ny rozwój rosji osiągnął niespotyka-
ne dotychczas tempo9. 

Oczywiście ta tendencja miała 
miejsce również na krymie. Uznano, 
że resztka Tatarów, która nie wyemi-
growała, nie stanowi już dla rosji 
zagrożenia, wskutek tego zaczęła 
umacniać się struktura ekonomiczna 
i administracyjna krymu. Na tę epo-
kę przypada rozwój ogrodnictwa, budowa nowych dróg i portów. 
Pod koniec XiX w. krym wszedł w okres pomyślności ekonomicz-
nej, rozwijał się handel, wzrosły plony, zasiewy, produkcja, hodowla 
zwierząt...

rosyjski dziennikarz Markow tak pisał w opublikowanym 1884 r.	
Description de Crimée (Opis Krymu)(s. 348–354): 

„Sytuację oceńmy sumiennie – powiedzmy prawdę: czy potrafi-
liśmy poprawić życie Tatarów Krymskich, czy uczyniliśmy ich szczęś-
liwymi? Przed naszą okupacją Tatarzy przywiązywali większą wagę 
do oświaty i na tym polu czynili więcej niż my w Rosji. Dla oświaty 
nie cofali się przed żadną ofiarą. My, Rosjanie, poprzez aneksję Krymu 
niczego nie nauczyliśmy Tatarów na drodze europeizacji. Ograniczy-
liśmy jedynie w ich kraju oświatę, nie zaproponowaliśmy im żadnych 
ułatwień. Od osiemdziesięciu lat nie czynimy niczego dla podniesienia 
poziomu wiedzy Tatarów.”

Tak jak rosjanie niczego nie dali krymskim Tatarom, tak i kry-
mianie pod wpływem swego przywiązania do starych przekonań 
i fanatyzmu religijnego trwali w oporze, by niczego nie uczyć się 
od rosjan. Trwały niezmiennie stare medresy i szkoły, nie zmienia-
ły się narzędzia rolnicze i rzemiosło, dalej dominował prymityw-
ny handel, eksport i import towarów był w obcych rękach. Nadal 
dominowała błędnie pojmowana filozofia przeznaczenia. Chociaż 
wokół krymu burzyły się wysokie fale Morza Czarnego, stan ducha 
Tatarów przypominał nieruchome, martwe jezioro... dopiero ismail 
Bej gaspyraly – człowiek o historycznym wymiarze – stał się tym 
czynnikiem, który zburzył bezruch tego jeziora i wzbudził na nim 

9 Patrz: nasza publikacja pt. rus inkilabi (‘rewolucja rosyjska’)

fale burzowe.
W 1883 r., dokładnie gdy upływał wiek od aneksji krymu przez 

rosję, ismail Bej zaczął w Bakczysaraju wydawać gazetę Terdżu-
man (‘Komentator’). 

W starych pałacach stolicy Chanatu, od stulecia tylko pohu-
kiwały sowy. rajskie ogrody i winnice krymu, domostwa krymian 
były pełne nie odgłosów radości i szczęścia lecz smutku, cierpienia, 
ubóstwa i tęsknoty. Terdżuman rozświetlając ten czarny horyzont, 

stał się punktem zwrotnym historii 
półwyspu. ismail Bej postawił sobie 
za cel obudzenie krymian z ma-
razmu. Pokonując tysięczne prze-
szkody wznosił coraz wyżej świętą 
pochodnię wiedzy i wskazywał dro-
gę ku przebudzeniu, europeizacji, 
rozwojowi ekonomicznemu i spo-
łecznemu nie tylko krymskim Tata-
rom ale wszystkim ludom tureckim 
w rosji.

Nowy system wychowania, 
stowarzyszenia wzajemnej pomocy, 
nauka czytania i pisania wzmocnie-
nie społecznego braterstwa... Te idee 
rozpoczęły się z gazetą Terdżuman 
i ugruntowały wraz z nią... do tego 
czasu Tatarzy krymscy podobnie jak 
Tatarzy kazańscy żyli rozproszeni 
w wioskach, nie wiedząc nawzajem 
o sobie, bez wzajemnego zaintere-
sowania, bez poczucia społecznej 
więzi. każdy myślał tylko o sobie... 
do czasu zastosowania nowych 
metody metod wychowawczych 
ismaila Beja krymskie dzieci tak, 
jak dzieci na całym muzułmańskim 
Wschodzie były skazane na zabija-
nie własnej inteligencji i talentów 
w szkołach starego typu i medre-

sach. Tylko kilku synów dawnej arystokracji tatarskiej uczęszczało 
było do szkół rosyjskich ale i oni nie ukończyli edukacji... Niektórzy 
spośród tych szlachetnie urodzonych wyjątkowo zdołali zająć miej-
sce w rosyjskiej kadrze oficerskiej. krymski muftiat nie motywował 
krymian ku postępowi, lecz wiązał ich z zabobonem.

Fundacje religijne, stanowiące na krymie ważny sektor, były pod-
porządkowane zarządowi, któremu przewodniczył rosyjski urzędnik, 
i bardzo trudno byłoby stwierdzić, że są pożyteczne dla narodu. 

do czasów ismaila Beja na krymie nie było tatarskiej drukarni. 
Czytane na krymie takie dzieła klasyki literatury muzułamańskiej 
jak: Ahmedije, Muhammedije, Battal Gazi, Arzu ile Kanber, Aszyk Garip 
przywożono ze stambułu. Po rozpoczęciu wydawania Terdżumana, 
gdy rzesze ludności dzięki nabytemu przez tę gazetę przyzwyczaje-
niu zaczęły odważnie sięgać po prasę, zaczęto sprowadzać ją także 
że stambułu. 

Nieliczni przedstawiciele krymskiej młodzieży, wyjeżdżający 
poza krym w celach edukacyjnych, trafiali do stambulskich medres. 
Nie znajdowali w sobie odwagi, aby uczęszczać do świeckich szkół. 
...Młodzi ludzie bali się, że i oni i ich rodziny zostaną oskarżeni 
o oziębłość religijną. ismail Bej zalecał krymianom, aby wykształ-
cenie i wiedzę o zdobyczach cywilizacji zdobywali w szkołach 
rosji, europy i stambułu. 34 lata trwał trud i walka ismaila Beja... 
W końcu Tatarzy krymscy osiągnęli poziom, z którego mogli zoba-
czyć otaczający ich świat.

dzięki rozwijającej się w rosji gospodarce i systemowi kredy-
tów również na krymie wzrosła powierzchnia sadów owocowych, 
w których hodowano odmiany pochodzące z europy, szczególnie 
z Francji. Wzrósł areał winnic, w których uprawiano gatunek ame-

Dżafer Sejdamet i Noman Dżelebidżihan,	
pierwszy prezydent Republiki Krymu
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rykańskiej winorośli. Wzrosły zbiory tytoniu. W rezultacie sytuacja 
materialna naszego ludu znacznie się poprawiła. Otwierano nowe 
szkoły, wzrosła liczba uczniów uczących się poza krymem, jak 
również w zlokalizowanym w akmesdżit10 i prowadzącym naukę 
w języku rosyjskim Tatarskim seminarium Nauczycielskim (Tatar	
Muallim	Mektebi). Czynniki te przyczyniły się do podwyższenia kul-
tury duchowej mieszkańców. 

W roku 1905 nieliczni młodzi krymscy inteligenci przyłączyli 
się do walki o prawa obywatelskie. W karasu�� zaczęli wydawać 
gazetę Watan Hadimi (‘Sługa ojczyzny’) a jej redaktor naczelny ab-
durreszit Mehdi został wybrany na posła do dumy....

Wtedy – ismail Bej znalazł się w sytuacji konserwatywnego, 
umiarkowanego, wręcz zacofanego działacza – idee zmian przejęło 
młode pokolenie.

W czasie rewolucji 1917 r. Tatarzy krymscy w pierwszym eta-
pie zdobyli autonomię administracyjną, zaś sprawa autonomii po-
litycznej też wnet stanęła na porządku dziennym w polityce rosji. 
26 listopada 1917 r., dokładnie w 134 rocznicę upadku Chanatu, nad 
pałacem chanów zaczęła powiewać dawna błękitna flaga tatarska, 
gdy otwarto posiedzenie zgromadzenia konstytucyjnego (kurulta-
ju) składającego się z deputowanych, wybranych według demokra-
tycznych zasad... 

Pierwsze zdanie mowy inauguracyjnej napisanej wspólnie 
przeze mnie i śp. Czelebiego dżihana – bohaterskiego syna Tatarów 
krymskich, męczennika naszej sprawy narodowej – i odczytanej 
przezeń, brzmiało: „Dzisiaj, znów otwieramy księgę naszej politycznej 
historii, zamkniętą przez ostatnie półtora wieku”.

W tej inauguracji i ja odegrałem pewną rolę... i mnie dane było 
przeżyć te historyczne dni. kto wie, może zamknę na zawsze po-
wieki tęskniąc za ojczyzną.... Może nie zobaczę jej wyzwolenia, 
wyzwolenia Tatarów krymskich... W takim razie, będę mógł przy-
najmniej powiedzieć „przeżyłem te historyczne dni...”

Moja wieś

Moja wieś to kyzyltasz, położona o dwie godziny drogi wozem 
od Jałty. Jałta zaś znajduje się na południu półwyspu, na wybrzeżu 
zwanym krymską riwierą. Wieś rozciąga się pomiędzy morzem 
a halami. Jest malowniczo położona, ma wspaniałe powietrze 
i wodę. Otaczają ją sady i ogrody. gościniec jałtański, z powodu 
uporczywego sprzeciwu starszyzny wsi w dawnych czasach nie 
został poprowadzony przez wieś – biegnie o 10 minut drogi od wsi. 
Wieś ma ponad 200 domów, składa się z dwóch dzielnic położo-
nych naprzeciw siebie... każda dzielnica z kolei dzieli się na część 
górną i dolną. są dwa kamienne meczety i duża szkoła. Budynki 
te wybudowano na przełomie XiX/XX w. W naszej wsi, tak jak we 
wszystkich wioskach wybrzeża pod koniec XiX w. w sadach i win-
nicach rozpoczęto uprawiać pochodzące z Francji i ameryki gatun-
ki drzew owocowych, winorośli i tytoniu.

kontakty wsi z miastem w tym okresie wzrosły. do tego czasu 
wszystkie domy we wsi były budowane z gliny i miały płaskie da-
chy. W następnym okresie, w ciągu 20–25 lat wszystkie domy po-
kryto dachówką albo cynkową blachą. Po roku 1905 przy gościńcu 
otwarto dwie dobrze urządzone kafany, ze stolikami i taboretami 
– młodzieńcy ze wsi zaczęli tam przychodzić. Wtedy także z gór 
metalowym rurociągiem doprowadzono do wsi dobrą wodę. 

W naszej wsi prawie nie było mieszkańców innej narodowości. 
We wsi gurzuf12, na wybrzeżu, w odległości pół godziny drogi od 
nas, mieszkało kilka rodzin rosyjskich, które osiedliły się po wojnie 
krymskiej. liczba tych rodzin wzrastała z roku na rok... W niedale-
kich wsiach gorgult i degirmekoj mieszkali sami Tatarzy.

10 akmesdżit – ros. symferopol (przyp. tłumacza – a. s.).
�� karasu (karasu Pazar) – ros. Biełogorsk (przyp. tłumacza – a. s.).)
12 gurzuf – obecnie uzdrowisko (przyp. tłumacza – a. s.).

Jeżeli pominąć drobne nieporozumienia i sprzeczki, nasza 
ludność współżyła z sobą dobrze. starszych otaczano wielkim sza-
cunkiem... Panowało głębokie przywiązanie do wiary i tradycji. Nie 
tylko ja, ale i mój ojciec i nikt ze starszyzny wsi nie pamiętał, aby, 
czy to w naszej wsi, czy w wioskach sąsiednich, popełniono kie-
dykolwiek zbrodnię. zresztą w naszych stronach zabicie człowie-
ka nożem uważano za największą podłość. Życie rodzinne kwitło. 
rozwody13 zdarzały się rzadko. 

Nasz ród był jednym z najstarszych we wsi. dom mieliśmy bli-
sko meczetu. dziadek nazywał się sejit ali. Mówiono, że ubierał się 
schludnie, od starszych wsi słyszałem, że lubował się w hodowli ra-
sowych koni i jeździectwie. Podobno nie baczył, żeby dobrze zaro-
bić, ale by wygodnie żyć. zmarł, gdy ojciec był mały. Babka podobno 
dobrze rządziła domem, wszystkie sprawy trzymała w swoim ręku. 
Pochodziła że wsi Nikita, z rodu karadżehennemler. Mój ojciec uro-
dził się w naszej wsi w roku 1862, przez kilka lat uczył się w medre-
sach w Ozenbasz i Bakczysaraj, ale bardziej niż nauka pociągały 
go zapasy i wyścigi konne. Był dosyć wysokiego wzrostu, barczy-
sty, o twarzy czerwonej, silny i przystojny. Mało mówił, wiele słu-
chał, swe poglądy wyrażał w sposób otwarty i stanowczy. Podobno 
w młodości pijał rakiję. Ja jednak nigdy go nie widziałem pijącego. 
Czytał gazety – regularnie otrzymywaliśmy gazetę Terdżuman i ze 
stambułu – ilustrowany Malumat (‘Informacje’). Ojciec słabo mówił 
po rosyjsku. Był religijny. Pisał w starym piśmie, trochę rachował. 
gdy przebywał we wsi zawsze zachodził do meczetu.

Moja matka saliha była córką Osmana agi, z przeciwnej dziel-
nicy naszej wsi. Jej dziadkiem był słynny krymski marynarz Jahja 
reis. Była nadzwyczaj pracowita, gospodarna, gościnna, łagodna 
i wrażliwa na cierpienie innych. Odwiedzać chorych we wsi i po-
magać biednym – to były dla niej jedne z najważniejszych naka-
zów wiary. Nie zaniedbywała codziennej pięciokrotnej modlitwy. Co 
roku kilka razy czytała cały koran. Urodziła się w roku 1870. do 
czasu zamążpójścia odwiedziła jedynie kilka okolicznych wiosek 
z okazji wizyt u krewnych. Nawet Jałty nie widziała... rosyjskiego 
nie znała. 

W miarę jak rozwijał się handel prowadzony przez ojca, wzra-
stały i obowiązki matki. Ojciec, prócz ogrodów i sadów posiadał 
także w innej wsi jeszcze sklep kolonialny. Potem zaczął w naszej 
i okolicznych wsiach skupować dla fabryk tytoń. Posiadał coraz 
więcej owiec... Później otworzył w Jałcie hurtownię mąki. W związ-
ku z tym zaczęło bywać u nas więcej gości z zagranicy. dawniej, 
kaznodzieje, którzy przyjeżdżali z Trabzonu14, a szczególnie z Of15, 
poza tym przybysze do wsi zwykle nocowali u nas... Mijały lata, 
zaczęli przybywać cudzoziemscy kupcy, czasem przyjeżdżali z ro-
dzinami, i bywało, że przez dwa tygodnie mieszkali u nas. dawniej 
pracował u nas jeden, dwóch ludzi, później ilość robotników za-
trudnionych w winnicach, sadach i przy uprawie tytoniu wzrosła. 
Pracowało też więcej pasterzy. Prowadzenie gospodarstwa stało się 
trudniejsze, mimo to matka była zawsze wesoła i nie zmieniła swe-
go skromnego ubioru i sposobu bycia...

Dzieciństwo

Urodziłem się w roku 1889, tak jak mój ojciec i jego przodkowie 
– w naszej wsi, w naszym domu niedaleko meczetu ufundowanego 
przez ojca. Nadano mi imiona sejit dżafer – na pamiątkę jedynego 
brata ojca – stryja sejida dżafera, który zmarł młodo, jak pamiętali-
śmy wszyscy z rodzinnych opowieści, podobno zaszkodził mu sen 
pod drzewem orzechowym. 

Ojciec był wdowcem, gdy ożenił się z moją matką. Pierwsza 
żona pozostawiła mu córkę o imieniu Mahbube. zmarła po uro-

13 autor ma na myśli rozwód według prawa islamu, tzw. talak (przyp. tłumacza  a. s.).
14 Trabzon – miasto w Turcji nad Morzem Czarnym, stolica prowincji, starożytny Trapezunt, 

bizantyńska Trebizonda (przyp. tłumacza – a. s.).
15 Of – miasto w Turcji nad Morzem Czarnym (przyp. tłumacza – a. s.).
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dzeniu tej dziewczynki. Po ponownym ożenku ojca ja stałem się 
pierwszym dzieckiem rodziców. Po mnie przyszło na świat jeszcze 
rodzeństwo: siostry Hatidże, ajsze oraz bracia Hamza, Musemma 
i Wehbi. Mam nadzieję, że Hatidże ze swymi dziećmi i ajsze żyją 
(25 Xii 1940). 

zainteresowanie dziadka rasowymi końmi sprawiło, że i mój 
ojciec był wielbicielem koni i dobrym jeźdźcem. konie kochaliśmy 
bardziej niż inni krymianie, a oni wszak słyną z miłości do nich. 
Przypadek zrządził, że sierota kose Mustafa, którego mój ojciec, 
gdy ten był jeszcze zupełnie młody, dla jego inteligencji i zdolno-
ści przygarnął do domu jako jeszcze jednego syna, też był miłoś-
nikiem koni. Mustafa prowadził rachunki ojca, zarządzał sklepem, 
miał pieczę nad kontaktami z miastem. Był mądry i rzutki. Pilnował 
mnie bardziej niż ojciec i matka. gdy wychodziłem bez opieki na 
gościniec, gdy rzucałem kamieniami do ptaków, on tarmosił mnie 
za uszy. On, gdy byłem dzieckiem, uczył mnie, co jest dobre, a co 
złe, co to wstyd, co to wina... Chociaż ojciec brał mnie na kolana 
i pieścił – tak jak wszystkie dzieci wtedy na krymie, trochę bałem 
się ojca i krępowałem... Chociaż Mustafa aga ciągnął mnie za uszy 
i nieraz krzyczał na mnie, nie przejmowałem się tym. lubiłem go 
bardzo. ze szczególną przyjemnością słuchałem jego bajek i wspo-
mnień, które zawsze mówiły o koniach. Opowiadał zawsze z wiel-
kim przejęciem. 

gdy skończyłem pięć lat, Mustafa aga podarował mi źrebaka, 
którego wybrał dla mnie z namaszczeniem. Źrebak miał smukłe 
nogi, spiczaste uszy, duże oczy, i był bardzo żwawy. gdy pierwszy 
raz nań wsiadałem, Mustafa aga pomógł mi, w czasie jazdy szedł 
obok przytrzymując mnie. W ten sposób przyzwyczajał mnie do 
konia. aby źrebaka nauczyć właściwego chodu przygotował odpo-
wiednie sznurki regulujące kroki konia. Całymi dniami na brzegu 
morza uczył go chodu i w końcu źrebak nauczył się wspaniałe-
go truchtu... To Mustafa aga pierwszy raz zawiózł mnie do Jałty 
i dał do zrobienia lakierki, abym ładnie wyglądał w czasie jazdy na 
moim źrebaku.

W ciągu kilku miesięcy nauczyłem się na tyle dobrze utrzymy-
wać na koniu, że jeździłem po uliczkach wsi, a nawet potrafiłem 
dojechać aż do naszych, dosyć dalekich winnic, paradowałem także 
na źrebaku na weselach. 

gdy podrosłem, kiedy przebywałem we wsi, jeździłem na wie-
lu koniach, wiele z nich polubiłem. Nigdy jednak z mej pamięci nie 
znikł obraz mego źrebaka... Nigdy nie zapomnę emocji, jakie prze-
żywałem w czasie jazdy na nim, nigdy nie zapomnę, jak spadłem 
z niego, gdy stanął dęba przestraszywszy się dźwięku upadającego 
dzbanka, upuszczonego przez dziecko wracające od źródła. z przy-
jemnością wspominam, jak go myłem, jak go suszyłem spacerując 
z nim w słońcu. zawsze będę pamiętał jego kokieteryjne rżenie...

Jednym z miłych wspomnień, jakie pozostały mi z czasów 
dzieciństwa, jest jazda na sankach z górki za naszym domem. 
Ciągle też mam przed oczyma, jak latem w ogrodzie zbieramy 
owoce, jemy w sadzie z całą rodziną posiłek, jak huśtamy się na 
huśtawkach specjalnie wzniesionych dla nas. Nigdy nie zapomnę, 
jak szczególnie w naszym sadzie w górnej dzielnicy, pod drzewa-
mi ucierano jabłka i gruszki na pekmez16, jak te owoce gotowano 
potem w ogromnych misach, i jak piankę, która zbierała się na po-
wierzchni, dawano nam razem ze śmietaną. 

Wspominam, jak w przeddzień świąt upieram się, by założyć 
świąteczne ubranie, mama krzyczy, z okazji święta stawiają huś-
tawki, na dachach dziewczęta śpiewają	mani17– wszystko to trwa 
w mej pamięci jak żywe obrazy...

W owych czasach najważniejszym człowiekiem był dla mnie 
nasz krewny sejit dżelil ze wsi Nikita. słyszałem, że był bardzo silny, 
potrafił, przytrzymując koła, zatrzymać wóz ciągniony przez trzy ko-
nie. słyszałem też, że był bardzo sławnym myśliwym. zawsze zimą 

16 Pekmez - gęsty syrop z winogron, jabłek, gruszek lub morw. (przyp. tłumacza – a.s.).
17 Mani - rodzaj pieśni ludowej, powszechnej również w Turcji (przyp. tłumacza – a. s.).

przynosił nam sarny, jelenie, zające, zawsze zostawał u nas w gości-
nie przez kilka dni. sam nie miał dzieci i może dlatego nas rozpiesz-
czał, opowiadał nam baśnie, snuł opowieści o swojej młodości.

drugą ważną osobą był daleki krewny matki, mówiliśmy na 
niego wuj Hafyz. Miał piękny głos, umiał z pamięci recytować ko-
ran, ubierał się inaczej niż inni, w porównaniu z innymi był wo-
bec nas bardziej łagodny i uprzejmy – wszystko to powodowało, że 
uznałem go za nadzwyczajnego człowieka. W późniejszym cza-
sie dowiedziałem się od mamy, że w niemowlęctwie przeszedłem 
bardzo ciężką chorobę. Wuj Hafyz wiele razy odczyniał nade mną 
uroki. Jednak prawdziwe uzdrowienie nastąpiło dopiero, gdy uroki 
odczynił ubrany jak derwisz stróż w winnicy przybyłego z Turcji 
Hadżiego aszira agi. stróż ów posiadał amulet, który zrobił z ponad 
stu igieł. Matka i wuj Hafyz głęboko wierzyli w cuda, jakie sprawiał 
ów człowiek. 

Nie zapomnę też, jak we wczesnym dzieciństwie, gdy miałem 
pięć, sześć lat po raz pierwszy płynąłem łodzią. Morze było trochę 
wzburzone. Pojechaliśmy z mamą do gurzuf, w odwiedziny do ciot-
ki azime. Mieszkała nad morzem, miała kilka łodzi. synowie ciotki 
byli rybakami. Pewnego dnia zabrali mnie na nabrzeże. Wtedy za-
częła się moja miłość do morza. Potęga morza, wznoszące się fale, 
piana rozbijająca się o skały, łódź – to wznosząca się, to opadająca 
– wszystko to pozostawiło we mnie niezatarte wrażenia. 

Ojciec zawsze starał się nauczyć mnie odwagi. Na przykład 
kazał mi w nocy zrywać owoce w przydomowym sadzie, albo, rów-
nież w nocy, zawołać parobka, czasem wysyłał mnie do sąsiadów, 
żeby zaprosić ich do nas. zawsze uznawał tchórzostwo za najgor-
szą i nikczemną cechę. Wiedział, że boję się węży, i dlatego kiedyś, 
aby dać mi wzór, złapał gołymi rękami w naszym ogrodzie małego 
węża i zabił go.

inne wydarzenia, które pamiętam z najwcześniejszego okresu, 
to wiejskie wesele, zawody zapaśnicze – pamiętam muzykę, konie, 
tańce chłopców i dziewcząt, zbieranie pieniędzy...

Nauka

Pierwsza szkoła nowego typu założona przez śp. ismaila Beja 
gaspyraliego, w ramach programu naprawy szkolnictwa podstawo-
wego, została otwarta w Bakczysaraju w dzielnicy kajtmaz aga, 
w roku 1884. Wprawdzie już wcześniej Hasan Nuri efendi, w latach 
1872-1873 wykształcony w Turcji w szkole idadi��, przyjechał na krym 
i uczył dzieci w nowym stylu we wsiach derekoj i ajwasyl, ale, oskar-
żony o wolnomyślicielstwo, został zmuszony do opuszczenia wsi. 

U nas pierwsza szkoła w nowym stylu została otwarta w 1900 
lub 1901 roku. Nauczycielem w niej był absolwent stambulskiej 
szkoły dla sierot Daruszszefaka – ryza efendi. z wielkim trudem wy-
trzymał trzy lata. Potem, gdy rosyjska policja zakazała mu wykony-
wania zawodu, musiał wyjechać. W dalszym ciągu żyje – mieszka 
w stambule w dzielnicy karagumruk.

Naukę zacząłem w wieku pięciu lat. We wsi były dwie szkoły, 
obie w starym stylu. Jedna – szkoła dla dziewcząt, uczyła w niej 
kobieta. Nauczycielem w drugiej był Bekir efendi – wieśniak, który 
tylko kilka lat uczył się w medresie. Najpierw posłali mnie do szkoły 
dla dziewcząt... Po kilku miesiącach przeszedłem do szkoły Bekira 
efendiego. W szkole dla dziewcząt nie uczyli pisania. zapamiętałem 
z owej szkoły, że nauczycielka kazała mi włożyć język pomiędzy 
dwie srebrne monety i skręciła mi język – wówczas na krymie tak 
uczono sury Wessemâ-i zatilburudż19 – w celu poprawnej wymowy 
słowa burudż, nauczyciele w taki sposób wykręcali języki uczniów. 
rzekomo pomagało to w nauce.

ze szkoły Bekira efendiego zapamiętałem, jak uczyliśmy się 
siedząc na podłodze, przed niskimi pulpitami na książki. Pamiętam 

�� idadi – w dawnej Turcji szkoła na poziomie liceum (przyp. tłumacza – a. s.).
19 Osiemdziesiąta piąta sura koranu, zwana konstelacje (al.-Burudż) (przyp. tłumacza – a. s.).
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także długie i krótkie kije nauczyciela, którymi uderzał ze swego 
miejsca tych uczniów, którzy byli niegrzeczni albo nie umieli za-
danej lekcji.

W roku, w którym zacząłem edukację, zobaczyłem, jak kilkoro 
dzieci z naszej wsi wsiada z materacami i innymi rzeczami na wóz 
i jedzie na nauki do akmesdżit. Podobno, od dnia, gdy zobaczyłem tę 
scenę, zacząłem codziennie płakać, że też chcę jechać do akmesdżit. 
Pewnego razu rzekomo wyszedłem aż na gościniec taszcząc z sobą 
poduszkę. sąsiedzi zobaczyli mnie i przyprowadzili do domu. To wy-
darzenie wzruszyło mego ojca, który na następny dzień kazał kose 
Mustafie przygotować wóz, zawieźć mnie do akmesdżit i umieścić 
w szkole... W ten sposób zostałem pozostawiony wśród obcych – za-
cząłem życie w nieznanym mi otoczeniu. Tak zaczęła się moja długa 
obczyzna, która przyniosła mi wiele goryczy. Wtedy zaczęły płynąć 
łzy z oczu mej biednej matki, łzy, które miały odtąd być – z krótkimi 
okresami przerw – jej przeznaczeniem aż do końca życia.

z naszej wsi do akmesdżit jechało się 9-10 godzin. droga 
prowadziła przez degirmenkoj, lambat i ałusztę – była to jedna 
z najpiękniejszych tras na krymie. Morze błyszczało jak ogromne 
zwierciadło pośród gór, ogrodów, sadów, łąk i lasów... droga wiła 
się, czasem prowadziła blisko gór, czasem schodziła do morza 
– dzięki temu czas się nie dłużył, krajobraz cały czas radował oczy 
podróżnika...

ale w czasie tej mojej pierwszej podróży ani moje oczy nie 
były w stanie dostrzec tego piękna, ani moja dusza nie potrafiła go 
docenić. Pragnąłem jak najszybciej znaleźć się w akmesdżit, zoba-
czyć miejsce zwane „wielką szkołą”, poznać nauczyciela, o którym 
mówiono, że przybył ze stambułu, uczy dzieci hymnów religijnych, 
pięknego pisania i rachunków... im bardziej się oddalaliśmy, tym 
bardziej się radowałem. ale moja radość nie była pełna. rozsta-
nie z wioską, rodzeństwem, ojcem a szczególnie z matką rodziło 
we mnie gorycz, ból, przed oczami wciąż miałem obraz płaczącej 
mamy... do akmesdżit przyjechałem na wpół śpiąc. Jak przez mgłę 
pamiętam, że zatrzymaliśmy się w Tawszanpazary na herbatę i po-
siłek. gdy przyjechaliśmy do miasta, nie byłem w stanie myśleć o je-
dzeniu. Mustafa aga natychmiast położył mnie do łóżka w jednym 
z pokoi nad kafaną Merawiego.

Następnego dnia wstałem wcześnie. zeszliśmy do kaftany 
na herbatę. Merawi aga siedział przy kasie po turecku. Mustafa 
aga opowiedział mu, że przywiózł mnie do szkoły i przekazał po-
zdrowienia od ojca. Ucałowałem rękę Merawiego agi. „Ależ on jest 
jeszcze bardzo mały” – powiedział Merawi, co mnie zdenerwowa-
ło... W końcu poszliśmy do szkoły. „Wielka szkoła” ejuba Hodży20 
była prawie taka sama jak nasza wiejska szkoła, tylko schludniej-
sza i uporządkowana. ale dzieci tak samo siedziały na podłodze, 
wokół były takie same pulpity na książki, takie same kije... Było 
jeszcze coś, czego nie było u nas. Nieszczęście zwane falaka21. Od 
razu można było wywnioskować, że nauczyciel jest surowy, nerwo-
wy i na pewno sieje strach... Nauczyciel stwierdził, że jestem mały 
i powinienem jeszcze rok, dwa lata uczyć się w wiejskiej szkole... 
Na to Mustafa aga opowiedział, jak codziennie, z miłości do szko-
ły, uciekałem na gościniec taszcząc z sobą poduszki, płakałem za 
szkołą i mój ojciec dlatego wysłał mnie do miasta, iż wierzy, że bę-
dzie to dla mnie pożyteczne. Mustafa aga poprosił hodżę, aby przez 
pierwsze dwa lata wykazał wobec mnie tolerancję. dzieci z naszej 
wioski, uczące się w szkole w akmesdżit, bardzo ucieszyły się na-
szym widokiem. Od ich rodzin mieliśmy dla nich prezenty. Był tam 
rustem, Nafi i Nebi z górnej dzielnicy naszej wioski i kilkoro innych 
dzieci, których imion nie pamiętam. Przywitali mnie jak bracia. Mu-
stafa aga zostawił mnie i odjechał. zostałem w całkowicie obcym 
miejscu. W pierwszy dzień nauki zobaczyłem, jak hodża zbił Nafie-
go, który był chłopcem silnym, wyrośniętym i mocno zbudowanym. 

20 Hodża – pierwotnie duchowny muzułmański, w szerszym znaczeniu, jako zwrot grzecz-
nościowy: nauczyciel (przyp. tłumacza – a. s.).

21 Falaka – dyscyplina – krótki bat do wymierzania kary, o kilku rzemieniach (przyp. tłumacza 
– a. s.).

To wydarzenie wstrząsnęło mną, zacząłem rozpaczliwie płakać. 
Wtedy hodża odesłał mnie do pokoju swej żony i córki. Były to ko-
biety bardzo delikatne i czułe. Polubiły mnie bardzo. raz po raz za-
bierały mnie ze szkoły, tłumacząc, że muszę kołysać dziecko w ko-
łysce. Trzymały mnie z dala od nauczyciela. Minęło kilka dni, hodża 
zadecydował, że muszę uczęszczać na lekcje, uczyć się i wkuwać 
hymny. Jednemu z miejscowych chłopców wydał polecenie, aby mi 
pomagał, mnie dał książkę, pióro i atrament. 

Nauczono mnie też tam, jak się dokonuje ablucji... zrywali 
mnie do porannej modlitwy. To właśnie było najgorsze: rano wsta-
wać i myć się na zimnym szkolnym podwórzu zimną wodą. Podwó-
rze było wąskie, ze wszystkich stron otoczone wysokimi ścianami. 
dla mnie było jak więzienie. sady i ogrody naszej wioski, szero-
kie, bezkresne krajobrazy, wolność, bieganie i zabawy – wszystko 
to stało się dla mnie sennym marzeniem. dwa dni w tygodniu, po 
lekcjach, całą grupą wychodziliśmy do miasta, szliśmy do dzielnicy 
cygańskiej. Nauczyciel zabraniał nam wychodzić na szerokie ulice 
miasta, do dzielnic rosyjskich. W dzielnicy cygańskiej kupowaliśmy, 
co popadnie – cukierki, ciastka, zabawki... Te wycieczki były dla nas 
największą rozrywką i bezgranicznym szczęściem. W piątki hodża 
całą naszą grupę zabierał do meczetu. W czasie ramazanu mnie 
również kazał pościć. Żona hodży ulitowała się nade mną i raz, dwa 
razy dała mi po kryjomu wody. W czasie ramazanu, po modlitwie 
popołudniowej (ikindi) codziennie chodziliśmy do dzielnicy cygań-
skiej, kupowaliśmy specjalne ramazanowe słodycze i suszone owo-
ce. W ciągu roku i ja nauczyłem się kilku hymnów i sur z koranu, 
zacząłem pisać litery i cyfry.

W ciągu tych siedmiu, ośmiu miesięcy ojciec odwiedził mnie 
raz, może dwa razy, odwiedzili mnie też niektórzy ludzie przy-
jeżdżający z naszej wsi. Przybycie ojca było dla mnie tak wielkim 
szczęściem, że za każdym razem przy pożegnaniu płakałem. W tym 
obcym otoczeniu stary pasterz Hasan aga był dla mnie jedynym 
pocieszeniem. Ten starzec, co dwa tygodnie z akmesdżit prowadził 
bydło do rzeźników w Jałcie. zachodził także do naszej wsi, bo mój 
ojciec miał też sklep rzeźniczy. We wsi rozmawiał z matką, rodzeń-
stwem, za każdym razem przywoził mi od mamy suszone owoce, 
pieniądze. Pasterz Hasan był dla mnie jak Hyzyr22. Jakże niecierpli-
wie oczekiwałem nań, a gdy go już ujrzałem, jakże byłem podnie-
cony i uradowany... Wypytywałem go o dom, wieś, wiejskie ulice, 
o wszystko, i zawsze prosiłem, aby przy następnym swym pobycie 
we wsi koniecznie pogłaskał ode mnie mego źrebaka...

Nareszcie pod koniec roku załadowano materace na dwa, trzy 
wozy, ciągnione przez trójki koni – razem z hodżą opuściwszy szko-
łę pojechaliśmy na południowe wybrzeże. Była to najradośniejsza 
podróż mego życia. siedem, osiem miesięcy temu, gdy przyjeżdża-
łem do szkoły, czułem ogromną gorycz. Nie mogłem zapomnieć łez 
mamy. a teraz niecierpliwiłem się, zdawało mi się, że koła wozów 
zupełnie się nie obracają, czułem w sobie lekkość, chciałem fru-
wać, jak najszybciej dotrzeć do domu... Jak bardzo żałowałem, że 
po drodze, zanim dojechaliśmy domu, musieliśmy zagościć w kilku 
wsiach, aby pozostawić naszych kolegów w ich domach... W każdej 
takiej wsi całą grupą szliśmy do meczetu, w domu, który użyczał 
nam gościny, nocą śpiewaliśmy hymny i fragmenty koranu, doko-
nywaliśmy rozliczeń. spośród tych matematycznych zadań naj-
ważniejszym było obliczenie wartości setek pudów tytoniu, którego 
różne gatunki miały różne ceny. Nie włączałem się do tych wielkich 
i skomplikowanych prac, obliczeń dokonywali koledzy, którzy mieli 
już za sobą kilkuletni okres nauki. Pozostał mi natomiast z tamtych 
czasów w pamięci fragment religijnego hymnu:

Rajskie rzeki toczą wody szepcząc czule imię Boże, 
Hurysy na drogach raju śpiewem chwalą imię Boże23

22 Hyzyr – legendarna postać wierzeń muzułmańskich, rzekomo osiągnął nieśmiertelność 
poprzez wypicie wody życia. istnieje  przekonanie, że Hyzyr zjawia się obok człowieka, by 
mu pomóc w sytuacjach krytycznych (przyp. tłumacza – a. s.).

23 Fragment hymnu autorstwa tureckiego poety  Junusa emre (1240-1320), tł. antoni sarkady.
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Nasz hodża wszędzie był wynagradzany przez wieśniaków, 
którzy przy okazji nas też obdarowywali srebrnymi monetami. 
W każdej wiosce miejscowe dzieci patrzyły na nas z zazdrością, 
wszystkie wypytywały o naszą szkołę, wszystkie pragnęły się tam 
znaleźć... O, gdybyż wiedziały, jak bardzo my chcieliśmy być na 
ich miejscu... W końcu nasza karawana, coraz mniejsza, docierała 
do naszej wsi. i tu odbyły się takie same, jak gdzie indziej zebra-
nia. Hymny, koran, rachunki... i tutaj dostaliśmy trochę pochwał 
i grosza...

W jesieni znów zawieźli mnie do akmesdżit. Tym razem było 
mi bardzo ciężko rozstać się z domem, długo ściskałem się z ro-
dzeństwem, płakałem w ramionach mamy. W końcu ostre pokasły-
wania ojca i jego słowa „hajda, hajda...” sprawiły, że otrząsnąłem się 
i wsiadłem na wóz.

W zimie pewnego razu pasterz Hasan aga znów mnie od-
wiedził, przywiózł mi pieniądze i prezenty. Jego przyjazd stał się 
przyczyną pewnego wydarzenia, którego nigdy nie zapomnę. Otóż 
Hasan aga bezwiednie wygadał się, że wnet odbędzie się wese-
le naszego Mustafy agi, 
który kupił już na to we-
sele race, papierowe lam-
piony, alkohol, słodycze, 
i zamówił trzy orkiestry 
cygańskie. dodał: „Twój	
ojciec wyprawi wesele, 
jakich mało było w Kyzyl-
tasz”. 

Ta wiadomość spo-
wodowała w mojej gło-
wie zamieszanie. Ozna-
czała, że nie zabiorą 
mnie na wesele. Więc 
dlatego mój Mustafa nie 
przyjechał i nie zobaczył 
się ze mną... Pożaliłem 
się kolegom z mojej wio-
ski rustemowi i Nebiemu. 
Poradzili mi, abym uciekł 
ze szkoły i sam pojechał do naszej wsi, dali mi nawet pieniądze...

rano, w porze modlitwy poszedłem do kafany Merawiego 
i powiedziałem mu, że ojciec ciężko zachorował, po czym popro-
siłem, aby mnie pilnie odesłał do domu. Pomógł mi przypadek. 
Właśnie jacyś mieszkańcy ałuszty przygotowywali się do wyjaz-
du dorożką. gdy usłyszeli, że jestem synem sejdameta agi, który 
zachorował, natychmiast wzięli mnie na wóz. gdy tylko wyjecha-
liśmy za miasto, poprosiłem ich, aby mnie schowali, gdyż bałem 
się, że hodża nadjedzie i siłą mnie odbierze. Cały czas przytulałem 
się do nich...

W końcu nadeszła chwila, której się obawiałem... Usłyszałem 
zbliżający się z dala odgłos wozowego dzwonka. głos nasilał się, 
był coraz wyraźniejszy, bardzo się przestraszyłem, zacząłem pła-
kać. Pasażerowie cały czas zapewniali, że mnie nie oddadzą.

W końcu dogonił nas wóz pocztowy... W moich uszach za-
dźwięczał ostry głos hodży... Obydwa wozy stanęły... Hodża w jed-
nym susie doskoczył do naszego, złapał mnie za lewe ucho, siłą wy-
ciągnął... Ucho zabolało, zaczęło krwawić... kilka razy uderzył mnie 
w twarz... Jeden z pasażerów usiłował wytłumaczyć niestosowność 
takiego zachowania, hodża jednak nie słuchał go. Wziął mnie do 
swego wozu i z powrotem zawiózł do szkoły w akmesdżit... Ude-
rzenie, niepowodzenie w ucieczce i zimno poraziły mnie, zacho-
rowałem... Wiadomość dotarła do wsi, rodzice bardzo się przejęli, 
mama płakała. Nie minął tydzień, gdy przybył ojciec. zobaczył mnie 
bladego od choroby, strachu i braku apetytu...

Ojciec zabrał mnie ze szkoły w akmesdżit i umieścił w szkole 
koło ałuszty, bliżej naszej wsi. Była to szkoła całkowicie bez rygoru 
i pełna wolności... Odetchnąłem w niej całkowicie. z sejidem Me-

medem, synem kadiego Baby chodziłem do jego domu, łaziłem po 
wsi, jeździłem na koniu, chodziłem nad morze...

Nasz hodża i jego rodzina byli ludźmi bardzo łagodnymi. 
Mieszkałem u nich... Jedzenie było smaczne, owoców w bród. Nigdy 
nie zapomnę, jak co rano jedliśmy gorące, smaczne, posmarowane 
masłem, serowe paszteciki. Paszteciki wychodziły z pieca na tacy. 
Na zawsze zapamiętałem ten smak... Chociaż w szkole nie było 
surowej dyscypliny, nie uczyliśmy się mniej, chociaż hodża był ła-
godny, wcale przez to nie okazywaliśmy mu mniej szacunku... Nie 
byłem jeszcze w wieku, gdy rozumie się, że miłość bardziej podbija 
serce niż dyscyplina, ale czułem, że tego nauczyciela kocham bar-
dziej... Moja edukacja także tam trwała tylko kilka miesięcy. Wróci-
łem do wsi. Powrót dał mi ogromną radość, ale było mi też przykro, 
że rozstaję się z Memedem i ałusztą. Chociaż przy odjeździe nie 
płakałem, w duszy czułem smutek...

Tego lata bardziej niż zabawy z rówieśnikami w takie zabawy 
jak kaydyrak24, czelik-czomak25, aszyk26, topacz27 i birdirbir28, pociąga-
ły mnie zapasy i jeździectwo, nie przepuszczałem żadnej nadarza-

jącej się okazji.
Pewnego dnia, gdy 

wracałem do domu z po-
łożonej niedaleko nasze-
go domu winnicy, ujrza-
łem nadjeżdżającego 
konno mego przyjaciela 
Nebiego. Wspiąłem się po 
ścianie i wskoczyłem na 
jego konia. Obydwaj na 
jednym koniu, bez siodła 
– frunęliśmy. Na zakręcie 
koń, aby nie zderzyć się 
z krowami, które nagle 
się pokazały, uskoczył na 
bok. Ten nieoczekiwa-
ny ruch spowodował, że 
stoczyłem się na ziemię. 
Prawą ręką uderzyłem 
o kamień, kość się zła-

mała, ręka spuchła. ramię bolało i piekło. Nie mogłem powstrzymać 
płaczu. Wchodząc do domu, z myślą, żeby chociaż trochę złagodzić 
wymówki, których się spodziewałem, zacząłem na nowo, specjal-
nie głośno płakać... Mama usiłowała w pospiesznym zaniepokoje-
niu zrozumieć, co się wydarzyło. Przetarła ramię oliwą z oliwek. 
złagodziło to gorączkę, ale bólu nie zlikwidowało... 

Ojciec następnego dnia zawiózł mnie do znanego w okolicy 
znachora we wsi Nikita. Nazywał się Nebi aga. Nie zastaliśmy go. 
Pojechaliśmy do Jałty, w końcu znaleźliśmy go w kafanie ibrahima 
agi. Nebi aga posmarował bolące miejsce jakąś maścią i umieścił 
rękę pomiędzy dwiema cienkimi i wąskimi deseczkami, zawiązał. 
Ból natychmiast zelżał, a po kilku godzinach całkowicie ustąpił.

Nebi aga był krewnym i uczniem pewnego znachora ze wsi 
Nikita, jednego z najsłynniejszych na krymie. Potrafił uratować od 
śmierci lub kalectwa nawet starców, którzy spadli z wysokich drzew. 
z wielką wprawą nawet w najbardziej niebezpiecznych przypad-
kach zawijał ich wtedy w gorącą skórę jagnięcia owcy. Był w naszej 
okolicy uznawany za Hyzyra. leczył zresztą nie tylko ludzi, poma-
gał też najbardziej narowistym koniom w wypadku zwichnięcia.... 
Ci, którzy go znali, mówili, że jest, tak jak Nebi aga, nadzwyczaj 
dobrego serca i łagodny.

Nebi aga szybko, ale równocześnie uważnie smarując i zawi-

24 kajdyrak – zabawa dziecięca podobna do gry w klasy (przyp. tłumacza – a. s.).
25 Czelik-czomak – zabawa dziecięca polegająca na podrzucaniu dwóch patyków (przyp. 

tłumacza – a. s.)
26 aszyk – rodzaj gry w kości (przyp. tłumacza – a. s.).
27 Topacz – bączek (przyp.  tłumacza - a. s.).
28 Birdirbir – zabawa w kozła (wzajemne przeskakiwanie przez siebie) (przyp. tłumacza – a. s.).
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jając mi rękę zajmował mnie opowiadaniem różnych śmiesznych 
rzeczy, tak że chociaż nie rozumiałem wszystkiego, to i tak czułem, 
że jest mistrzem, a równocześnie człowiekiem bardzo wrażliwym. 
Polubiłem go. 

Wracałem do wsi z ręką na temblaku, ból ustał, byłem bardzo 
zadowolony. Ojciec kupił ciastka i słodycze. Cieszyłem się, że wie-
ziemy je i dla rodzeństwa. 

W tydzień później wyrzuciłem bandaże i z łatwością zapomi-
nałem, że miałem złamaną rękę. znów przy każdej okazji jeździłem 
na koniu i uprawiałem zapasy...

zainteresowanie zapasami przeszło na mnie z ojca. W za-
pasach najbardziej lubiłem chwyt zwany „poderwaniem”. Polegał 
on na tym, że należało nagle opleść nogę wokół nogi przeciwnika 
i przewrócić go na plecy. Był to niebezpieczny chwyt, prawdzi-
wie poważne zapasy. Niebezpieczny poza tym dlatego, że kiedy 
próbowałeś zastosować go wobec przeciwnika, mógł on cię, ko-
rzystając z tego, że opierasz się tylko na jednej nodze, z łatwością 
przewrócić. 

Jeszcze bardziej od uprawiania zapasów pociągało mnie ob-
serwowanie walk. gdy tylko widziałem walkę, czy to młodych, czy 
dorosłych, zamierałem w zachwycie, serce biło mi z emocji. z tego, 
co słyszałem o zapasach od różnych ludzi, wiedziałem, że w ce-
remonii zapasów istnieje „derwiza”, nigdy jednak, chociaż bardzo 
pragnąłem, ceremoniału tego nie widziałem. 

Derwiza Hafyza Hayaliego

Pod koniec tego lata usłyszałem, że Hafyz Hajali z naszej wsi 
będzie miał derwizę. Bardzo się ucieszyłem. Derwizy robiono dla ze-
brania pomocy dla uczniów kończących naukę w medresach. Hafyz 
Hajali uczył się w stambule i derwiza miała być dla przeznaczona 
dla niego. zapaśnicy ze wszystkich okolicznych wsi mieli zjechać 
się do naszej wsi, miały grać bębny i zurny29, na placu miał stanąć 
bajrak30, publiczność miała być częstowana potrawami... zapowia-
dał się wielki dzień...

W końcu nadszedł.... Wieś była pełna tłumów... Na trawiastym 
placu pomiędzy obydwiema dzielnicami wsi zaczęli grać muzycy, 
zaczął zbierać się tłum. Bajrak, ustrojony setkami chust, koszul, ręcz-
ników, szali stanął na placu. kilku starców wybrano na sędziów. 

Najpierw zaczęły się zapasy dzieci. Po półgodzinie – młodzień-
cy. Wtedy już nawet nie czułem, że oddycham, śledziłem walki z bi-
jącym sercem i podnieceniem... Pragnąłem, by zawsze wygrywali 
zawodnicy z naszej wsi, gdy któryś z naszych ponosił klęskę, czu-
łem smutek...

gdy w południe zrobiono przerwę na modlitwę i posiłek, za-
smuciłem się... Wydawało mi się, że czas stanął... W pośpiechu zja-
dłem trochę pilawu z mięsem, ale głównie nasłuchiwałem, co się 
mówi na temat walk, gdzie tylko zaczynała się jakąś dyskusja, tam 
podbiegałem...

Nareszcie zaczęły się prawdziwe walki, dyskusje, przekrzy-
kiwania, sędziowie coraz częściej interweniowali. Cały plac trwał 
w bezruchu, milczący, wszyscy wpatrywali się w zapaśników, każ-
dy wytężał uwagę... Obydwaj ostatni zawodnicy zwyciężyli wcze-
śniej po trzech konkurentów, byli nadzwyczaj silni, ruchliwi – po 
prostu mistrzowie. każdy z nich znał siłę i mistrzowskie umiejęt-
ności drugiego, walczyli ostrożnie i bez pośpiechu... Mijały minuty, 
nasze podniecenie wzrastało. W końcu, nawet tego nie zauważyli-
śmy, przeciwnik naszego zawodnika nagle podciął mu nogi, nasz 
zawodnik obrócił się trochę i – poleciał na ziemię... Twarz mu po-
bladła, nogi drżały. Widać było, że bardzo przeżywa porażkę. Mimo 
to po przyjacielsku pożegnał się z partnerem...

29 zurna – instrument pochodzenia perskiego, rodzaj oboju (przyp. tłumacza – a. s.).
30 Bajrak – tak zwano słup, wokół którego umieszczano, oprócz wyżej  wymienionych na-

gród, także zwierzęta (konie, woły, krowy, cielęta, barany).

Bajrak zdobyła wieś degirmenkoj. ale ten fakt niezbyt mnie 
zasmucił. Bo byłem zadowolony, że widziałem na własne oczy der-
wizę... To lato minęło mi na zapasach, jeździectwie i zbieraniu owo-
ców w sadach i winnicach.

Patrz, Dżafer, co tam chodzi po suficie?...
 
Pod jesień, tak jak każdy muzułmański chłopiec zostałem ob-

rzezany. Ojciec uznał, że przyjęcie z tej okazji ma mieć całkowicie re-
ligijny charakter. Właściwie ojciec miał rację – skoro obrzezanie było 
powinnością religijną... Jednak i ja i reszta rodziny chcieliśmy, aby 
zorganizować coś w rodzaju wesela. W końcu ojciec zgodził się, aby 
rozrywka była dopiero w drugim dniu uroczystości i bez muzyki. 

rzezak przybył ze wsi ałupka. Podobno słynął na całym po-
łudniowym wybrzeżu. Nosił brodę, był miłym, łagodnym człowie-
kiem, lubił żartować.

Włożyłem nowe ubranie. założyłem też nowy, skórzany kołpak 
i poszedłem do meczetu na południową modlitwę. Po modlitwie 
spotkałem z innymi chłopcami, którzy mieli być razem ze mną ob-
rzezani, wyszliśmy z meczetu ze słowami modlitwy na ustach. Cała 
wieś z imamem na przedzie odprowadziła nas do naszego domu. 
Tam, gdy gościom podawano poczęstunek, nas położono do łóżek... 
Wtedy dobiegł do nas abdul, syn Memeda agi z górnej dzielnicy, 
aby też zostać obrzezanym. To dodało mi odwagi... 

Ojciec wziął mnie pod ramiona. rzezak zagadnął: „Patrz, Dża-
fer, co tam chodzi po suficie?..” Popatrzyłem w górę i wtedy stało się... 
Wśród łez położyli mnie w łóżku... Moi czterej koledzy też po kolei 
przeszli zabieg. Ojciec dał nam wszystkim srebrne ruble. do łóżek 
podeszła mama i rodzeństwo, kose Mustafa i krewni. dostawaliśmy 
coraz więcej rubli. Po kwadransie zauważyli, że ja i abdul mocno 
krwawimy, wtedy rzezak posypał nasze rany jakimś proszkiem. ro-
bił to jeszcze kilka razy do północy.

Na drugi dzień ból się nasilił, ale ogólna radość, zabawy, pie-
niądze, które dawali nam odwiedzający – wszystko to spowodowa-
ło, że przynajmniej częściowo zapomnieliśmy o bólu...

Trzeciego dnia rano abdul uciekł do domu. sposób, w jaki cho-
dził, rozśmieszył nas. W dwa dni później i my wstaliśmy z łóżek. 
zaczęliśmy chodzić w taki sam śmieszny sposób. Moi koledzy po-
szli do swych domów. Mnie nie pozwolono wyjść na dwór, mogłem 
tylko trochę chodzić po domu. Po tygodniu kose Mustafa w nagro-
dę, w prezencie z okazji obrzezania zabrał mnie do cyrku w Jałcie. 
Wśród śmiechu obejrzałem popisy koni, wariactwa piesków, małp, 
wygłupy błaznów. Uznałem cyrk za najwspanialszą rozrywkę. do 
tego dnia nigdy nie miałem takiej uciechy...

 

Czemu zabrali mnie ze szkoły w Gurzuf...

Po kilku tygodniach posłali mnie do szkoły w gurzuf, gdzie 
Ozenbaszly ibrahim efendi uczył rosyjskiego. Była to pierwsza moja 
prawdziwa szkoła. Po raz pierwszy siedziałem w ławce i po raz 
pierwszy zobaczyłem tablicę. Tam zacząłem uczyć się rosyjskie-
go. z gurzuf do naszej wsi droga trwała 20 minut. Pokonywałem 
ją konno. Przynosiło mi to wielkie zadowolenie. szkoła była najbli-
żej morza położonym budynkiem w gurzuf. Była wybudowana na 
skalnym wzniesieniu i wydawało się, że jest na morzu. Cały czas 
słyszeliśmy szum fal, które podchodziły prawie do okien. Obiady 
jadałem u ciotki azime, mieszkającej niedaleko.

Nasz hodża chodził do parku, spacerował z rosjankami, w me-
czecie nie bywał. Ta zła opinia o nim z czasem stała się powszech-
na i z tego powodu ojciec zabrał mnie z tej szkoły.

Po szkole w gurzuf przez pewien czas uczęszczałem do szko-
ły we wsi kurkulet. Wnet jej nauczyciel dostał przeniesienie do wsi 
awutka, poszedłem za nim. Był to bardzo dobroduszny, miły staru-
szek. i on mnie lubił. ale i tam nie byłem długo. spuchły mi migdałki, 
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zachorowałem. rodzice zabrali mnie na leczenie. Ojciec sprowadził 
z Bakczysaraj pewną kobietę. Wzięła na łyżkę jakiś proszek i zaczęła 
dmuchać mi nim w gardło. Nie było żadnego pożytku z tego lecze-
nia.

Pierwsza szkoła z tablicą w naszej wsi

W tym czasie w naszej wsi otwarto pierwszą szkołę nowe-
go typu, z drewnianymi ławkami i tablicą. Pierwsza we wsi szkoła 
z tablicą... Jako nauczyciel przyjechał wykształcony w stambule 
ryza efendi. Przez pewien czas uczęszczałem do tej szkoły, ale 
choroba nie minęła, a nawet od czasu do czasu od czasu nasiliła 
się. Ojciec zabrał mnie do akmesdżit do miejsca, w którym wcześ-
niej leczono córkę Pamukczu emira Husejina agi z naszej wio-
ski. Tam przez dwadzieścia pięć dni poddawano mnie dziwnym 
praktykom. Trzymali nas o głodzie. leczenie polegało na tym, że 
żelazny piecyk przykrywano kołdrami, na wierzch sypano jakieś 
zioła i przez kilkanaście minut kazano wdychać wydobywające się 
opary. Ten zabieg odbywał się dwa razy w ciągu dnia. Nie przyniósł 
żadnego rezultatu.

Do Stambułu
W owym czasie nasi mieszkańcy nie ufali rosyjskim lekarzom. 

ludzie szczególnie bali się dokonywanych przez nich operacji. stąd 
ojciec nikomu nic nie mówiąc podjął w tajemnicy decyzję, że za-
wiezie mnie do stambułu. równocześnie chciał mnie umieścić tam 
w szkole. Wyjechaliśmy – z Jałty udaliśmy się do akjar31, a stamtąd 
statkiem „Oleg” popłynęliśmy do stambułu.

Nigdy nie zapomnę nazwy tego statku, który co tydzień odby-
wał regularne rejsy między krymem a stambułem. krymscy studenci 
w stambule co tydzień oczekiwali go z niecierpliwością. drobni han-
dlarze, działający między krymem a stambułem zawsze podróżowali 
tym statkiem i przywozili nam wiadomości od naszych bliskich.

kiedy dopływaliśmy do stambułu, i ktoś krzyknął „Widać Bosfor!”, 
z przejęciem wspiąłem się na linową drabinę prowadzącą na maszt 
i usiłowałem dostrzec stamtąd Bosfor i stambuł... Bosfor, meczety, wy-
sokie minarety, łodzie, fezy – wszystko było dla mnie całkowicie nowe.

ze statku zeszliśmy do łodzi, którą popłynęliśmy do posterun-
ku celnego w sirkedżi32. zatrzymaliśmy się w Hotelu szeref należą-
cym do Hadżiego saita efendiego. Hadżi zaprowadził nas do domu 
najsłynniejszego podówczas chirurga dżemila Paszy w dzielnicy 
dżagaloglu33. Następnego dnia Pasza zoperował moje migdałki 
w szpitalu zejnep kamil w skutari34. 

Szkoła Numune-i Terakki35

Po dwóch, trzech dniach jeszcze raz poszliśmy do Paszy. Ojciec 
powiedział mu, że chciałby, abym się uczył w stambule, i poprosił Pa-
szę, aby ten polecił jakąś szkołę. Pasza wysłał nas do szkoły Numume-
i	Terakki w dzielnicy Fenerbahcze36. zdałem niewielki egzamin i przy-
jęto mnie do ostatniej klasy oddziału podstawowego. zamieszkałem 
w szkolnym internacie. Tak rozpoczęła się moja turecka edukacja.

Ojciec został jeszcze w stambule około trzech tygodni, po 
czym wrócił na krym. Przez pierwszy okres co tydzień w czwartek 

31 akjar – ros. sewastopol (przyp. tłumacza – a. s.).
32 sirkedżi – dzielnica stambułu po europejskiej stronie, końcowa stacja linii kolejowej łączą-

cej zachodnią europę ze stambułem (przyp. tłumacza – a. s.).
33 dżagaloglu – dzielnica stambułu po stronie europejskiej (przyp. tłumacza – a. s.).
34 skutari – dzielnica stambułu po stronie azjatyckiej (przyp. tłumacza- a. s.).
35 Numune-i Terakki –  ‘Wzór Postępu’ – nazwa znanej podówczas szkoły w stambule (przyp. 

tłumacza – a. s.).
36 Fenerbahcze – dzielnica stambułu po stronie europejskiej (przyp. tłumacza – a. s.).

wieczorem płynąłem do domu, wracałem do szkoły w sobotę rano. 
Ojciec, gdy przyjechał do stambułu, odnalazł dwóch krymskich 

studentów uczących się w szkole Wojskowej i w Wojskowej akade-
mii Medycznej, i co tydzień gościł ich w naszym hotelu. Jednym ze 
studentów był Hafyz Muhterem efendi uczący się w szkole Wojsko-
wej. Pochodził ze wsi ajwasyl koło Jałty. drugi ze studentów, Bekir 
efendi, był synem Hadżiego Hamzy z ałuszty, uczył się w Wojskowej 
akademii Medycznej.

Hafyz Muhterem efendi kończył już szkołę Wojskową. Chorował 
na płuca. Był łagodny, prawy, zrównoważony i taktowny. szczególnie 
jego mundur wywarł na mnie wrażenie. Ciągle miałem przed oczami 
jego szablę i epolety. Być oficerem... ubierać się jak on... Ta myśl opano-
wała mój umysł i serce. Niczego mi nie powiedział, ale z rozmów, jakie 
prowadził z ojcem, wyczułem, że radził ojcu, abym został lekarzem. 
Chyba dlatego w przyszłości ojciec ciągle uparcie wracał do tej myśli.

Ojciec w stambule nie tracił czasu, odwiedzał meczety i inne 
święte miejsca. Mnie także zabierał z sobą. razem poszliśmy do 
mauzoleum świątobliwego Merkezefendiego w ejup37. Ojciec był 
trochę otyły, dlatego utknął w zakręcie korytarza do studni Merke-
zefendiego. Po wyjściu ciągle o tym opowiadał i śmiał się: ”Chyba nie 
mam wielu grzechów, bo Merkezefendi zatrzymał mnie tylko na chwi-
lę – zażartował i wypuścił”. Potem ojciec zawsze jako amulety nosił 
w swej torbie kamienie, które zabrał z tego świętego miejsca. 

Pożar – a wy śpicie

Pewnej nocy, wnet po naszym przybyciu do stambułu, obudził 
nas krzyk strażnika nocnego: „Pożar!” Ojciec wyskoczył z łóżka, kazał 
mi się szybko ubrać i porwawszy walizy zaczęliśmy uciekać z hotelu. 
Cały hotel spał. Na dole kelner i kawiarz też spali. kiedy zobaczyli nas 
z walizami, zdziwili się, zaczęli przecierać oczy. Ojciec zaczął im tłu-
maczyć: ”Przecież jest pożar, słyszeliśmy, jak możecie spać...” zaczęli się 
śmiać i wytłumaczyli nam, że pożar rzeczywiście wybuchł, ale w od-
ległości godziny drogi od hotelu, daleko. Ojciec nijak nie mógł pojąć, 
dlaczego nocny strażnik wrzeszczał pod naszymi oknami z powodu 
pożaru, który wybuchł tak daleko... Wróciliśmy do numeru.

Ojciec zanim wrócił na krym, powierzył mnie naszym ziom-
kom – dalekim krewnym. Poprosił ich, aby co tydzień odbierali mnie 
ze szkoły do siebie. Po raz pierwszy przeżywałem rozstanie nie tyl-
ko z domem i wsią, ale i z krymem. Miałem 11-12 lat. W internackiej 
sypialni marzłem. Całymi godzinami leżałem z kołdrą naciągniętą 
na głowę i myślałem o matce, domu, rodzeństwie, i za największe 
szczęście uważałem, kiedy wszyscy śnili mi się. 

kiedy po raz pierwszy przyszedłem do nowej szkoły, nauczyciel 
matematyki wyrwał mnie do tablicy, zrozumiałem, o co pytał i roz-
wiązałem zadanie, ale ponieważ mówiłem z akcentem krymskim, 
rozśmieszyłem całą klasę. gdy wychodziliśmy na przerwę Muharrem 
(wtedy nie wiedziałem, że tak ma na imię, później się z nim zaprzyjaź-
niłem), zaczął się ze mnie naśmiewać wołając „Brudny Tatar, brudny Ta-
tar”38. rozgniewany spoliczkowałem go. Woźny szkoły, wąsaty i wysoki 
Mehmet efendi mocno pociągnął mnie za ucho i, aby ukarać, zapro-
wadził na werandę na piętrze, kazał uklęknąć. gdy tylko skończyłem 
karę, zszedłem na dół i zapamiętale broniłem swej racji. Twierdziłem, 
że spotkała mnie niesprawiedliwość. Później dowiedziałem się, że ten 
chłopiec też pochodzi z krymu. Jeden z nauczycieli, zanim zaczęła się 
lekcja, uspokoił mnie mówiąc, że w zasadzie mam rację, ale w szko-
le takie rzeczy należy zgłaszać do woźnego, a ja zostałem ukarany, 

37 ejup – jedna z najstarszych dzielnic stambułu po stronie europejskiej, na zachodnim brzegu 
złotego rogu., położona poza murami dawnego konstantynopola. Według tradycji w czasie 
oblężenia miasta przez wojska arabskie w roku 669 zmarł tam na cholerę dowódca  oble-
gających ebu eyyub ansari (jeden z towarzyszy proroka Mahometa). zgodnie z życzeniem 
został pochowany pod murami miasta, a jego grób wierni uznali za święte miejsce.  dzielni-
ca słynie z licznych mauzoleów  i grobowców świętych mężów. (przyp. tłumacza – a. s.).

38 Później dowiedziałem się, że chłopiec ten pochodził z krymu. dowiedziałem się także, że 
powiedzenie „Brudny Tatar” było używane w stambule głównie przez ludzi ze środowisk 
pozatureckich.
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ponieważ tego nie uczyniłem. Powiedział także, że dopilnuje ukarania 
w taki sam sposób ucznia, który poniżył mnie. To mnie uspokoiło.

W pierwszej klasie rusztiye39

Podstawowe klasy ukończyłem z oceną bardzo dobrą. Wakacje 
spędziłem w domu na wsi. Po wakacjach wróciłem do stambułu, aby 
rozpocząć naukę w pierwszej klasie rusztiye. Przywiózł mnie Mustafa 
aga. został w istambule na jeden, dwa dni i wrócił na krym. W czasie 
swego pobytu w stambule regularnie robił ze mną wycieczki po stam-
bule. O ile pamiętam, to on pierwszy wziął mnie do fotografa. U nas 
wtedy zrobienie sobie zdjęcia uważano za wielki grzech. Powrót agi 
na krym pogrążył mnie w smutku. ale i ten rok minął zwykłym trybem 
pośród lekcji, listów i coczwartkowych rejsów statkiem do domu.

Powrót na Krym – moje prezenty

Po egzaminach znów 
pojechałem na krym. Co 
roku wyruszać statkiem 
na krym na dłuższy pobyt 
– to było moje największe 
szczęście. Mustafa aga 
powitał mnie w akjar, 
skąd statkiem popłynęli-
śmy do Jałty. W Jałcie witał 
mnie ojciec, ściskał i cało-
wał, szybko wyruszyliśmy 
do wsi. Wpadłem w ob-
jęcia oczekującej mamy, 
rodzeństwa, krewnych. 
zaraz po wejściu do domu 
rozpakowałem przywie-
zione przeze mnie ze 
stambułu prezenty – hen-
nę, smakowitą wonną żywicę, chustki dla kobiet, słodycze, zabawki 
– wysypałem to wszystko na środek, wszyscy rozmawialiśmy rado-
śni i szczęśliwi... 

również egzaminy na zakończenie drugiej klasy rusztiye po-
szły mi dobrze i w 1905 r. jak zawsze popłynąłem na krym – stałem 
się tam świadkiem wydarzeń, które odcisnęły na moim życiu silne 
i głębokie piętno.

Rosyjska rewolucja 1905 r.

rosyjskie wydarzenia 1905 r. ujrzałem w Jałcie: czerwony 
sztandar rewolucji... Masowe powstanie ludu, robotników...

Tysiące ludzi przy akompaniamencie śpiewanych chórem re-
wolucyjnych pieśni odprowadzało owiniętą w czerwony sztandar 
trumnę rewolucjonisty – kilka dni wcześniej zastrzelonego przez 
policję. z dwoma tatarskimi kolegami wmieszałem się w tłum. Na-
gle zrobiło się wielkie zamieszanie: zobaczyłem, jak pułk kawa-
lerii, złożony z naszych Tatarów rozprasza tłum, jeźdźcy wyma-
chiwali nahajkami, z tłumu padły strzały. ludzie zaczęli uciekać. 
Wbiegłem do jakiejś kamienicy...

Pojmowałem wagę oglądanych wydarzeń, ale nie rozumiałem 
ich sensu. Byłem piętnastoletnim dzieckiem i dotychczas nie słysza-
łem nawet słowa „rewolucja”. rosyjski znałem słabo. Niczego nie ro-
zumiałem z płomiennej mowy pogrzebowej, wygłoszonej przed roz-
poczęciem konduktu. koledzy, z którymi byłem, nie wiedzieli więcej 
od mnie. To, co usłyszałem od naszych, składało się z urywanych 

39 rusztije - w dawnej Turcji końcowe klasy szkoły podstawowej (przyp. tłumacza – a. s.).

informacji:	„Kozacy	(tak mówili na rosjan) nie uznają swego władcy... 
Anarchia... wściekają się...” We rozmowach prawie każdy powtarzał, 
że anarchię spowodowała klęska rosjan w wojnie z Japonią.

Dżafer Odaman
– mój pierwszy nauczyciel rewolucji

Tego dnia poszedłem do dżafera Odamana, którego wcześniej 
zauważałem w tłumie też ubranego w czerwoną koszulę. dżafer Oda-
man miał sklep papierniczy, w którym również sprzedawał gazety. 
Chciałem go spytać o sprawy, które zaprzątały mi głowę. kiedy opo-
wiedziałem, po co doń przyszedłem, zaprowadził mnie do pokoiku za 
sklepem. Oczy mu błyszczały, był podniecony. dobrze znał mego ojca. 
Uznał za rzecz ogromnej wagi, że syn wieśniaka chce zrozumieć „spra-
wę” i cieszył się z tego. W ten sposób dżafer Odaman, który do tragicz-
nego końca swego życia pozostał czystym, kryształowym i serdecz-
nym człowiekiem, płonącym wiarą w prawdę i rewolucję, przeniknię-

tym bólem naszego ludu, 
stał się moim nauczycie-
lem rewolucji. Opowiadał 
mi o ucisku ludu przez 
carat, o tyranii, o niespra-
wiedliwych i bezlitosnych 
właścicielach ziemskich 
ciemiężących chłopów, 
o fabrykantach wyzy-
skujących robotników. 
Często powtarzał słowo 
„wolność” lub w jego żar-
gonie – „swoboda”. sły-
szałem o tym wszystkim 
po raz pierwszy. Usiłował 
mi wytłumaczyć, czym 
jest wolność myśli, słowa, 
sumienia i prasy, gorącz-
kowo przedstawiał, że dla 

urzeczywistnienia tych idei działają partie polityczne. Mówił, że partie 
pragną utworzyć w rosji republikę, że dzięki tym zmianom uzyskamy 
prawa narodowe i religijne, że nasi mirzowie40, tak samo jak rosyjscy 
obszarnicy, jak niewolników traktują bezrolnych chłopów i że nastąpi 
wreszcie kres tego poddaństwa. słowa, myśli i cele, o których słysza-
łem w czasie tej trwającej ponad godzinę mowy, całkowicie zamiesza-
ły mi w głowie i podnieciły mój umysł... 

dżafer opowiadał, że dla tych celów od wielu lat walczą z caratem 
tysiące ludzi, że te rzesze bojowników umierają w więzieniach, na wy-
gnaniu i na lodowych pustyniach syberii. Mówił o młodych ludziach, 
którzy porzucają rodziny, gardzą przyjemnościami, działają w tajnych 
organizacjach, wielu z nich ginie, lecz mimo to ich szeregi rosną. Opo-
wiadał z zachwytem, a ja czułem, że całą duszą jestem z nimi. 

zapytałem, dlaczego, skoro rewolucja będzie równocześnie 
miała dla nas dobroczynne skutki, nasi żołnierze biją nahajkami 
rewolucjonistów i rozpędzają demonstracje. Odpowiedział: „To	nie-
wolnicy, wykonują rozkazy... winę ponoszą ci, którzy wydają im rozkaz 
„strzelaj”... A ponadto nasz naród nie rozumie tych idei, jest ciemny...”

Opowiedziałem mu, że przeszedłem właśnie do trzeciej klasy 
rusztiye w stambulskiej szkole Numune-i Terakki, że dotychczas o tym, 
o czym opowiada, nie słyszałem. spytałem, gdzie mógłbym nauczyć 
się tych rzeczy. Odpowiedział, że w Turcji nie mówi się o tych spra-
wach, że turecki sułtan, podobnie jak car, jest wrogiem tych idei i nisz-
czy tych, którzy o nich myślą. dodał, że Młodzi Turcy41 dla propagowa-
nia tych idei wydają w europie gazety i wysyłają je do krajów turkoję-

40 Mirza – tatarski szlachcic, z perskiego emirzade (‘szlachetnie urodzony, syn księcia‘) 
(przyp. tłumacza – a. s.).

41 Młodzi Turcy (Jön Türkler) reformatorska, konspiracyjna organizacja w imperium osmań-
skim, walcząca z tyranią sułtana abdulhamida ii.  (przyp. tłumacza – a. s.).
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zycznych... Młodzi Turcy... o nich też po raz pierwszy usłyszałem...
Powiedziałem dżaferowi, że z tymi ideami nie zetknąłem się 

nigdy w gazecie Terdżuman, która regularnie przychodziła do ojca. 
Odpowiedział: „Nasz Terdżuman nie nadaje się do tych celów, on idzie 
inną drogą”, i zaprosił mnie, abym przy każdym pobycie w mieście 
przychodził do niego na rozmowę...

Jak zwykle, także i tym razem, gdy wracaliśmy z Jałty do naszej 
wsi, na wozie znalazło się kilku znajomych ojca. Ponieważ włączać 
się do rozmowy ojca z dorosłymi stało w sprzeczności z obyczaja-
mi i zasadami wychowania i było poczytywane za największą nie-
stosowność, zadowalałem się słuchaniem ich rozmów. rozmawiali 
o wydarzeniach w Jałcie, smuciło ich, że brała w nich udział także 
nasza młodzież. Wszyscy zgadzali się w jednym: trzeba natychmiast 
skończyć z tą anarchią...

Moje poglądy były całkowicie odmienne, pragnąłem, aby to 
trwało jak najdłużej, chciałem, aby sprawcy rozruchów zwyciężyli. 
Właściwie nie słuchałem, o czym rozmawiają – w pamięci powta-
rzałem, co mówił dżafer. Jego słowa zapadły mi głęboko w duszę 
i zapanowały nad moim umysłem... 

Oto ci, którzy niczego nie pragną dla siebie, nie wahają się iść na 
śmierć, dla pomyślności ludu giną w więzieniach i na lodowych pust-
kowiach syberii... Pokochałem ich, postanowiłem iść ich drogą...

Odtąd często jeździłem do miasta i za każdym razem odwie-
dzałem dżafera. słuchałem od niego wieści o wydarzeniach w Mo-
skwie, Petersburgu, Baku, Odessie, akjar. Od niego dowiedziałem się 
i o wypłynięciu w morze zbuntowanego pancernika „Potiomkin”.

Pogrom

Pogromy opanowały całą rosję. Wielu Żydów z Jałty schroniło 
się w tatarskich wioskach, nasz lud okazał im opiekę i gościnność. 
W związku z tym krążyła pogłoska, że z tego powodu rosjanie na-
padną na wieś derekoj, leżącą o kilometr od Jałty, w głębi lądu. Nasi 
lazowie42, którzy przyjeżdżali z okolic Trabzonu w Turcji, by praco-
wać w Jałcie i okolicach jako piekarze i w sadownictwie, oświadczy-
li, że w razie napadu na wieś ze wszystkich sił będą jej bronić i po-
czynili pewne przygotowania. W mieście robotnicy ogłosili strajk. 
robotnicy portowi nie pracowali, nie rozładowywano statków. sły-
chać było wieści, że stoi też kolej i nie kursują statki...

W trzeciej klasie rusztiye

gdy to wszystko działo się wokół, w pośpiechu opuściłem 
krym. Przypłynąłem do stambułu. Ostatnią klasę rusztiye też ukoń-
czyłem z dobrą oceną. Przez ten rok, chociaż z całej siły praco-
wałem nad nauką, głowę zaprzątały mi myśli o rewolucji. Już nie 
miałem chęci, aby tak, jak dotychczas wznosić w klasie chóralny 
okrzyk „Niech żyje sułtan”. z drugiej strony jednak nie rozumiałem, 
na czym polega zło sułtańskich rządów, nie wiedziałem i nie poj-
mowałem, w jaki sposób na moim życiu odbija się sułtańska tyra-
nia i okrucieństwo. W stambule z nikim nie rozmawiałem o tych 
sprawach. gdy tylko skończyła się szkoła, wróciłem na krym.

Pierwsza śmierć

Nie wiem, dlaczego, może dlatego, że często widziałem go we 
śnie, wciąż myślałem o moim młodszym bracie Wehbim. kupiłem mu 
w stambule kilka prezentów. skoro tylko wysiadłem w Jałcie, ucało-
wałem rękę ojca i zanim o innych, wpierw zapytałem o Wehbiego. 
Ojciec powiedział: „Wszyscy zdrowi, czekają na ciebie”, i nie patrząc 
mi w oczy rzucił szybko kilka słów do furmana. Wtedy zauważyłem 
na twarzy ojca falę smutku i boleści. W czasie drogi ojciec cały czas 
palił papierosy. Na wozie razem w nami jechał krewny ojca, który 

42 lazowie – lud kaukaski, mieszkający nad w Turcji nad Morzem Czarnym,  w dużej mierze 
sturkizowany (przyp. tłumacza – a. s.).

przyjechał do Jałty, aby mnie przywitać, i Mustafa aga. rozmawiałem 
z nimi i bez przerwy opowiadałem o zabawkach, które wiozłem dla 
Wehbiego. gdy byliśmy już blisko wioski, ojciec nagle, jakby obudził 
się z głębokiego snu, przerwał milczenie i zaczął mi cicho opowia-
dać, że przed kilkoma miesiącami brat zachorował, ciągle w choro-
bie pytał o mnie i nie wypuszczał z rąk mej fotografii... zamarłem. Nie 
wytrzymałem i z niecierpliwością spytałem: „Ale teraz już wyzdrowiał?” 
Ojciec westchnął i patrząc na mnie pochylił się i powiedział: „Prze-
znaczenie, przeznaczenie”. zrozumiałem. do samej wsi płakałem. 

Ojciec – reprezentantem 34 wsi

W rosji powstały rządy na wpół konstytucyjne. Otwarto dumę. 
Na krymie zaczęła wychodzić gazeta Watan Hadimi (‘Sługa Ojczy-
zny’). Ojciec za poparciem młodych, patriotycznych kupców z Jałty 
został wybrany na reprezentanta 34 pobliskich wsi, w miejsce Hasa-
na galawa, który od ponad 30 lat bardzo źle sprawował tę funkcję. 
rozpoczął pracę w tym trudnym okresie. Więcej niż we wsi, prze-
bywał w Jałcie, objeżdżał wioski, był odpowiedzialny za stosunki 
chłopów z rządem i rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Ojciec miał także w Jałcie hurtownię zboża. Powiększyły się na-
sze stada owiec. latem pasły się na halach, w zimie w okolicach akjar. 
zawarł też umowę na dostarczanie tytoniu dla pewnej dużej fabryki. 

„Ojcowska przyjaźń” mego ojca

Ojciec pośród swych rozlicznych zajęć wpadł w kłopoty z po-
wodu pewnego poręczenia. Otóż przyjaźnił się kiedyś z ojcem nie-
jakiego dżafera ablajewa, kupca z Jałty. Ojciec owego dżafera przed 
śmiercią oddał swego syna pod opiekę mego ojca. Ojciec zaś zobo-
wiązał się, że będzie dżafera traktował jak własnego syna i pomoże 
mu, na ile to będzie możliwe. 

do końca był wierny danemu przyrzeczeniu, ilekroć dżafer 
prosił go o pomoc, nigdy nie odmówił. Ojciec dżafera miał w Jałcie 
kilka sklepów z tkaninami. Niestety, szaleństwa, jakim dżafer od-
dawał się w młodości, wstrząsnęły ich przedsiębiorstwem. Ojciec 
podpisał dżaferowi weksel na dość dużą sumę. Nie chciał dopuścić, 
aby dżafer zbankrutował. dlatego uratował go przejmując na siebie 
sklep. Po kilku latach pomógł mu na nowo otworzyć sklep i stać się 
znów znaczącym kupcem w Jałcie.

Przy okazji chcę zaznaczyć, że nigdy nie widziałem, aby ojciec 
odmówił pomocy proszącym o nią – czy byli to ludzie z naszej wsi czy 
też z wsi sąsiednich. gdy przychodzili do niego różni ludzie z prośbą 
o pożyczkę i przynosili w zastaw złotą biżuterię swych żon i córek, 
jestem świadkiem – nie godził się przyjąć tych przedmiotów. Nasi wie-
śniacy pamiętają, że gdy sprzedawano na licytacji majątek synów ima-
ma wsi gurzuf, a także, gdy sprzedawano w taki sam sposób dobytek 
sejida Mahmeda agi z naszej wsi, ojciec specjalnie zawyżając wartość 
dokonał zakupu a następnie obu licytowanym oddał ich majątki pod 
warunkiem, że nie sprzedadzą ich, dopóki żyją ich matki.... 

Ojciec miał sporo różnych zajęć, szczególną rolę odgrywały 
tu obowiązki związane ze sprawami wsi, do tego doszły zobowią-
zania, w jakie wszedł, aby ratować dżafera – wszystko to razem 
spowodowało, że pozycja majątkowa ojca została zachwiana. Bar-
dzo cierpiał widząc jak ja i mama przeżywamy śmierć Wehbiego. 
dla mamy ta rana była wciąż świeża, chciała mieć mnie przy sobie. 
W związku z tym wszystkim wyznał mi, że nie będę już mógł się 
dalej uczyć. Chociaż było mi bardzo przykro, nie sprzeciwiłem się.

Przez krótki czas bezpłatnie uczyłem dzieci w szkole w naszej 
wsi.

Nocne spotkania we wsi
W ciągu tych dwóch, trzech miesięcy chodziłem na nocne 

spotkania we wsi. każdy opowiadał, co go trapi. do teraz z wielką 
przyjemnością wspominam te nocne rozmowy.
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Po kolacji, czasem po wieczornej modlitwie, zwykle w domu 
któregoś ze znacznych gospodarzy zbierało się dwadzieścia, czasem 
więcej osób, odbywała się biesiada. starcy i osoby w średnim wieku 
przeważnie siadywali w odrębnym pokoju. O czymże to nie rozma-
wialiśmy... godzinami rozprawialiśmy o polityce, o Turcji, pielgrzym-
kach do Mekki, o arabii, o wiejskich troskach, sławnych zapaśnikach, 
koniach a szczególnie o myślistwie. Po wypiciu kawy i herbaty czę-
stowano gości zimowymi jabłkami, gruszkami, które przechowywano 
w każdym domu w słomie na strychu, zdejmowano zawieszone na 
belkach strychowych winogrona, suszone owoce, zimowe melony.

Nasz lud, w środku zimy prowadzący te serdeczne rozmowy, 
zajadający się tymi owocami, które w mniejszej lub większej ilo-
ści znajdowały się w każdym domu, uznawał to wszystko za rzecz 
najzupełniej naturalną, nie doceniał wartości tej obfitości i poczucia 
bezpieczeństwa.

i ja, jeślibym nie wyjechał krymu, też nie potrafiłbym odczuć 
w pełni tej serdeczności, nie czerpałbym tak wielkiej przyjemności 
z tych posiedzeń. 

Ojciec chce, bym został kupcem
 
Chociaż przebywałem z rodziną, uczyłem w szkole dzieci i uczest-

niczyłem w ulubionych nocnych spotkaniach, nie osiągnąłem spokoju 
ducha. Chciałem dalej się uczyć. Uznałem, że skoro mam pozostać na 
krymie, koniecznie muszę nauczyć się rosyjskiego. W tym celu udałem 
się do Jałty i zamieszkałem jako sublokator w domu pewnego emeryto-
wanego oficera marynarki. Uczyłem się od niego i jego rodziny języka 
rosyjskiego. Trwało to tylko trzy, cztery miesiące, bo ojciec chciał jak 
najszybciej przygotować mnie do przejęcia gospodarstwa i handlu. Po 
to zabrał mnie z sobą do akjar, pokazał jak załatwia się sprawy związa-
ne z zapewnieniem zimowych potrzeb naszych stad owiec. zapoznał 
mnie z naszym sklepem w Jałcie, pokazał jak się nim zarządza, powie-
dział, jak mam sprawować nadzór nad kierowaniem tymi sprawami 
przez Mustafę agę.... Jakoś wciągnąłem się w tę robotę. Jednak, mimo 
wszystko, bez przerwy rosło we mnie tajemne pragnienie. Trwała we 
mnie wielka wewnętrzna walka. Mama ciągle powtarzała: „Będziesz 
się uczył, i co z tego? Starczy tyle, ile się nauczyłeś do tej pory... Interesy ojca 
i tak z nadmiarem zapewnią utrzymanie i tobie i nam wszystkim...” Mó-
wiła to z podświadomą intencją – aby zatrzymać mnie u swego boku, 
uznawała to za na jedyny fundament, który uratuje jej szczęście.

gdybym od życia oczekiwał tylko dobrej pozycji i pieniędzy, 
wówczas bez wątpienia słowa matki skłoniłyby mnie do pozosta-
nia. Jednak w mej duszy były inne myśli i uczucia, ale nie potrafiłem 
ich opisać i odpowiednio zrozumieć.

regularnie kupowaliśmy gazetę Watan	Hadimi	Porównywałem 
ją z Terdżumanem, rewolucyjny duch, jaki znajdowałem w Watan 
Hadimi bardziej pieścił moją duszę niż powaga Terdżumana. W ten 
sposób poznałem nazwiska abdurreszida Mehdijewa i Hasana aj-
wazowa. Pokochałem ich wielką miłością. 

gdy przebywałem w Jałcie, dżafer Odaman był w europie na 
leczeniu. dlatego nie mogłem z nim rozmawiać. ale poznałem wte-
dy inne wybitne postacie, jak: dżafer ablajew, iskender ahmedow, 
emir Hasan adamanow. Żaden z nich nie był podobny do dżafera 
Odamana, to znaczy żaden nie był przywiązany jak on do idei re-
wolucji i nie uważał za swój święty obowiązek robienia propagandy 
rewolucji. z drugiej strony nigdy nie usłyszałem od nich niczego 
złego na temat rewolucji. Byli to ludzie, którzy raczej zajęci byli spo-
sobami walki z ciemnotą, zacofaniem, zajmowało ich to, co działo 
się blisko, w Jałcie. Naczelną ich kwestią była „ciemnota ludu”. Te 
słowa jawiły mi się jako przyczyna wszelkiego zła.

W ciągu kilku miesięcy poprawiłem swój rosyjski, niemniej 
jednak daleko mi było do umiejętności czytania, nie mogłem śledzić 
rozwoju wydarzeń z gazet. Jak udoskonalić znajomość rosyjskiego 
i zdobyć gruntowne wykształcenie w rosji – wydawało mi się trud-
ną i niemożliwą do rozwiązania zagadką...

Powrót do Stambułu
Wreszcie w roku 1906, chociaż początek roku szkolnego minął 

już kilka miesięcy wcześniej, podjąłem ostateczną decyzję wyjazdu do 
stambułu. Miałem trochę pieniędzy. Wyjechałem z domu pod pretek-
stem udania się do akmesdżit. Naprawdę jednak pojechałem do akjar. 
Tam poszedłem do kafany sadyka, u którego dawniej zatrzymywali-
śmy się z ojcem. Opowiedziałem o swoim planie synowi sadyka, który 
był mniej więcej w moim wieku. Powiedział, że mi pomoże.

Fałszywy paszport
Mahmut (syn sadyka) udał się do konsulatu tureckiego i na swo-

je nazwisko wyrobił paszport, z którym wsiadłem na statek i popły-
nąłem do stambułu. Przypuszczałem, że statek przybije na nabrzeże 
sirkedżi, gdyż wiedziałem, że tłum witający podróżnych przybywa-
jących statkiem przeważnie tam się zbiera. Tym razem jednak łódź 
zabrała nas wprost na galatę43. gdy zbliżaliśmy się do sali odpraw, 
policjant, który był w naszej łodzi, pozbierał nasze paszporty i wtedy 
jeden z uczniów medresy, pochodzący ze wsi Ozenbasz na krymie, 
zaczął do mnie wołać: „Witaj, Dżaferze, witaj Dżaferze…” Policjant, któ-
ry właśnie trzymał w ręku mój paszport, popatrzył mi w oczy i rzekł: 
„Jesteś Mahmut, czy Dżafer?” i wtedy stało się...

W areszcie
zabrali mnie prosto do aresztu policyjnego. stamtąd przesła-

łem wiadomość do Hadżiego saita efendiego, właściciela Hotelu 
szeref. Nocą wtrącili do mej zakratowanej celi jakiegoś człowieka. 
Miał około trzydziestu lat, ubrany był w kremową pelerynę, miał 
niewielkie wąsy, nosił okulary – wyglądał na inteligenta. zaczął roz-
mowę, mówił wzburzony lecz cicho: „A to przeklęci... Naszą winą jest 
to, że pragniemy dobra naszego narodu...” zaczął mnie wypytywać, 
czy znam ismaila Beja gaspyraliego, i co sądzę o wydarzeniach 
w rosji... Po raz pierwszy w życiu spotkałem policyjnego agenta. 
Wtedy jeszcze nie znałem tych spraw, jednakże przeczucie, które 
zawsze w życiu mnie ostrzegało, w owej chwili także się we mnie 
obudziło. Jeden z moich kolegów twierdził, że moją najmocniejszą 
cechą jest rozwaga. Nie bardzo w to wierzyłem. Pewnie jednak pod 
wpływem tej myśli zacząłem przekonywać agenta, że przyjecha-
łem się uczyć, że nie chciałem w połowie przerywać nauki. Jeszcze 
przez dwie godziny usiłował nawiązać rozmowę zadając mi nie-
oczekiwane pytania na różne tematy, w końcu przyszli policjanci 
i zabrali go mówiąc: „Zabieramy na przesłuchanie”. rano nadszedł 
Hadżi sait efendi i złożył za mnie poręczenie. zaprowadzili mnie do 
dyrektora aresztu, on też mnie wypytywał o różne rzeczy. W końcu 
mnie wypuścili. Pierwsza rzeczą, którą zrobiłem po wyjściu, było 
napisanie z hotelu listu do ojca.

W pierwszej klasie idadi 

Tego samego dnia poszedłem do Numune-i Terakki, która zo-
stała przeniesiona do dzielnicy kantardżylar i zapisałem się do 
pierwszej klasy	idadi. 

Ojciec w odpowiedzi na mój list wprawdzie skrytykował spo-
sób, w jaki wyjechałem z krymu, ale zezwolił na kontynuowanie 
nauki. Pisał, że wyśle mi pieniądze. Udało mi się... 

Nie mogę twierdzić, że więcej przykładałem się do nauki, ale 
na pewno więcej uczyłem się literatury i historii, z uwagą śledziłem, 
co piszą gazety. każdy podręcznik historii albo gazetę, które wpa-
dły mi w ręce, czytałem z wielkim poświęceniem, nie znajdowałem 
jednak tego, czego szukałem. Nie znajdowałem książki, która trak-

43 galata – dzielnica stambułu po europejskiej stronie, zamieszkała głównie przez europej-
czyków (przyp. tłumacza – a. s.).
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towałaby o tureckich ideach rewolucyjnych, a nie mogłem nikogo 
zapytać, gdzie mógłbym znaleźć rzeczy, które mnie interesowały.

Nebi Koku

Wiele w życiu zawdzięczam przypadkowi. kiedyś, był to 
czwartek, poszedłem do sklepu Hadżiego Welego efendiego z kry-
mu, który miał na szehzadebaszy44 sklep z kaloszami. Poznałem 
tam Nebiego koku. Ten młody człowiek, pochodzący że wsi gaspy-
ra na krymie, uczył się w szkole dla sierot Daruszszefaka. Poszli-
śmy razem do kafany, w rozmowie wspomniałem o wydarzeniach 
w rosji, o ideach narodowych, o wolności... Powiedziałem, że nie 
mogę nigdzie znaleźć książki, która mówiłaby o tych sprawach. 
Wtedy Nebi zaprowadził mnie do jednej z księgarń, znajdujących 
się w miejscu, w którym obecnie jest budynek poczty w dzielnicy 
Bejazyt45. Niski staruszek sprzedawał tam książki ułożone na ro-
letach przed sklepem papierniczym. gdy tylko zauważył Nebiego, 
wyjął spod rolet jedną książkę i szybko mu wręczył. Nebi zapoznał 
mnie z tym staruszkiem.

Dzieła „Biedne dziecko” i „Wielki sąd” 

i ja poprosiłem o książkę. W ten sposób stałem się posiada-
czem dzieła Namyka kemala46 „Zavalli cocuk”(‘Biedne dziecko’). To, 
że przeczytałem utwory Namyka kemala, abdulhaka Hamida47 
zawdzięczam temu staruszkowi. Mam w pamięci jego postać, po-
stać człowieka, którego imienia nawet nie poznałem. i on był ze 
mnie zadowolony – pewnie dlatego, że nie targując się płaciłem 
srebrnymi monetami medżidije48 i zadowolony porywałem książki. 
Jaka szkoda, że skarby staruszka nie były duże. Jednak te nieliczne, 
sprzedawane w ukryciu egzemplarze otwierały nam jakże szerokie 
horyzonty, jakże wielkich podniet dostarczały naszym duszom... 

Mocny, żywy styl pisarski Namyka kemala, jego sposób opisu 
bohaterów, szczególnie jego dzieło Watan (‘Ojczyzna’), wywarły na 
nas głęboki i silny wpływ. Oprócz Watanu wstrząsnęło nami jego 
dzieło Mahkeme–i kubra (‘Wielki sąd’). Uwierzyliśmy w sprawiedliwy 
sąd, sąd, który odbędzie się w obecności Boga. Wierzyliśmy, że suł-
tan abdulhamit49 kiedyś tam, przed Bogiem, zda sprawę ze swoich 
uczynków. Pocieszaliśmy się, wyobrażając sobie, że w ten sposób 
nasza żądza odwetu wobec sułtana spełni się. 

Gazeta Meszweret

W roku, w którym ukończyłem pierwszą klasę idadi, nie poje-
chałem na krym. W roku następnym w moim życiu wydarzyły się 
jeszcze ważniejsze rzeczy. kilku moich kolegów, którzy przybywszy 
z krymu zamieszkali na atpazary50 w dzielnicy Fatih, przygotowy-
wało się do egzaminów. Był miedzy nimi też pewien rewolucjoni-
sta – młody, szczupły, w okularach, u którego pobierałem lekcje. 
Wiedziałem, że w tajemnicy czytuje gazetę Meszweret (‘Porady’). 
z niecierpliwością oczekiwałem nadejścia czwartku – wtedy zaraz 
po szkole jak najszybciej biegłem na atpazary. Tam, razem z ab-
durrahimem sukuti, alim sejitem, Czelebim dżihanem – w pokoiku 
ogrzewanym jedynie prymusem, zbieraliśmy się, czytali Meszweret 
i godzinami dyskutowali. Na spotkaniach krymscy studenci uczący 

44 szehzadebaszy – dzielnica stambułu po stronie europejskiej (przyp. tłumacza – a. s.).
45 Bejazyt – dzielnica stambułu po stronie europejskiej, słynie z meczetu sułtana Beyazyta ii, 

obecnie w dzielnicy Beyatyt ma siedzibę Uniwersytet stambulski (przyp. tłumacza – a. s.).
46 Namyk kemal (1840-1888), poeta i pisarz, jeden z twórców nowożytnej literatury tureckiej 

(przyp. tł. a. s.).
47 abdulhak Hamit (1852-1937), poeta turecki, tłumacz literatury angielskiej (przyp. tłumacza 

– a. s.).
48 Medżidije – dawna srebrna moneta osmańska, nazwa pochodzi od imienia sułtana abdul-

medżida (1823-1861) (przyp. tłumacza – a. s.).
49 abdulhamit ii (1842-1918) sułtan turecki, zasłynął jako twórca państwa policyjnego, rządził 

autorytarnie, rozwinął cenzurę i inwigilację społeczeństwa (przypis. tł. – a. s.).
50 atpazary – część dzielnicy Fatih w stambule (przyp. tłumacza – a. s.).

się na uniwersytecie czy w wydziałach idadi	szkół Daruszszefaka, 
Merdżan, Wefa i Numune-i Terakki51	opowiadali zaufanym kolegom 
o nowych ideach, dawali im do czytania zdobywane potajemnie 
książki. W owym czasie zacząłem też dyskutować na te tematy 
z dżemilem Paszazade ibrahimem Begiem, który pochodził z diy-
arbakir52, a uczył się w Numune-i Terakki. Był to zrównoważony, 
poważny młody człowiek, był o klasę wyżej ode mnie. dał mi do 
czytania wiersz Tewfika Fikreta53 Sis (‘Mgła’) i kilka utworów słyn-
nego satyryka eszrefa54. razem z krymskimi kolegami z przejęciem 
uczyliśmy się na pamięć tych poezji. 

Husejin Balicz

rok 1907 pozostawił w mym życiu pozytywne i ważne ślady. 
Podobny był rok następny. W kwietniu 1908 r. przyjechali do stam-
bułu Husejin i abdulhakim Baliczowie oraz Mehmet Tinczirow, Tatar 
krymski, który na krymie ukończył rosyjsko–Tatarskie seminarium 
Nauczycielskie (Darulmuallimin) i pracował następnie jako nauczy-
ciel w derekoj. Całym sercem współuczestniczył w rewolucyjnym 
ruchu wraz z naszą młodzieżą.

z kolei Huseyin Balicz też ukończył w akmesdżit rosyjsko–Ta-
tarskie seminarium Nauczycielskie, bardzo dobrze znał rosyjski 
i literaturę rosyjską. Był biegły w zagadnieniach społecznych, po-
siadał socjalistyczne przekonania. sercem i umysłem uczestniczył 
w rewolucji 1905 r., brał udział w pracach założycielskich narodo-
wego teatru w Bakczysaraju, odegrał też aktywną rolę wśród mło-
dych inteligentów, którzy realizowali na krymie serię wydawniczą 
Uckun (‘Iskra’). Jeśli idzie o rozumienie sensu rewolucji, szczególnie 
Husejin Balicz wywarł na mnie wielki wpływ. Natomiast abdulha-
mid Balicz ukończył medresę w akmesdżit, interesował się litera-
turą turecką, dobrze nauczył się tureckiego i odbył przygotowanie 
do objęcia posady nauczycielskiej w pierwszej szkole nowego typu 
otwartej w degirmenkoj. Odbywałem z nimi długie rozmowy, swo-
bodnie wypytywałem o idee, które zaprzątały mi umysł: funkcjono-
wanie państwa, obowiązki i odpowiedzialność inteligencji, wyko-
rzystywanie ludu, bezprawie, jakie cierpiał, rewolucja francuska i jej 
wpływ na rozwój wydarzeń na świecie wykorzystywanie Wschodu 
przez zachód, siła i słabość cywilizacji zachodniej...

Husejin Balicz chociaż próbował, nie mógł mnie przekonać 
do swych antyreligijnych poglądów. Ten temat był dla niego bardzo 
ważny i szczególnie pod tym względem chciał wywrzeć na mnie 
wpływ. Ja natomiast bardziej chciałem skorzystać z jego wiedzy po-
litycznej i społecznej.

Tinczirow od razu na początku zrobił własną analizę stam-
bulskich szkól i bezlitośnie skrytykował nasze szkolne życie, uznał, 
że nasz pobyt tutaj w celach edukacyjnych jest bezcelowy a nawet 
szkodliwy. Uparcie nakłaniał mnie bym powrócił na krym, nauczył 
się rosyjskiego i kontynuował naukę w szkołach rosyjskich. Husejin 
Balicz uważał tak samo.

Wszystkich trzej śledziła policja. Właściciel Hotelu szeref, Ha-
dżi sait efendi w końcu powiedział im, że są osobami niepożąda-
nymi w selamlyku55 hotelowym. zostali w stambule jeszcze około 
półtora miesiąca i wrócili na krym.

Dżafar Sejdamet
Tłumaczenie z jęz. tureckiego Antoni Sarkady 

Redakcja i przygotowanie do druku Selim Chazbijewicz
■

51 daruszszefaka, Merdżan, Wefa, Numune-i Terakki – nazwy ówczesnych znanych szkół 
stambulskich (przyp. tłumacza – a. s.).

52 diyarbakir – główne miasto południowo-wschodniej Turcji (przyp. tłumacza – a. s.).
53 Tevfik Fikret (1867-1915),  jeden z najznakomitszych poetów tureckich XiX w. (przyp. tłu-

macza – a. s.).
54 eszref (1846-1912), poeta i satyryk, przeciwnik tyranii sułtana abdulhamida ii (przyp. tłu-

macza – a. s.).
55 Przed reformami ataturka podobnie jak domy mieszkalne, miejsca publiczne, również ho-

tele miały wydzielone   pomieszczenia dla mężczyzn (selamlyk) i kobiet (haremlik) (przyp. 
tłumacza – a. s.).


