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16 maja 2012 roku w sejmie republiki litewskiej otwarta zo-
stała wystawa Jonasa Paršeliūnasa pt. „Litewscy Tatarzy: sześć 
stuleci historii”. Organizatorką wystawy była posłanka na Sejm RL 
Wilija Aleknaite-Abramikiene przy współpracy Związku Wspólnot 
Tatarów Litwy.

Autor artystycznych zdjęć przedstawiających litewskich Ta-
tarów ma tytuł doktora, jest byłym długoletnim pracownikiem 
naukowym Instytutu Fizyki Litewskiej Akademii Nauk. Fotografią 
interesuje się od lat szkolnych. W 2009 roku zwrócił uwagę na 
mieszkających na Litwie Tatarów – i swoim profesjonalnym apa-
ratem zaczął rejestrować ich kulturę, życie, a także ważne wyda-

rzenia z działalności Związku Wspólnot Tatarów Litwy i jej od-
działów. Jak sam mówi, Tatarzy litewscy zwrócili jego uwagę tym, 
że pomimo wielowiekowej obecności na Litwie ochronili swoją 
tożsamość narodową i dochowali wierności nakazom przodków, 
łącząc to z wierną służbą państwa, z którym związali swe losy 
od czasów Wielkiego Księcia Giedymina. Tatarzy uczestniczyli we 
wszystkich bitwach i wojnach, które prowadziło Wielkie Księstwo 
Litewskie, w tym w tak ważnym wydarzeniu, jak bitwa pod Grun-
waldem.

Fotografie J. Paršeliūnasa odzwierciedlają różne aspekty życia 
litewskich Tatarów: są tu i obiekty dziedzictwa sakralnego, pamiąt-
ki kultury duchowej, święta, wydarzenia kulturalne, obyczajowe 
szkice, portrety osób. Jego aparat upamiętnił odsłonięcie pomnika 
Witolda Wielkiego we wsi Rejże w czerwcu 2010, prezentację książ-
ki „Tatarzy litewscy w historii i kulturze” w roku 2009 oraz wiele 
innych ważnych wydarzeń z ostatnich lat. 

W uroczystości otwarcia wystawy uczestniczyli: przewod-
niczący Związku Wspólnot Tatarów Litwy dr Adas Jakubauskas, 
przewodniczący wspólnot tatarskich Tahir Kuźniecow i Kęstutis Ša-
franavičius, dr Galina Miškinene z Uniwersytetu Wileńskiego, człon-
kowie społeczności tatarskiej oraz przedstawiciele innych grup 
etnicznych na Litwie. Podczas otwarcia wystąpił dziecięcy zespół 
folklorystyczny „Ilsuv” kierowany przez Almirę Trakšeliene. Goście 
poczęstowani zostali wspaniałym tatarskim šimtalapisem.

Galim Sitdykow 
(Z jęz. rosyjskiego przetłumaczył Musa Czachorowski)

■

Szczególne okoliczności towarzyszyły uroczystościom 68. 
rocznicy deportacji całego narodu Tatarów Krymskich z ich oj-
czyzny do Azji Średniej. Przewodniczący Medżlisu, lider Tatarów 
Krymskich i legenda ruchu dysydenckiego w byłym ZSSR – Mu-
stafa Dżemilew – zaprosił na te smutne dla wszystkich Tatarów 
Krymskich obchody znanych obrońców praw człowieka i więź-
niów politycznych okresu sowieckiego. Przyjechali między inny-
mi: Władimir Bukowski, Natalia Gorbaniewska, Oleś Szewczenko, 
Mirosław Marynowycz, Jewgen Swiertjuk, Ludmiła Aleksiejewa, 
Aleksander Podrabinek, Aleksiej Smirnow, Tatiana Jankielewicz 
(córka Jeleny Boner), Siergiej Kowalow, syn generała Petra Grego-
renki – Andriej. 

18 maja 2012 roku na centralnym placu Symferopola (na któ-
rym po dzień dzisiejszy znajduje się pomnik największego zbrod-
niarza – Władimira Lenina) zebrało się ponad 30 tysięcy Krymskich 

Tatarów ze wszystkich zakątków Krymu oraz mieszkańcy miasta. 
Na uroczystości przyjechała liczna grupa Tatarów z Rumunii, przy-
byli przedstawiciele diaspory tatarskiej z Turcji i innych krajów. 
Upamiętniono ofiary tragedii sprzed 68. lat powszechną modlitwą, 
po czym Mustafa Dżemilew oraz zaproszeni goście wystąpili przed 
wielotysięcznym tłumem zgromadzonych. W krótkich przemowach 
poruszano sprawę blokowania przez Radę Najwyższą Ukrainy usta-
wy o repatriacji wszystkich Tatarów Krymskich z miejsc deportacji 
na Krym przy wsparciu materialnym państwa ukraińskiego. Wzy-
wano rząd Ukrainy i prezydenta do przyjęcia ustawy i zapewnienia 
godnego życia wszystkim repatriantom. Dzień wcześniej (17 maja) 
był uroczysty koncert, a wieczorem mieszkańcy spotkali się na 
placu centralnym by oglądać występy tatarskich zespołów folklo-
rystycznych. 

W ostatnim dniu pobytu, goście wzięli udział w utworzeniu 
„Krymskiego Forum”, organizacji, która ma się zajmować proble-
mami łamania praw człowieka na postsowieckim terytorium. Ini-
cjatywa powołania forum wyszła od Mustafy Dżemilewa – stwier-
dził on między innymi, że demokracja w powstałych po upadku 
ZSSR państwach cofa się tragicznie do niebezpiecznego punktu, 
który może okazać się początkiem nowej dyktatury. Taki proces za-
chodzi na Białorusi, w Rosji, podobne niebezpieczeństwo zagraża 
także Ukrainie. Przedstawiciele „Krymskiego Forum” mają spotykać 
się co najmniej raz do roku, analizować bieżącą sytuację w regionie 
i przygotowywać stosowne oświadczenia oraz dokumenty, ukazu-
jąc w nich realne zagrożenia dla demokracji i praw człowieka.

Piotr Hlebowicz
Członek założyciel „Krymskiego Forum”

■
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Z inicjatywy Muzeum Historycznego – Oddziału Muzeum Pod-
laskiego w Białymstoku oraz Rady Centralnej Związku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej 23 maja br. odbył się „Wieczór poezji ta-
tarskiej”. Spotkanie równie zajmujące, co dla wielu zaskakujące, bo 
Tatarzy i poezja? A jednak tak: tatarska społeczność ma we krwi 
zarówno konie, step i szable, jak i skłonność do posługiwania się 
mową wiązaną.

Ze strony tatarskiej imprezę przygotowała i prowadziła Maria 
Aleksandrowicz-Bukin, której towarzyszył piszący te słowa, zaś ze 
strony muzeum pieczę sprawowała Lucyna Lesisz, kierowniczka 
placówki, wieloletnia przyjaciółka Tatarów. W programie wieczory 
była prezentacja motywów tatarskich w poezji polskiej, poezja ta-
tarska w interpretacji autorów oraz występ młodzieżowego zespołu 
tatarskiego „Buńczuk”. Wśród przybyłych gości zauważyliśmy m.in. 
Halinę Szahidewicz, Zosię Assanowicz, Lillę Świerblewską, Mier-
jemę Chalecką-Giembicką, Ewę Jakubowską, Jakuba Abramowicza 
z małżonką oraz wiele innych ogromnie sympatycznych osób. Był 
także nasz mufti Tomasz Miśkiewicz z małżonką Barbarą Pawlic-
-Miśkiewicz.

Maria Aleksandrowicz-Bukin, w pięknym, barwnym stroju, 
powitała serdecznie przybyłych oraz omówiła tatarskie wątki obec-
ne od wieków w polskiej literaturze. Przypomniana została w tym 
kontekście pierwsza tatarska antologia poetycka – „Oto moje dzie-
dzictwo” – wydana w roku 2010. Zawiera ona ponad sto wierszy 
Tatarów z całej Polski, m.in. z Białegostoku, Gdańska, Bohonik, 
Poznania, Wrocławia, Wałcza, Olsztyna i Krakowa. Jedna z auto-
rek, Helena Alijewicz, odczytała kilka swych utworów, podobnie 
jak uczynił to Musa Czachorowski. W zastępstwie syna, Michała 
Mucharema, jego wiersze przedstawił Jan Adamowicz, prezes Rady 
Centralnej Związku Tatarów RP. Następnie Czachorowski zapoznał 
zebranych z krymską twórczością Adama Mickiewicza oraz tatar-
skimi tropami w rodowodzie poety. Przeczytał też jego trzy sonety, 
przetłumaczone na język krymskotatarski przez tamtejszego poetę 
Szakira Selima. Inne wiersze w języku tatarsku zaprezentował rów-
nież Kamil Jakubowski.

Mówiono jeszcze sporo o poezji, działaniach twórczych i wszel-
kich innych – kulturalnych oraz społecznych – w społeczności tatar-
skiej niezbędnych. A że wystąpić miał nasz dziecięco-młodzieżowy 
„Buńczuk”, to i o nim kilka słów powiedziano. Halina Szahidewicz, 
założycielka i wieloletnia opiekunka zespołu, wspominała jego po-
czątki, zaś o nowych działaniach powiedziała Iza Brant-Szehide-
wicz. Dokonała się bowiem zmiana w kierownictwie, a tym samym 
w stylu, programie i działaniach okołozespołowych. „Buńczukiem” 
opiekuje się teraz Ewa Jakubowska, którą wspierają rodzice: Anna 
i Krzysztof Mucharscy oraz Iza Brant-Szehidewicz i Dariusz Szehide-
wicz. I zaprezentował się „Buńczuk” udanie bardzo w nowych stro-
jach oraz aranżacjach, zbierając zasłużone oklaski.

Zakończyła ten nader sympatyczny wieczór degustacja ta-
tarskich przysmaków, wśród których były drożdżowe bułeczki 
z rodzynkami – dzieło Lilli Świerblewskiej – oraz pierekaczewniki 
z serem zrobione przez Marię Radecką z „Przysmaków Tatarskich” 
w Supraślu, choć tak prywatnie to z Sokółki. Życzmy sobie tylko 
więcej takich imprez!

Musa Czachorowski
Fot. Krzysztof Mucharski

■

3 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Filmu, 
Dźwięku i Fotografii – Niezbudka w Michałowie (PFDF) przy ulicy 
Fabrycznej 33. Jest to nowe, ciekawe miejsce na kulturalno-tury-
stycznej mapie Podlasia i jedyne takie w Polsce. W galerii prowa-
dzone będą warsztaty filmowe, fotograficzne, dziennikarskie i radio-
we oraz lekcje muzealne dla szkół, grup zorganizowanych i osób 
indywidualnych. Działania aktywizować będą lokalną społeczność, 
pasjonatów historii kresów i turystów. 

W skład zbiorów Galerii wchodzi kilkadziesiąt tysięcy muzeal-
nej wartości eksponatów: zbiory topograficzne (ok. 10 tys. oryginal-
nych pocztówek i starych fotografii), mapy, grafiki, szkice, znaczki 
pocztowe i inne dokumenty o charakterze archiwalnym (zbiory 
etnograficzne – ok. 10 tys. pocztówek i fotografii z ziem polskich, 
litewskich, ukraińskich, białoruskich i rosyjskich ze szczególnym 
uwzględnieniem Grodna, Wilna, Wołkowyska, Michałowa i Białe-
gostoku, pokazujące mniejszości narodowe: białoruską, ukraińską, 
poleszucką, żydowską, huculską, bojkowską, litewską, łemkowską. 
Będą tam Romowie, Karaimi, Kurpie, Kaszubi, Rosjanie i Tatarzy). 
Galeria posiada również zbiory dotyczące okresu II wojny świato-
wej – ok. 10 tys. oryginalnych fotografii wykonanych przez niemiec-
kich żołnierzy, a także dorobek artystyczny kilku współczesnych już 

organizacji, min. Stowarzyszenia Edukacji Filmowej oraz Stowa-
rzyszenia Szukamy Polski. 

W stylowo wykończonym wnętrzu sali wystawowej rozmiesz-
czonych jest 9 paneli interaktywnych zawierających 50 godz. mate-
riału filmowego o problematyce kulturowej. Są to filmy historyczne, 
dokumenty o ciekawych ludziach województwa podlaskiego, jak 
również o ciekawych, a zapomnianych miejscach regionu. Prezen-

Musa Czachorowski

Z tatarską poezją w muzeum

Spotkanie prowadziła Maria Aleksandrowicz-Bukin

Niezbudka w Michałowie
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W niewielkiej, ale sympatycznej wielce miejscowości Dobro-
dzień od 29 czerwca do 1 lipca 2012 roku odbywało się już XVI 
Ogólnopolskie Spotkanie Zespołów Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych „Źródło”. Organizatorem imprezy był Dobrodzieński 
Ośrodek Kultury i Sportu, kierowany przez Stanisława Górskiego. 
Partnerowali mu zaś: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Rada Miej-
ska w Dobrodzieniu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Towa-

rzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców – Zarząd Miejsko-Gminny 
w Dobrodzieniu. Piszący te słowa miał zaszczyt reprezentować na 
„Źródle” społeczność tatarską.

W piątkowe popołudnie rozstawiono w Ogródku Jordanow-
skim namiot festynowy, w którym funkcjonowała Szkoła Ginących 
Zawodów: prowadzono tam warsztaty rzeźby w drewnie oraz garn-
carskie. W sobotę, 20 czerwca, w sali kameralnej Ośrodka Kultury 
i Sportu nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy prac fotograficznych 
Piotra Szymona pt. „Karaimskie miasto umarłych”. O krymskich 
i karaimskich fascynacjach nieżyjącego już artysty opowiedziała 
jego małżonka, naszych Karaimów przedstawiła Mariola Abkowicz, 
przewodnicząca Związku Karaimów Polskich, a przy okazji także 
i o Tatarach kilka słów powiedziano.

Wczesnym popołudniem w Domu Spotkań Mniejszości Nie-
mieckiej odbyło się forum dyskusyjne poświęcone mniejszościom 
etnicznym w Polsce. Gospodarze, mieszkańcy Dobrodzienia bardzo 
sympatycznie powitali swych gości, którymi byli: Mariola Abkowicz 
i Anna Sulimowicz (Karaimi), Musa Czachorowski (Tatarzy), Jerzy 
Starzyński (Łemkowie), Adam Bartosz (Romowie). Zebrani z wiel-
kim zainteresowaniem wysłuchali prelekcji i zadawali pytania jesz-
cze po zakończeniu spotkania. Tymczasem w holu ośrodka otwar-
to wystawę pt. „Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej 
fotografii”, następnie w sali widowiskowej odbył się pierwszy kon-

towane są też filmy autorstwa twórców z Michałowa min. Bartka 
Tryzny, Łukasza Sakowicza i innych oraz fotografia współczesna 
pod roboczym tytułem „Piękno Podlasia”. Ciekawostką dla zwie-
dzających będzie prezentacja w 3D pt. „Architektura cerkwi drew-
nianych na Podlasiu”. Edukacyjno/dekoracyjny element paneli 
interaktywnych będzie w przyszłości nieustannie udoskonalany 
i wzbogacany o osobiste historie opowiadane przez odwiedzają-
cych Galerię – tworząc swego rodzaju żywą kronikę regionu.

Pomysłodawcą projektu jest Tomasz Wiśniewski – dzienni-
karz, filolog i pasjonat Kresów, który zachęcił ideą i przekonał do jej 
realizacji burmistrza Michałowa Marka Nazarko.

Pracownia czynna będzie od wtorku do piątku, w godz. 9.00-
15.00 (w okresie wakacji godziny otwarcia mogą ulec zmianie). 
Szczegóły na: http://pracownia.michalowo.eu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia wy-
stawy, chętnych do współpracy i wspólnych działań.                       ■

23 czerwca już po raz piąty odbył się we Wrocławiu Festiwal 
„Kalejdoskop Kultur”: kolorowa parada, koncerty, warsztaty oraz 
inne atrakcje na scenie letniej Teatru Lalek oraz w alejkach Parku 
Staromiejskiego. Organizatorami tej sympatycznej imprezy byli: Po-
rozumienie Kalejdoskop Kultur, Związek Karaimów Polskich, Zwią-
zek Ukraińców w Polsce, Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Spo-

łeczne, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Na uroczyste 
otwarcie festiwalu przybyli m.in. wojewoda dolnośląski Aleksander 
Marek Skorupa i pełnomocnik wojewody dolnośląskiego do spraw 
mniejszości Dariusz Tokarz. W imieniu społeczności tatarskiej wy-
stąpił Musa Czachorowski. 

Z grona wykonawców uwagę przyciągał niewątpliwie ekspre-
syjny góral Jan Trebunia Tutka. Dobrze wypadł niemiecki zespół „Di 
Grine Kuzine” i słowacki „Račan”. Podobały się wrocławskie: „Mi-
tlos” z muzyką romską, niemiecki chór „Heimatsaenger”, ukraiński 
taneczny zespół dziecięcy „Bude Fajno” oraz romski „Terni Romani 
Bacht”. Tym razem nie było w stolicy Dolnego Śląska ani naszego 
„Buńczuka”, ani pierekaczewnika z Sokółki, ani tatarskich łuczni-
ków. W sferze muzycznej Tatarów reprezentował krymski zespół 
taneczno-muzyczny „Maqam”, który bardzo przypadł publiczności 
do gustu. 

W alejce nieopodal sceny ustawione były pawilony, gdzie moż-
na było m.in. spróbować przysmaków kuchni ormiańskiej: dolmę, 
pachlawę, lawasz, a także pokrzepić się tradycyjnymi miodami re-
gionalnymi z gospodarstwa w Pasiecznym. 

(ski)
■

Festiwal mniejszości we Wrocławiu

Musa Czachorowski

„Źródło” mniejszości narodowych 
i etnicznych w Dobrodzieniu

W imieniu tatarskiej mniejszości zebranych powitał Musa Czachorowski

Młodzi Karaimi z zespołu „Dostłar”. Fot. www.dostlar.karaimi.org
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cert: wystąpił Zespół Pieśni Regionalnej z Dobrodzienia. Niewątpli-
wie największe wrażenie wywarł występ łemkowskiej pieśniarki, 
Julii Doszny, która w swoje śpiewanie wkłada całą duszę. Zakoń-
czyło ten sympatyczny wieczór ognisko integracyjne oraz zabawa 
taneczna dla gości i mieszkańców miasta.

Następnego dnia w Ogródku Jordanowskim przygotowano Jar-
mark Dobrodzieński: były występy gości „Źródła”, Dziecięca Rewia 
Artystyczna, warsztaty garncarskie i kowalskie, pokaz wyrobu biżu-
terii oraz kiermasz staroci. Wieczorem zaś kolejne koncerty, wystą-
piły m.in. zespoły: karaimski „Dostłar”, „Echo Puszczy” z Hajnówki, 
romski „Perła i Bracia”, „Fifidroki” ze Śląska oraz z ukraińskiego 
Czortkowa. Piękne to były chwile, „Źródło” okazało się gościnne, 
bogate i obdarowało wszystkich uczestników niezapomnianymi 
przeżyciami. Do kolejnego zatem.

Musa Czachorowski
■

Tatarzy o Tatarach 
– drugie wydanie 

27 czerwca br. odbyła się w wileńskim Ratuszu uroczysta 
prezentacja drugiego, rozszerzonego wydania książki „Litew-
scy Tatarzy w historii i kulturze” („Литовские татары в истории 
и культуре”) autorstwa naszych pobratymców: Stanisława Du-
mina, Galima Sitdykowa i Adasa Jakubauskasa. Inicjatorem tej 
jakże cennej publikacji jest Związek Wspólnot Tatarów Litwy. 

Przypomnijmy, że pierwsza wersja tej książki ukazała na 
Litwie w roku 2009, a w maju br. staraniem Najwyższego Kole-
gium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej 
Polskiej została ona tłumaczona na język polski i wydrukowana 
pod tytułem „Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy w hi-
storii i kulturze”. Przedsięwzięcie możliwe było dzięki dofinan-
sowaniu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

(ski)
■

Selimowe baśnie
W czerwcu br. z inicjatywy Najwyższego Kolegium Mu-

zułmańskiego Związku Religijnego w RP ukazała się książka 
wyjątkowa, bo piękna treściowo i edytorsko. Oto Selim Cha-
zbijewicz wybrał – z dostępnego sobie piśmiennictwa polskich 
i litewskich Tatarów, a także z własnej pamięci – 21 tatarskich 
opowieści, zilustrował je nawet nad wyraz udanie, i tak powstał 
zbiór zatytułowany „Baśnie, podania i legendy polskich Tata-
rów”. Jego okładkę zdobi batikowa ilustracja autorstwa Tatarki, 
Elimiry Seit-Ametowej. Wydawnictwo zrealizowano dzięki do-
tacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Mamy tu więc podania odnoszące się do tatarskiej historii 
i obyczajowości, ale także o konotacjach religijnych. Wzbogaca 
publikację słowniczek używanych pojęć i terminów. Może aku-
rat uważny czytelnik przypomni sobie, że gdzieś, kiedyś coś po-
dobnego już słyszał: od babci, może od mamy podczas długich 
jesiennych wieczorów. Tak, to nasze tatarskie dziedzictwo. Za-
chęcam serdecznie do lektury. Książkę zamówić można w se-
kretariacie NK MZR w Białymstoku, adres mejlowy mzr@mzr.pl

(ski)
■

Selim Chazbijewicz, „Baśnie, podania i legendy polskich Ta-
tarów”, wydanie pierwsze, wydawca: Muzułmański Zwią-
zek Religijny w RP, 2012, skład i druk: Agencja Wydawnicza 
„ARGI”, ISBN 978-83-934341-3-8

Julia Doszna
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Publikacje Selima Chazbijewicza do-
tyczą tradycji i historii polskich Tatarów 
w aspekcie ich kultury, dziejów wojsko-
wości i społecznych. Wydane w 2012 roku 
„Baśnie, legendy i podania polskich Tata-
rów” są pierwszą taką publikacją zbierają-
cą nijako okruchy naszej etnografii prze-
tworzonej literacko. 

Wielka szkoda, że nie czytały nam 
tego nasze prababcie i babcie. Ułatwiło to 
by na pewno i ukształtowało dzieciństwo, 
a także lata późniejsze. A jakież odniesie-
nie do rzeczywistości, do współcześnie 
z nami żyjącej córki Ingusza, Dżennet 
Dżabagi-Skibniewskiej, kobiety-oficera 
Wojska Polskiego ma np. „Podanie o bied-
nym Tatarze”. Czytając poszczególne po-
dania – legendy, dochodzimy do wniosku, 
iż uzupełniają one wiadomości o zasadach 
islamu, jak i historię naszego osadnictwa.

Wydana w styczniu książka „Tatarzy 
pod Grunwaldem”, której Selim Chazbije-

wicz jest współautorem, omawia nato-
miast wciąż mało znany aspekt obec-
ności wojsk tatarskich w bitwie z 1410 
roku, ich roli, a także kontekstu historii 
wojskowości w tym okresie. 

Obie pozycje wyżej wymienione 
rozszerzają wiedzę, podnoszą dumę 
oraz utwierdzają naszą etniczną tożsa-
mość w Europie.

P.S. Obecnie wiadome mi jest 
o rozpoczętych pracach badawczych 
na starym cmentarzu w miejscowości 
Studzianka, prowadzonych przez po-
tomków gen. Józefa Bielaka.

Dżemila Smajkiewicz-Murman
■

Selim Chazbijewicz, Sławomir Mać-
kun, „Tatarzy pod Grunwaldem”, 
wydawca: Muzeum Bitwy pod Grun-
waldem, 2012, druk: Gutgraf, ISBN 
978-83-934441-1-3

W ostatni dzień czerwca, w Trokach, podobnie jak w ubiegłym 
roku, na terenie średniowiecznego zamku na malowniczym półwy-
spie, odbyło się tatarskie święto – sabantuj. Jego organizatorem był 
Związek Wspólnot Tatarów Litwy

Uroczyste rozpoczęcie święta nastąpiło równo w południe, na 
scenie ozdobionej symbolami sabantuja. Najpierw powitali świą-
tecznie wszystkich obecnych prowadzący imprezę Marija Mejszu-
towicz i Eldar Jakubowski. Przypomnieli, że sabantuj świętowany 
jest po zakończeniu wiosennych prac polowych pod koniec maja 
lub w czerwcu i przedstawili jego program, a także przedstawili 
przybyłych gości. 

W tym roku przyjechali Tatarzy z Polski i Białorusi, byli przedsta-
wiciele tatarskich wspólnot z Kowna, Olity, Niemieża, Sorok Tatarów, 
Wisaginii, Poniewieża, członkowie Sejmu RL, przedstawiciele wileń-
skiego i trockiego samorządu, członkowie społeczności polskiej, ka-
raimskiej, ukraińskiej, bułgarskiej, białoruskiej oraz rosyjskiej. 

Przybył starszy pracownik naukowy Państwowego Muzeum Hi-
storycznego w Moskwie Stanisław Dumin z małżonką Natalią. Jest on 
współautorem drugiego wydania książki „Litewscy Tatarzy w historii 
i kulturze”, wydanego przez drukarnię „Aušra” w Kownie. Zbiegło się 
to z przetłumaczeniem pierwszego wydania przez Musę Czacho-
rowskiego i publikacją przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Jej egzemplarze 
przywiozła na sabantuj sekretarka NK MZR Dagmara Sulkiewicz.

Była na sabantuju śpiewaczka operowa, zwyciężczyni konkur-
su „Triumfalnaja arka 2010”, Lilija Gabajdullina. Jej mąż Alij Alek-
sandrowicz był jednym z głównych organizatorów święta. 

Następnie prowadzący oddali głos przewodniczącemu Związku 
Wspólnot Tatarów Litwy Adasa Jakubauskasa, który przekazał zgro-
madzonym świąteczne pozdrowienia. W swej krótkiej mowie pod-

kreślił on, że Tatarzy mieszkają na Litwie już od ponad sześciuset lat 
i starają się zachować swe narodowe tradycje i obyczaje. Zaznaczył, 
że nieprzypadkowo na miejsce sabantuja wybrano te zamek na pół-
wyspie. Tutaj, w średniowieczu, tatarscy wojownicy trzymali straż, 
ochraniając zamek przed rozlicznymi wrogami. Z tego powodu tak 
symboliczny jest powrót litewskich Tatarów na miejsce związane 
z historią litewskiego państwa, z historią swych przodków.

Przybyłym na święto pogratulowali także: sygnatariusz Aktu 
Niepodległości Litwy, Nikołaj Miedwiediew, profesor Dobilas Ki-
rvialis, członek Sejmu Republiki Litewskiej Algirdas Sysas, dorad-
ca ministra kultury Republiki Litewskiej Imantas Melianas, dyrek-
torka Domu Wspólnot Narodowych Alvida Gedaminskiene oraz 
członek wileńskiego samorządu rejonowego Michał Treszczyński. 
 Program Sabantuja tradycyjnie obejmował nie tylko występy ama-
torskich zespołów artystycznych, zawody sportowe, turniej naro-
dowych zapasów „kuresz”, ale także prezentacja rzemiosła i akce-
soriów religijnych. Wyszywanie tatarskich ornamentów złotą nicią 
zaprezentowała przewodnicząca wareńskiej wspólnoty tatarskiej 
Liusia Gaidukevičienė. Jest ona założycielką pierwszego muzeum 
tatarskim we własnym gospodarstwie.

Tatarzy od dawna słyną z mistrzowskiego obrabiania skóry. Je-
den z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie Virginijus Jakubau-
skas podczas festiwalu zaprezentował swoje umiejętności. Gość 
z Krymu, artysta-malarz Rustem Skibin wypracował własny styl 
polichromowego malowania ceramiki, zachowujący najlepsze ce-
chy tradycyjnej kultury krymskich Tatarów. Artysta zbiera, analizuje 
i przywraca technologie wytwarzania różnorodnych form tradycyj-
nej użytkowej ceramiki garncarskiej. Mistrz nieustannie poszukuje 
sposobów rozszerzenia gamy wyrobów. Na sabantuju towarzyszyła 
mu stała uwaga uczestników święta.

Dżemila Smajkiewicz-Murman

Kilka zdań o najnowszych publikacjach 
Selima Chazbijewicza

Galim Sitdykow

Sabantuj w Trokach
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Liana Veliljaeva zademonstrowała sztukę haftowania, której 
jeszcze w dzieciństwie uczyła się od swej matki. Obecnie doskonali 
się w pracowni „El Czeber” pod kierunkiem męża, Rustema Skibi-
na. Tworzy panele, wyszywane metalowymi nićmi na aksamicie, 
fantazyjne ornamenty na wojłoku. Artystyczną część święta otwo-
rzył błyskotliwym występem muzyk z Kazania Renat Valeev. Ten 
artysta światowej klasy zafascynował wszystkich wirtuozerskim 
wykonaniem tatarskich melodii na bajnie i flecie kurai. Jego grze 
towarzyszyły żywiołowo tworzące się grupy tańczących uczestni-
ków święta.

Cieszyły narodowymi strojami i pieśniami amatorskie zespoły 
artystyczne. Tatarskie pieśni ludowe wykonywały solistki z Biało-
rusi: Gulsina Abroskina i Elwira Lewszewicz oraz Rimma Kazenie-
ne z Kowna Członkowie zespołu „Alije” wykonywali ludowe pieśni 
i tańce (kierownictwo Aleksander Melech, choreograf Rimute Šim-
kuniene), świetnie wystąpił polski zespół folklorystyczny „Grzego-
rzanie” (kierownik A. Melech). Zespół „Pojuszczije sierdca” przed-
stawił pieśni w języku litewskim i rosyjskim.

Na równi z koncertem publiczność emocjonowała się rozlicz-
nymi zawodami: biegiem z jajkami, z wiadrami pełnymi wody, pod-
noszeniem ciężarów, rozbijania garnków z zawiązanymi oczami. 

W konkursach uczestniczyli zarówno dorośli, jak i dzieci. Organi-
zatorem wszystkich konkurencji był Ernest Krynicki, a prowadził je 
Farit Nugumanov z Wisaginii.

W centrum uwagi znalazły się tradycyjne zapasy „kuresz”. Ta 
narodowa walka tatarska przyciąga silnych, zręcznych i odważ-
nych mężczyzn oraz młodzieńców. Na zwycięzcę czekała nagro-
da – baran. Tegorocznym zwycięzcą finałowej walki został 29-letni 
Aleksander Szabanowicz z Pagiriai, który pracuje jako kierowca 
w Wilnie. Nie zajmuje się zapasami, postanowił jednak spróbować 
swoich sił i udało się. Zwyciężył!

Wszyscy goście, uczestnicy święta poczęstowani zostali dar-
mowym pilawem oraz wodą mineralną. Picia napojów alkoholo-
wych nie zauważono. Pilaw gotował Fachritdin Arifchan, któremu 
pomagali Seitumer Čurlu i Oleg Sazonik. Święto było możliwe 
dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Fundacji Wspierania Kultury 
i trockiego samorządu rejonowe. W rozmowach z ludźmi można 
było usłyszeć: przedtem my, litewscy Tatarzy, spotkaliśmy się naj-
częściej na „orientach”, Ramazan-bajramie i Kurban-bajramie, a te-
raz – na sabantuju.

Galim Sitdykow
(Z języka rosyjskiego przetłumaczył Musa Czachorowski)

■

Wszystko, jak to często bywa, zaczęło się od legendy. Stu Ta-
tarów ponoć, setką biesów przez pewnego rycerza nazwanych, 
osiedlono nieopodal Radomska. Miejsce owo wsią Stubiesów na-
zwano, a z czasem na Stubiesko, następnie Stobiecko przemiano-
wano. Dzieje te, prawda może, może nieprawda – któż to wie? – 
zainteresowały pracowników radomskiego Muzeum Regionalnego. 
Krystyna Filarowska, obecnie przewodnicząca Towarzystwa Przy-
jaciół Muzeum, napisała kilka lat temu tekst o tatarskich zagrodach 
w Stobiecku. Ostatnią z nich, nieomal cudem uratowaną, władze 
miejskie przekazały niedawno muzeum. Krzysztof Zygma, dyrektor 
muzeum, człowiek z wyobraźnią, dostrzegł w tatarskiej legendzie 
Stobiecka oraz w zagrodzie rozliczne możliwości. 

Dzisiaj tatarska zagroda dostępna jest zwiedzającym. Czy 
rzeczywiście jej odmienny od tutejszych charakter ma jakikolwiek 
związek z tatarskim budownictwem? Nie widziałem takiego ni-
gdzie indziej, z pewnością nie ma podobnych zagród w tatarskich 
wioskach w Polsce i na Litwie: w Kruszynianach, Bohonikach, 
Niemieży, Święcianach, Sorok Tatarach. Jednak ponoć w każdej le-
gendzie tkwi jakaś odrobina prawdy. Nie odmawiajmy jej więc Sto-
biecku. Dyrektor Zygma oraz jego małżonka, Anita Pawlak-Zygma, 
postanowili nadać podaniu nowy wymiar. Tak zrodził się zamysł 
spektakli inspirowanych tatarskimi bajkami, a odgrywanych przez 

Niełatwo biec z wiadrami pełnymi wody… Adas Jakubauskas, Stanisław Dumin i Galim Sitdykow z „Tatarskimi biografiami”

Musa Czachorowski 

Tatarskie tropy 
w Radomsku

Młodzi wykonawcy (m.in Mateusz Włudara) 
odgrywali swe role z wielkim wyczuciem



7Przegląd TaTarski Nr 3/2012

dziecięcych aktorów. Przedsięwzięcie zorganizowali członkowie 
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum przy wsparciu starostwa.

Jako pierwszą przygotowano opowieść „Od strony księżyca 
– drzewo złote, od strony słońca – drzewo srebrne” ze zbioru no-
gajskich bajek ludowych „Kara-Batyr i Błękitny Koń”, które piszący 
te słowa miał przyjemność tłumaczyć wraz ze swoim synem, Da-
nielem. Anna Pawlak-Zygma spektakl wyreżyserowała, scenografię 
opracowała Joanna Sroczyńska – i bajka ożyła! Występ odbył się 
29 lipca w Chacie Tatarskiej we wspomnianym powyżej Stobiecku 
Miejskim. Atmosfera była wspaniała, publiczność rozentuzjazmo-
wana, zaś młodzi aktorzy po prostu świetni. Przedstawienie toczyło 

się nad wyraz płynnie i ekspresyjnie. Widać było, że gra daje dzie-
cięcym wykonawcom dużo radości. Paulina Bąk bardzo świadomie 
odnalazła się w roli opowiadacza, a m.in. Mateusz Włudara, Kata-
rzyna Koćwin i Ola Koźlenko odgrywali swe postaci z dużą swadą. 
Brawa były zatem jak najbardziej zasłużone.

Po przedstawieniu (aż żałuję, że nie mogę przyjechać na na-
stępne) można było posilić się tutejszym smakołykiem: chlebem 
zwanym tatarczuch, wpisanym na listę produktów tradycyjnych. 
Sławomir Skalski wypieka go z maki gryczanej według rodzinnej, 
przekazywanej z pokolenia na pokolenie receptury. Tatarczuch – 
zapewniam, że smaczny – to kolejny ślad tatarskiej legendy. Przy-
grywająca z wigorem Powiatowa Kapela Włoszczowska umilała 
zwiedzanie muzealnej ekspozycji w zagrodzie. Nawiązaniem do 
tatarskiego wątku było pojawienie się... konnej Tatarki – prywatnie 
Zuzanny Sroczyńskiej. 

Kolejną atrakcją w ramach tej sympatycznej niedzieli z ra-
domszczańskim muzeum był koncert „Tatarzy – między wschodem 
a zachodem. Inspiracje w filmie, muzyce i poezji”. Wystąpili w nim: 
Joanna Błażej-Łukasik (fortepian) oraz Paweł Łukasik (altówka). 
Pomiędzy utworami Anita Pawlak-Zygma oraz Krzysztof Zygma 
recytowali wiersze niżej podpisanego, który miał przyjemność re-
prezentować w Radomsku tatarską społeczność. Piękna muzyka 
i poezja wpisywały się udanie w muzealne wnętrze. Później zebrani 
z zaciekawieniem wysłuchali informacji o tatarskiej mniejszości, 
a dalsza rozmowa toczyła się już w zaciszu dyrektorskiego gabi-
netu. Krzysztof Zygma zainteresowany jest współpracą z tatarski-
mi organizacjami, chętnie widziałby u siebie m.in. naszą wystawę. 
Miejmy nadzieję, że się to uda.

Musa Czachorowski
Fot. Krystyna Filarowska

■

Bardzo ciężko powiedzieć: był... Niestety, taka jest prawda. 
30 czerwca br. zmarł Józef Jusuf Konopacki z Sokółki, człowiek 
znany dobrze nie tylko w tatarskim środowisku. Kilkadziesiąt lat 
swego życia poświęcił działaniom związanym z utrwalaniem i pro-
pagowaniem tatarskiej historii oraz tradycji. Mówił o tym i pisał, 
organizował spotkania, konferencje, festyny, wspomagał innych 
swoim bogatym doświadczeniem, wspierał w potrzebie. Podjął trud 
redagowania i wydawania czasopism: „Świata Islamu” oraz „Życia 
Tatarskiego”. Współtworzył Związek Tatarów Rzeczypospolitej Pol-
skiej, przewodził jego podlaskiemu oddziałowi. Angażował się też 
całym sercem w życie naszej społeczności muzułmańskiej, wiele lat 
był przewodniczącym Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bo-
honikach, współorganizował i aktywnie uczestniczył w pracach 
Rady Wzajemnej Katolików i Muzułmanów. Pracował ponadto z od-
daniem w Muzeum Ziemi Sokólskiej.

Zuzanna Sroczyńska – Tatarka jak malowana…

Joanna Błażej-Łukasik grała na fortepianie, zaś Anita Pawlak-Zygma 
recytowała wiersze. Fot. Maria Ciupińska, www.radomsko24.pl

Musa Czachorowski

Pamięci Józefa Jusufa Konopackiego
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Był... Był dobrym człowiekiem... Żył i działał dla tatarsko-mu-
zułmańskiej społeczności, życzliwy i otwarty przy tym na innych. 
Jego wytrwałej, organicznej nieomal pracy zawdzięczamy wszyscy, 
cała nasza wspólnota, bardzo wiele. - Kto go zastąpi? - napisał do 
mnie Maciej Musa Konopacki z Sopotu. - Uważam, że Jego dokona-
nia (a byłoby ich więcej i więcej) kwalifikują do nadania którejś instytu-
cji tatarskiej imienia właśnie Józefa Jusufa Konopackiego. 

Piękna to myśl, szlachetna: niechaj w ten sposób przetrwa pa-
mięć o naszym Bracie. Może powinniśmy wystąpić do władz Sokół-
ki o nadanie Muzeum Ziemi Sokólskiej imienia Józefa Jusufa Kono-
packiego? Może Jego imię powinien nosić białostocki Dom Kultury 
Muzułmańskiej? Pomyślmy o tym. 

Inicjatywą wykazało się już Polskie Stowarzyszenie Łucznic-
twa Konnego, które wraz z Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji „Bukowisko” w Supraślu, organizuje Międzynarodowe Zawody 
Łucznictwa Konnego Tatarów Konnych. „Mieliśmy zaszczyt poznać 
go i współpracować z nim w wielu wspólnych przedsięwzięciach, 
nawiązujących do tradycji bojowych, w tym łuczniczych, Tatarów 
polskich i wspólnego tatarsko-polskiego dziedzictwa kulturalnego. 
Specjalną konkurencję orientalną, składającą się ze strzelania do 
trzech tarcz, kabaka i kigac, postanowiliśmy zadedykować pamięci 
Józefa Jusufa Konopackiego”. Serdeczne dzięki, Łucznicy.

Musa Czachorowski
Fot. Michał Łyszczarz 

■

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w nocy z 5 na 6 czerwca 2012 roku

zmarła w Warszawie

Maria Radecka
urodzona w Słonimie seniorka polskiej społeczności tatarskiej i muzułmańskiej,

której sprawami bezustannie się interesowała. 
Pragnęła ocalić i przekazać naszą historię oraz tradycję.

Była dobrym człowiekiem, godną Tatarką oraz muzułmanką.
Spoczęła 7 czerwca na mizarze w Bohonikach.

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie 
składają 

przyjaciele i znajomi z tatarskiej wspólnoty

30 czerwca 2012 roku zmarł w Białymstoku

Józef Jusuf Konopacki
wielki Tatar,

który całe swoje życie poświęcił wspieraniu i rozwojowi wiedzy, 
kultury i tradycji naszego niewielkiego narodu.

Był człowiekiem oddanym muzułmańskiej wierze i tatarskiej społeczności.
Mało jest obecnie takich ludzi. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Serdeczne wyrazy współczucia
Pani Zofii Konopackiej oraz jej Rodzinie

składa 
Aleksander Krynicki

Prezes Związku Tatarów Białorusi w Grodnie

30 czerwca 2012 roku odszedł niespodziewanie

Józef Jusuf Konopacki
dobry Przyjaciel, człowiek wielkiego serca i wiary,

oddany bez reszty tatarskiej społeczności.
Brakuje Go nam wszystkim…

Serdeczne wyrazy współczucia
Pani Zofii Konopackiej oraz całej Rodzinie

składa 
Musa Czachorowski z rodziną
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Historia parafii muzułmańskiej w Uździe rozpoczyna się z koń-
cem XVIII wieku. Właśnie wtedy w Uździe i okolicznych folwarkach 
pojawili się przesiedleńcy z Miru, Osmołowa i Łowczyc oraz innych 
pobliskich miasteczek. Należy zauważyć, iż w tym samym czasie 
Tatarzy zjawili się w Kopylu i Śmiłowiczach.

W Uździe, siedziby tatarskie znajdowały się na początku ulic 
Wielkiej oraz Małej (Tatarskiej) nieopodal rzeki. Odrębna grupa 
osiedliła się w folwarku Słobódka przy szosie Uzda–Szack (obecnie 
Uzda–Słobódka).

W spisie statystycznym 
zaścianka Smolary z roku 1811 
jest wzmianka o mieszkań-
cach: „były zastępca [?] służby 
polskiej” Jakub Aleksandrowicz 
s. Abrahama z synem Salihem; 
jego brat Sulejman z synami 
Chalilem oraz Junusem (Jona-
szem), „emerytowany towa-
rzysz tatarskiego pułku litew-
skiego” Dawid Aleksandrowicz 
s. Bogdana z synami Amuratem 
i Salichem, a także „emeryto-
wany towarzysz tatarskiego 
pułku ułańskiego” Sulejman Le-
biedź s. Michała.

Parafia rozwijała się cały 
czas, już w roku 1836 wspomi-
na się o trzech rodzinach Ja-
kubowskich, dwóch rodzinach 
Aleksandrowiczów, Miśkiewi-
czach, Bogdanowiczach, Półto-
rakiewiczach, Safarewiczach. 
W roku 1846 wzmiankowani 
sa Biciukowie, Rajeccy, Chasie-
niewiczowie. Głową parafii był 
w tym okresie sulejman alek-
sandrowicz.

W roku 1849 ilość miesz-
kańców tatarskiego pochodze-
nia wzrosła do 127 osób.

W tym samym czasie przy 
lesie na wschód od miasteczka 
został założony mizar, na którym 
chowano ludzi od roku 1850.

W roku 1860 parafia zaczę-
ła budowę drewnianego me-
czetu przy ulicy Małej, który był 
zwykłą drewnianą chatą z mi-
naretem nad wejściem, skiero-
wanym na południowy wschód. 
Pierwszym imamem został Mu-
stafa Miśkiewicz s. Aleksandra 
(1819-1891), potem funkcję tę 
pełnił Aleksander Jakubowski 
oraz Mahomed Aleksandrowicz.

W roku 1870 do Uzdy przy-
jechał na stałe Józef Jakubowski z powiatu oszmiańskiego. Wśród 
miejscowych Tatarów wyróżniał się posiadaniem przydziału ziem-
skiego oraz nieruchomości. Z dokumentów dowiadujemy się, iż 
w 1890 roku Józef Jakubowski kupił od rolnika Fabiana Ugrynowi-
cza 15 dziesięcin, za które zapłacił 2000 rubli srebrem. Wiadomo, że 

osiadł w folwarku Słobódka (dzisiaj jest to część miasta Uzda pod 
nazwą Zagrebla) na skrzyżowaniu dróg Uzda–Szack oraz Uzda–
Kopyl. Miał trzech synów: Sulejmana, Mustafę oraz Aleksandra; ich 
gospodarstwa z czasem rozmieściły się obok ojcowskiego.

Oprócz ziemi i nieruchomości w folwarku, Józef Jakubowicz 
posiadał też ziemię w miasteczku oraz młyn wodny. W roku 1900, 
po procesie dowiedzenia swego szlachectwa, został zamieszczony 
w spisie szlachty guberni mińskiej.

Józef Jakubowski był za-
łożycielem wielkiego rodu Ja-
kubowskich w Uździe. Oprócz 
tego znane były inne linie: Da-
wida Jakubowskiego s. Bekira 
oraz Samuela Jakubowskiego s. 
Zachara.

Przed rozpoczęciem 
I wojny światowej w Uździe 
zamieszkiwali: Aleksandrowi-
czowie (4 rodziny), Jakubowscy 
(3 rodziny), Chasieniewiczowie 
(4 rodziny), Półtorakiewiczowie 
(1 rodzina), Safarewiczowie 
(2 rodziny), Rajeccy (1 rodzina), 
Konopaccy (2 rodziny), Iljasie-
wiczowie (1 rodzina), Gem-
biccy (1 rodzina), Biciukowie 
(1 rodzina), Bogdanowiczowie 
(1 rodzina). Na ulicy Wielkiej 
znajdowało się 19 tatarskich 
gospodarstw, 16 na ulicy Małej 
oraz 4 w Zagrebli.

lata wojny i powojnia 
1914–1921 przyniosły wielką 
biedę mieszkańcom miastecz-
ka. Na frontach walczyło dużo 
Tatarów. Wśród ludzi, którzy 
szczęśliwie powrócili żywi 
z wojny byli: Aleksander Jaku-
bowski, Aleksander Chasie-
niewicz, Mustafa Konopacki, 
Sapar Jakubowski, Aleksandr 
Aleksandrowicz. Warto wspo-
mnieć tu osobę Zacharego 
Safarewicza. Podczas wojny 
polsko-radziecko, będąc pra-
cownikiem dworca kolejowe-
go, udało mu się ewakuować 
z Uzdy siostry Ranię i Zonię, 
brata Samuela oraz Aiszę (mat-
kę pierwszego muftiego Izma-
iła Aleksandrowicza) i Adama 
Aleksandrowiczów (z rodziny 
stryjecznej) do Orenburga. Sam 
niestety zginął w Rostowie nad 
Donem.

Nastała władza radziecka 
zaczęła umyślne niszczenie odwiecznego tatarskiego ładu życia. 
Tradycyjne garbarstwo oraz inne rzemiosła zostały zabronione. Lu-
dzi zagnano do cechów: skórzanego, rymarskiego, sznurowego, gu-
zikowego. W roku 1929 został założony kołchoz „Międzynarodowy” 
i zmuszano Tatarów, aby do niego wstępowali.

Józef Jakubowski

Historia parafii muzułmańskiej w Uździe

Stara część mizaru w Uździe

Najstarszy kamień nagrobny z roku 1850
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Niestety, w kraju wojujących ateistów nie było też miejsca dla 
islamu. W roku 1929 wraz z całą rodziną został aresztowany imam 
uździeńskiego meczetu Mahomet Aleksandrowicz. Zesłano ich na 
północ, gdzie prawie wszyscy 
zginęli. W roku 1935 meczet 
spalono wraz z całym archi-
wum oraz mnóstwem starożyt-
nych rękopisów i sprzętem.

Spis ludności z roku 1925 
wykazał w mieście 40 tatarskich 
gospodarstw. Najczęściej spoty-
kane nazwiska to Aleksandro-
wicz, Jakubowski oraz Chasie-
niewicz. Ówczesny wzrost ilości 
tatarskich gospodarstw był spo-
wodowany rozparcelowaniem 
większych, ze strachu przed re-
presjami. Właśnie w taki sposób 
rozpadały się duże rodziny i za-
nikały odwieczne więzi między 
krewnymi.

W czasie międzywojennym, znajdująca się na terytorium 
Związku Radzieckiego społeczność uździeńska była odseparowana 
od głównej masy Tatarów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Pewne więzi przetrwały tylko z Kopylem, Śmiłowiczami oraz Miń-
skiem.

II wojna światowa nie przyniosła uździeńskiej tatarskiej spo-
łeczności tak wielkiego zniszczenia jak żydowskiej. Władze okupa-
cyjne dawały pracującym w kołchozie Tatarom po 3 ha ziemi, konia 
oraz krowę na rodzinę. Nie zabraniały chałupniczego wyprawiania 
skór oraz ogrodnictwa. Tatarzy mieli swego starostę, został wybrany 
nowy mułła – Aleksander Chasieniewicz. Rozpoczęto nawet budowę 
meczetu, której przeszkodził powrót władzy radzieckiej w roku 1944.

Przed wojną Tatarzy i Żydzi mieszkali obok siebie, dlatego 
podczas okupacji rodziny tatarskie ukrywały żydowskie dzieci, tym 
samym ratując je przed zagładą. 

Niemało ludzi z Uzdy trafiło na front, nie tylko niemiecki, ale 
i fiński. Wśród tych, którzy żywi wrócił z wojny byli: Dawid Alek-
sandrowicz, Aleksander Chasieniewicz, Adam Rajecki, Chasień 
Rajecki, Mahomet Konopacki, Sulejman Aleksandrowicz, Asan 
Aleksandrowicz, Mustafa Aleksandrowicz, Mahomet Jakubowski, 

Mahomet Chasieniewicz, Bronisław Aleksandrowicz. Zginęli lub 
zaginęli bez śladu: Józef Jakubowski (walczył w wojnie domowej 
w Hiszpanii), Jakub Jakubowski (brał udział w obronie Moskwy), 

Jakub Jakubowski (uczestni-
czył w wojnie fińskiej), Alek-
sander Miśkiewicz, Adam 
Aleksandrowicz, Mahomet 
Jakubowski, Sapar Jakubow-
ski, Sulejman Aleksandro-
wicz, Asman Aleksandrowicz, 
Mustafa Konopacki, Józef 
Gembicki, Samuel Iljasiewicz 
(zginął w wojnie fińskiej), Ma-
homet Chasieniewicz, Mustafa 
Jakubowski, Chasień Jakubow-
ski. Na froncie walczył także 
Amurat Aleksandrowicz oraz 
Zachary Jakubowski. Na tery-
toriach okupowanych praco-
wali: nauczyciel Adam Alek-
sandrowicz, mistrz świdrowy 

Sulejman Miśkiewicz, lekarz Amina Rajecka.
Odrodzenie zniszczonej wojną gospodarki spadło na barki ko-

biet, dzieci oraz starców. W ogrodach na uroczysku Księdzowsz-
czyna pracowały przeważnie Tatarki: Aisza Aleksandrowicz, Zonia 
Kanapacka, Ziugra Chasieniewicz, Rania Gembicka, Chota Chasie-
niewicz i inne. Jedynie dzięki sprzedaży plonów kołchoz mógł naby-
wać maszyny, nasiona oraz nawóz.

Po wojnie uździeńska tatarska społeczność zmniejsza się, 
dużo ludzi przeniosło się do Mińska oraz innych miększych miast. 
Coraz częstsze stały się mieszane małżeństwa, co przyśpieszyło 
asymilację. Tradycje i więzi wspólnotowe stopniowo zaczęły za-
nikać.

Odrodzenie społeczności rozpoczęło się po roku 1991. W tym 
czasie obowiązki starosty pełnił Mahomet Kanapacki. W roku 1995 
odbyła się oficjalna rejestracja Uździeńskiej Parafii Muzułmańskiej. 
Zaczęto ponownie obchodzić uroczyście zjazdy oraz święta. Co-
rocznie kilka dni poświęca się na sprzątanie mizaru.

 Tekst i zdjęcia: Józef Jakubowski 
(Z jęz. białoruskiego przetłumaczył Daniel Czachorowski)

■

Zbliża się kolejna rocznica operacji wojskowej zwanej „cu-
dem nad Wisłą” w roku 1920, manewru taktycznego, który był po-
czątkiem klęski bolszewików w ataku na powstającą, Niepodległą 
Rzeczpospolitą. 15 sierpnia jest też Świętem Wojska Polskiego. 
W wojnie z bolszewikami, zgodnie z wielowiekową tradycją, brał 
udział Pułk Jazdy Tatarskiej, sformowany w roku 1919 na rozkaz 
Wodza Naczelnego. Tatarscy ułani ruszyli w bój za swoją ojczyznę, 
tak jak czynili to niegdyś ich przodkowie. 

Polscy Tatarzy, grupa etniczna, żyjąca w granicach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego od XIV wieku, w dużej mierze zasymilowa-
na z polsko-litewskim społeczeństwem już od końca wieku XVIII. 
Niezbyt liczna, nieprzekraczająca nigdy dziesięciu tysięcy wojow-
ników w danym okresie, w granicach dawnego państwa polsko-li-
tewskiego, po rozbiorach brała czynny udział w czynie niepodległo-
ściowym, walcząc o wskrzeszenie polskiego państwa. 

W konfederacji barskiej wzięli Tatarzy udział jako żołnierze 
IV Pułku Przedniej Straży Wielkiego Księstwa Litewskiego pod do-
wództwem swojego pułkownika, Tatara litewskiego, Józefa Bielaka. 
Pułk ten w roku 1790 składał się z oddziału sztabowego w liczbie 15 
oficerów, 74-osobowego szwadronu generalskiego, 75-osobowego 
szwadronu podpułkownika Mustafy Achmatowicza,70-osobowego 
szwadronu rotmistrza Szymona Woynicza, 75-osobowego szwa-
dronu rotmistrza Samuela Bielaka i 76-osobowego szwadronu rot-
mistrza Józefa Ułana. Etat pułkowy przewidywał 612 żołnierzy, real-
nie służyło w nim 442. Jednostka złożona była z polsko-litewskich 
Tatarów; przyłączyła się do konfederatów około 12-15 czerwca 1769 
r. Była głównym trzonem wojsk konfederacji w województwie no-
wogródzkim i grodzieńskim.

Pułk, dowodzony już przez generała Józefa Bielaka, uczestni-
czył też w Insurekcji Kościuszkowskiej. Liczył wówczas około 630 

Nowa część mizaru

Selim Chazbijewicz

Polscy Tatarzy w walce 
o niepodległą i wolną Polskę



11Przegląd TaTarski Nr 3/2012

żołnierzy i oficerów. W roku 1792 pułk brał udział w wojnie z Rosją, 
w obronie Konstytucji 3 Maja. „Gazeta Narodowa y Obca” z roku 
1792, Nr XLII z 26 maja, na stronie 249 donosiła, iż: „Naród Tatarski 
przez wysłanych spomiędzy siebie deputowanych doniósł na sessyi 
prowincjonalnej W.X.Lit., iż tak w Warszawie , jako i po prowincjach, 
waleczni ci żołnierze, zebrawszy się do swoich mołłów czyli duchow-
nych, zaprzysięgli na Alkoran bronić króla, oyczyzny i ustawy rzą-
dowey”. kontakt bojowy pułk 
tatarski osiągnął z wojskami 
rosyjskimi generała Melliny, 30 
maja 1792 r. pod Tołoczynem, 
będąc pierwszym polskim od-
działem, oddającym strzały 
w obronie Konstytucji 3 Maja. 

W roku 1794, pułk Bielaka 
był w składzie korpusu insu-
rekcyjnego pod dowództwem 
Franciszka Sapiehy. 5 czerwca 
1794 roku generał Bielak przejął 
na krótko dowództwo korpusu 
z rąk Sapiehy, pozostając wo-
dzem wojsk powstańczych na 
Litwie. Był ten tatarski generał 
jednym z pierwszych kawa-
lerów Orderu Virtuti Milita-
ri. Po śmierci Bielaka, resztki 
jego pułku pod dowództwem 
pułkowników Achmatowi-
cza i Azulewicza brały udział 
w obronie Warszawy w roku 
1794, przed wojskiem rosyjskim 
pod dowództwem feldmarszał-
ka Suworowa. Broniły one Pra-
gi, gdzie wielu tatarskich żoł-
nierzy poległo.

Już w roku 1812, podczas 
wyprawy Wielkiej Armii cesa-
rza Francuzów Napoleona I na 
Moskwę, polsko-litewscy Tata-
rzy zaczęli się na nowo orga-
nizować. 12 sierpnia 1812 roku 
gubernator Litwy z ramienia 
cesarza Napoleona, generał 
Dirk Hogendorp wydał notę, w której wyraził nadzieję na organi-
zację ochotniczego korpusu jazdy tatarskiej. 23 października 1812 
roku nowo mianowany dowódca jazdy tatarskiej, wspomniany już 
pułkownik Mustafa Murza Achmatowicz, wydał odezwę do litew-
skich Tatarów, w której m.in. pisał: „Rodacy, Bracia i Przyjaciele ! 
Chcę wam oznajmić, że w celu udowodnienia naszej gorliwości w słu-
żeniu Polsce, naszej kochanej ojczyźnie, i w celu umocnienia naszej 
starożytnej opinii w tym królestwie ( Litwy) , które właśnie powróciło 
pod ochronę wielkiego Cesarza i Króla , Napoleona, ja i inni towa-
rzysze broni, którzy podzielamy te same poglądy, poprosiliśmy rząd 
Litwy o zgodę na utworzenie regimentu tatarskiego”. Podczas orga-
nizowania jednostki, zaczął się już odwrót armii francuskiej spod 
Moskwy, dlatego zorganizowano tylko jeden – pierwszy planowa-
ny szwadron, który liczył (oprócz dowódcy) 4 kapitanów, 7 po-
ruczników i podporuczników oraz około 50 żołnierzy. 12 grudnia 
1812 roku poległ w boju dowódca i organizator szwadronu Mu-
stafa Achmatowicz, po nim objął dowództwo – aż do rozwiązania 
– kapitan Samuel Ułan. Jesienią 1813 roku szwadron dołączono 
do lekkokonnych lansjerów gwardii cesarskiej. Po całorocznych 
walkach liczył on tylko 46 ludzi, w tym 23 zdolnych do boju. Już 
w kwietniu 1814 roku pozostał z całego szwadronu jeden oficer 
i 14 żołnierzy. W roku 1814, po abdykacji Napoleona, żołnierze 
wrócili na Litwę. 

Tatarzy uczestniczyli również w powstaniu listopadowym 1830 
roku, walcząc w szeregach Pułku Jazdy Wołyńskiej pod dowódz-
twem pułkownika Karola Różyckiego, i styczniowym 1863 r. W tym 
ostatnim odznaczył się oddział tatarski pod dowództwem Aleksan-
dra Achmatowicza, który działał na terenie powiatu sejneńskiego, 
odnosząc zwycięstwo w potyczce z wojskami rosyjskimi w miej-
scowości zwanej Pawłówka, pod Sejnami, a także koło miejscowo-

ści Wejseje tegoż powiatu. 
Nie zabrakło również 

tatarskich jednostek wojsko-
wych w odradzającej się Pol-
sce. Już w styczniu 1919 roku – 
Naczelnik Państwa i zarazem 
Naczelny Wódz Józef Piłsudski 
– wydał rozkaz o utworzeniu 
jazdy tatarskiej, której etat nie 
był jednakże dokładnie usta-
lony z powodu niemożności 
wstępnego szacunku ludności 
tatarskiej. Organizacją jed-
nostki zajął się Komitet Obro-
ny Kresów Wschodnich, na 
czele z Władysławem Racz-
kiewiczem, późniejszym pre-
zydentem RP na Uchodźstwie. 
Na początku stycznia 1919 
pełnomocnictwo werbunkowe 
otrzymali pułkownicy: Maciej 
Mustafa Bajraszewski i Da-
wid Janowicz-Czaiński, obaj 
działający z ramienia Central-
nego Komitetu Tatarów Pol-
ski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. 
Jesienią 1919 na Mińszczyznę 
z zadaniem werbunku udał się 
młody Konstanty Kerim Ach-
matowicz i Leon Arsłan Ach-
matowicz. Werbownicy wydali 
odezwę do ludności tatarskiej, 
która nawiązywała do tradycji 
odezw z 1792 i 1812 roku. 

Pisano w niej m.in.: „Do 
wszystkich wiernych wyznaw-

ców Koranu! Wiele upłynęło wieków, odkąd prześwietna Rzeczypo-
spolita Polska, przytuliwszy Was do łona, nadając Wam ziemię i szla-
chectwo, zapewniając wolność wyznania i pełnię praw obywatelskich, 
stała się dla Was drogą Ojczyzną. Odpłacaliście się Jej za to szczerą 
miłością i wierną służbą. Wasze pułki tatarskie zawsze pierwszymi 
były w boju, ostatnimi w odwrocie – walczyły z Moskalem i Szwe-
dem, towarzyszyły Sobieskiemu, śladem orłów Napoleońskich szły na 
Moskwę (…) dziś, kiedy Ojczyzna ponownie znalazła się w niebez-
pieczeństwie do Was się zwracamy, ufni w męstwo Wasze… Wszyscy 
wierni wyznawcy Proroka pod broń ! Odradza się nasz stary tatarski 
pułk Rzeczypospolitej i wzywa wszystkich wiernych, zamieszkujących 
Polskę i Litwę, do swych szeregów pod zielony sztandar Proroka! (…)”

16 września 1919 roku, rozkazem dziennym nr 113 Naczelne-
go Wodza Pułk Jazdy Tatarskiej zostaje przemianowany na Pułk 
Tatarski Ułanów im. Pułkownika Mustafy Achmatowicza, zaś 
20 stycznia jego dowódcą zostaje polski Tatar generał Aleksander 
Romanowicz. Jednocześnie wychodzi rozkaz, nakazujący wszyst-
kich żołnierzy Tatarów służących w Wojsku Polskim kierować do 
pułku ułanów. W pierwszej połowie 1920 roku pułk liczył 6 ofice-
rów i 226 ułanów. 2 lipca 1919 roku imam – duchowny muzułmań-
ski odebrał od żołnierzy przysięgę wojskową. Pod koniec roku, na 
zimę, jednostki pułku weszły na Polesiu w kontakt bojowy z bol-
szewikami. W kwietniu 1920 roku pułk pozostawał w składzie 

Rok 1919 – Aleksander Czachorowski (z prawej) przed wyruszeniem 
z kawalerią ochotniczą do walki z bolszewikami
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7 Brygady Jazdy dowodzonej przez generała Romanowicza i brał 
udział w majowej wyprawie kijowskiej. Rankiem 7 maja 1920 
3 szwadron Pułku Jazdy Tatarskiej, jako pierwsza zwarta jednost-
ka Wojska Polskiego, wszedł do Kijowa. Po południu do miasta 
wkroczyła reszta pułku na czele z generałem Romanowiczem. 
9 maja pułk uczestniczył w defiladzie armii polskiej na Kreszcza-
tiku, głównej ulicy Kijowa, przed generałem Edwardem Rydzem-
-Śmigłym.

Pułk Ułanów Tatarskich 
prowadził działania osłono-
we podczas wycofywania 
się wojsk polskich z Ukrainy 
i w sierpniu 1920 roku brał 
udział w Bitwie Warszawskiej, 
broniąc przeprawy przez Wi-
słę w ramach obrony Płoc-
ka. 16 sierpnia podjazd w sile 
6 ułanów jazdy tatarskiej 
wszedł w kontakt bojowy 
z bolszewikami, których od-
działy zajęły już Płońsk i Bielsk. 
18 sierpnia nastąpił najkrwaw-
szy bój o most na lewym brze-
gu Wisły. W samym mieście, 
w większości już zajętym 
przez bolszewików, broniły się 
tylko nieliczne grupki żołnie-
rzy. Wreszcie Armia Czerwo-
na wycofała się, odbity został 
również Płock. Po Bitwie War-
szawskiej Pułk Ułanów Tatar-
skich, na skutek dużych strat 
bojowych, został rozformowa-
ny rozkazem z 25 sierpnia 1920 
roku. W zamian 17 września 
1920 roku został sformowany 
Dywizjon Mahometański, na 
którego czele stanął rotmistrz 
Emir Hassan Chursz, pocho-
dzący z Kaukazu. Dywizjon 
ten zakończył swoje istnienie 
w 1922 roku, przekształcony 
6 lipca 1921 roku rozkazem 
dziennym w 1 szwadron Pułku Strzelców Konnych, zaś 2 lutego 
1922 roku jako 3 szwadron wszedł w skład 10 Pułku Strzelców 
Konnych. 

W roku 1936 pierwszy szwadron 13 Pułku Ułanów Wileń-
skich przemianowano na 1 Szwadron Tatarski. Od roku 1938 
jego dowódcą był Tatar polski, rotmistrz Aleksander Jeljaszewicz. 
Szwadron, razem z 13 Pułkiem Ułanów Wileńskich pozostając 
w składzie Wileńskiej Brygady Kawalerii, brał udział w wojnie 
obronnej we wrześniu 1939 roku. Został zdziesiątkowany podczas 
przeprawy przez Wisłę, idąc w ramach większego zgrupowania 
na odsiecz Warszawie. Część szwadronu w sile jednego plutonu 
dołączyła do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” pod do-
wództwem generała Franciszka Kleeberga, poddając się dopiero 
na początku października 1939, razem z resztką armii. Rotmistrz, 
później major Jeljaszewicz został za tę przeprawę odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari. Więzień oflagu niemieckiego, po wojnie 
pracował jako urzędnik w PZU i instruktor jazdy konnej w Sopo-
cie-Wyścigach, często dorabiając do skromnej emerytury. Zmarł 
w Gdańsku w roku 1976.

Ostatnim akordem wojennych dziejów polsko-litewskich Ta-
tarów był udział wielu z nich w konspiracji i w Armii Krajowej. 
I tak np. rotmistrz Veli Bek Jedigar był szefem referatu kawalerii 
Komendy Głównej AK, zaś podpułkownik Antoni Olechnowicz 

ostatnim dowódcą Wileńskiego Okręgu AK, zarówno w Wilnie, 
jak i po przeniesieniu go na Pomorze Gdańskie. Olechnowiczo-
wi podporządkował się Łupaszka, jeden z dowódców wileńskiego 
okręgu AK, którego oddział także znalazł się w Gdańsku i na Po-
morzu. Tatarem z pochodzenia był też Jerzy Niezbrzycki, kapitan 
Wojska Polskiego, były szef referatu „Wschód” w II Oddziale Szta-
bu Głównego, czyli polskim wywiadzie wojskowym okresu II Rze-

czypospolitej. Po zakończeniu 
II wojny światowej został na 
Zachodzie i w USA, gdzie był 
konsultantem ds. sowieckich 
i wykładowcą uniwersyteckim, 
a także pisarzem. Publikował 
książki i artykuły pod pseudo-
nimem Ryszard Wraga. Tatar-
skie pochodzenie ma również 
Rafał Gan-Ganowicz, polski 
„pies wojny”, żołnierz od-
działów najemnych w Kongu 
i w Jemenie w latach 60., póź-
niej dziennikarz na Zachodzie, 
pisarz, członek Solidarności 
Walczącej. Korzenie tatarskie 
miał także Lech Beynar, pisarz 
publikujący pod pseudonimem 
Paweł Jasienica, oficer w od-
dziale majora Łupaszki w la-
tach 1944-1946.

Jeszcze do września 1947 
roku działał w Wielkiej Bry-
tanii, w ramach jednostek 
Wojska Polskiego, Naczelny 
Imamat Wojskowy i Ludno-
ści Cywilnej Muzułmanów 
Polskich, kierowany przez 
Emira Bajraszewskiego; wy-
dawał on także własne tytuły 
prasowe. Struktura ta została 
utworzona w roku 1942 roz-
kazem dziennym generała 
Władysława Andersa. Imamat 
Polowy Wojska Polskiego na 
Obczyźnie funkcjonował od 

roku 1943. Po wojnie Emir Bajraszewski został mianowany przez 
prezydenta Augusta Zaleskiego członkiem IV Rady Narodowej, 
namiastki polskiego parlamentu na obczyźnie. Po roku 1947 osie-
dlił się w USA, gdzie z czasem podjął pracę w FBI. Zmarł w 1997 
roku w USA. 

W roku 1992, na fali tradycji odradzającej się po transformacji 
ustrojowej, powstało Namiestnictwo Wojskowe Tatarów Polskich, 
które w imieniu odrodzonego Związku Tatarów Polskich negocjo-
wało z Ministerstwem Obrony Narodowej i rządem Jana Olszew-
skiego przywrócenie tatarskich tradycji w Wojsku Polskim. Nieste-
ty, po jego upadku żaden późniejszy gabinet, ani minister obrony 
narodowej – oprócz Romualda Szeremietiewa – nie chciał nawet 
podejmować w tym względzie żadnej dyskusji.

Współcześnie tradycje wojskowe polskich Tatarów kontynu-
owane są wyłącznie w ramach modnych grup rekonstrukcyjnych, 
odtwarzających zarówno uzbrojenie, jak i sposób walki zarówno 
wojowników tatarskich z okresu średniowiecza oraz XVI i XVII 
wieku; także na Litwie prezentuje się umundurowanie i uzbrojenie 
IV Pułku Straży Przedniej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Warto-
ściowe inicjatywy pod tym względem podejmuje ostatnio Muzeum 
Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

Selim Chazbijewicz
■

Nagrobek płk. Ibrahima Joachima Bajraszewskiego na warszawskim mizarze
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Zawód żołnierski był szczególnie umiłowanym przez Tata-
rów polsko-litewskich. Było to tradycyjne i zarazem najstarsze 
zajęcie tej ludności, przekazywane z ojca na syna. Jak pisał Sta-
nisław Kryczyński (1911-1941): Tatar był i jest żołnierzem z krwi 
i kości. Wojna była niegdyś najważniejszym elementem jego ży-
cia1. Tatarzy służyli głównie w pułkach jazdy lekkiej. Początko-
wo podstawowym ich uzbrojeniem był łuk, arkan oraz szabla, 
a następnie broń palna oraz lanca z proporczykiem. Doskonale 
nadawali się do zwiadów oraz szarży. Używano ich w pościgach, 
akcjach represyjnych i rajdach nękających kraj wroga, wszelkich 
służbach pomocniczych, kurierskich i dyplomatycznych, gdy cho-
dziło o sprawną i bezpieczną eskortę poselstwa. Wprowadzili 
do polskiej wojskowości nowe rodzaje taktyki oraz uzbrojenia2. 
Tatarzy bialscy służyli w XVIII w. głównie w 1, 3, 4 oraz 6 Puł-
ku Przedniej Straży Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego. Brali 
udział zarówno w konfederacji barskiej, wojnie polsko-rosyjskiej 
1792 roku, jak i powstaniu kościuszkowskim 1794 r. Nie zabrakło 
ich także w kampanii napoleońskiej oraz w powstaniu listopado-
wym i styczniowym.

Od II połowy XVII w. do początku XX w. na południowym Pod-
lasiu mieszkało wielu wybitnych żołnierzy tatarskich. W dotych-
czasowej historii wojskowości Tatarów polsko-litewskich najwię-
cej uwagi poświęcono gen. Józefowi Bielakowi (1729-1794) i płk. 
Jakubowi Azulewiczowi (ok. 1731-1794), dowódcom 4 i 6 Pułku3. Do 
grona pochodzących z tego rejonu wybitnych oficerów i dowódców 
należy niewątpliwie płk Józef Korycki.

Urodził się on 20 stycznia 1885 roku w Studziance4 (gm. 
Łomazy, gubernia siedlecka) w rodzinie tatarskiej. Był synem 
Stefana Koryckiego (1846-1911), którego grób znajduje się na 
mizarze w Studziance5. Południowopodlaska linia rodu Koryckich 
pieczętowała się herbem Koryca6. W roku 1679 król Jan III Sobieski 
nadał dożywotnio ziemię dla płk. Samuela Murzy Koryckiego7 
(wraz z 30 żołnierzami) w Lebiedziewie (ekonomia brzeska) oraz 
w Batczach i Litwinkach (ekonomia kobryńska). Jego potomkowie 
żyli w Studziance do I wojny światowej. Pod koniec XIX w. część 
rodziny Koryckich mieszkała w Białej Podlaskiej8. Wielu przodków 

1 Kryczyński S., Kronika wojenna Tatarów litewskich [w:] „Przegląd Humanistyczny” 1984, 
nr 2, s. 125 (do druku przygotował Jan Tyszkiewicz).

2 J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w.”, Warszawa 
1989, s. 86; T. Górski, Tatarzy i Kozacy w służbie Rzeczypospolitej, „Rocznik Tatarów 
Polskich”, t. III, Gdańsk-Toruń 1995, s. 73-86.

3 Więcej o gen. J. Bielaku i płk. J. Azulewiczu zob. Kryczyński S., Generał Józef Bielak 
(1741-1794), Wilno 1932; Tyszkiewicz J., Z historii Tatarów polskich 1794-1944, Pułtusk 
2002, s. 33-47; Kryczyński S, Jakub Azulewicz [w:] „Polski Słownik Biograficzny”, 
t. I, Kraków 1935, s. 191.; Kołodziejczyk A., Pułkownik Jakub Azulewicz – dowódca 
6. Pułku Straży Przedniej Wielkiego Księstwa Litewskiego [w:] „Rocznik Tatarów 
Polskich”, t. X, Gdańsk 2005, s. 57-68.

4 Łoza S. (red.), Czy wiesz kto to jest? Warszawa 1938, s. 364; „Rocznik oficerski”, 
Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa 1932, s. 175. 
W wielu źródłach można spotkać różne daty jego urodzenia, np. „Spis oficerów” 
z 1921 r. i „Rocznik oficerski” z 1928 r. (20.01.1888 r.); „Rocznik oficerski” z 1939 
r. (10.01.1885 r.); „Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty” z 1933 r. 
(19.01.1888 r.).

5 Świąder J., Pokutnik z tatarskiego mizaru, [w:] „Kurier Polski” 1995, nr 70, s. 6.
6 Dziadulewicz S., Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 158.
7 Jego grób znajduje się na mizarze w Zastawku k. Lebiedziewa (obecnie gm. Terespol, 

pow. bialski, woj. lubelskie).
8 Np. Aleksander Korycki s. Alberta, który pracował w urzędzie pocztowo-telegra-

ficznym w Białej Podl. Porucznik wojsk rosyjskich w latach 1907-1909 służył w 19 
Pułku Strzelców w Suwałkach (Wileński Okręg Wojskowy). „Pamiatnaja kniżka 
suwalskoj guberni na 1907 god”, s. 216; „Obszczij spisok oficerskim czinam Rus-
skoj Impieratorskoj armii. Sostawilien po 1-je Janwaria 1909 g.”, kol. 416. Zob. też 
„Księga urodzeń, małżeństw i zgonów Parafii Mahometańskiej w Studziance”, b.p. 

Józefa Koryckiego zapisało chlubną kartę w historii wojskowości, 
jak na przykład płk Aleksander Korycki, w roku 1790 oficer Pułku 
Przedniej Straży Wojska Koronnego, rtm. Aleksander Mustafa 
Korycki, czy wymieniony płk Samuel Murza Korycki. Część z nich 
doszła do wysokich stopni oficerskich9, kilku poległo w wojnach 
toczonych przez Rzeczpospolitą w XVII-XVIII w.

Józef Korycki około roku 1899 rozpoczął naukę w gimnazjum 
w Białej Podlaskiej. Wraz z nim uczył się Apolinary Hartglas, jeden 
z żydowskich mieszkańców Białej Podlaskiej10, który po latach 
wspominał: Miałem w gimnazjum kolegę o dwie klasy niżej ode 
mnie, Tatara Koryckiego, przystojnego chłopca o typowo mongolskiej 
twarzy, syna mieszczanina bialskiego. Korycki wystąpił z gimnazjum 
po ukończeniu sześciu klas11, wstąpił do szkoły junaków i został 
oficerem piechoty. Będąc w gimnazjum rozmawiał po polsku, chociaż 
było to u nas surowo zakazane. (…) Spotkałem się z nim szereg 
lat później w Warszawie. Był oficerem armii polskiej, przykładnym 
Polakiem i patriotą, choć formalnie wyznania nie zmienił i został 
muzułmaninem12.

Być może „szkoła junaków” o której pisze Hartglas, to mo-
skiewska Szkoła Junkrów Piechoty? Pewne jest natomiast, że 
przed I wojną światową Korycki ukończył Oficerską Szkołę Pie-
choty w Moskwie. Następnie zdał egzamin w Konstantynowskiej 
Szkole Artylerii w Petersburgu13. Jako zawodowy oficer wojsk ro-
syjskich uczestniczył w I wojnie światowej, a od listopada 1917 
roku był już dowódcą baterii w polskim I Korpusie Wschodnim 
pod dowództwem gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego14. Reskryp-
tem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 6 listopada 1918 roku 
w stopniu kapitana został przyjęty do Wojska Polskiego. 
Od 1 października 1919 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału 
I Sekcji Techniczno-Inspekcyjnej Departamentu Artylerii Minister-
stwa Spraw Wojskowych.

W wojnie polsko-bolszewickiej brał udział jako dowódca 
dywizjonu 14 Brygady Artylerii. Jej dowódca, płk Kazimierz 
Pankowicz, pisał o Koryckim: Bez zarzutu pracuje. Jest mi jeszcze 
za mało znany, abym mógł wydać ściślejszą opinię. Wydaje się jako 
dobry oficer i dca dyonu. Z kolei gen. Daniel Konarzewski15 dodał: 

Są to zapisy metrykalne (w j. rosyjskim) z lat 1907-1911 ostatniego imama Gminy 
Muzułmańskiej w Studziance, Macieja Bajrulewicza. Znajdują się w USC Urzędu 
Gminy Łomazy.

9 Uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 był mjr kaw. Aleksander 
Alej-Korycki (ur. 1875 r.), po I wojnie światowej podpułkownik kawalerii WP [ w:] 
Dziadulewicz S., op. cit., 158.

10 Apolinary Maksymilian Hartglas (1883-1953) urodził się w Białej Podl. Adwokat, 
działacz syjonistyczny i poseł. Jeden z czołowych przedwojennych polityków 
żydowskich. W latach 1919-1930 poseł oraz prezes sejmowego Koła Żydowskiego 
i Organizacji Syjonistycznej w Polsce. Szerzej zob. Hordejuk S. Hartglas Maksymilian 
Meir Apolinary [w:] „Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego 
Mazowsza”, t. 1, Siedlce 2009, s. 89-92.

11 Z kolei według płk. Stanisława Łozy, Korycki w 1907 r. ukończył bialskie gimnazjum, 
a następnie rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. Łoza S., op. cit., s. 364; 
Informacja ta nie znajduje nigdzie potwierdzenia.

12 Hartglas A., Na pograniczu dwóch światów, Warszawa 1996, s. 42.
13 Wcześniej ukończył ją gen. bryg. Andrzej Tupalski (1862-1926), Tatar z Wileńszczyzny. 

Kosk H. P. Generalicja polska, t. II, Pruszków 2001, s. 229-230. Jej absolwentami byli 
również gen. dyw. Juliusz Rómmel (1881-1967), gen. dyw. Filip Stanisław Dubski (1860-
1919); gen. bryg. inż. Tadeusz Jastrzębski (1877-1949), gen. bryg. Józef Świętorzecki 
(1876-1936), płk Adolf Małyszko (1886-1963).

14 Warto nadmienić, że jednym z jego współorganizatorów był polski Tatar, płk Maciej 
Bajraszewski (ur. 1866), komendant wojskowy dworca w Lublinie.. W I Korpusie 
Polskim służyło kilku Tatarów. Zob. Miśkiewicz A., Tatarzy polscy 1918-1939. Życie 
społeczno- kulturalne i religijne, Warszawa 1990, s. 28.

15 Gen. dyw. Daniel Konarzewski (1871-1935), dowódca m. in. 14 Wielkopolskiej Dywizji 
Piechoty, której podlegała 14 BA.

Sławomir Hordejuk

Płk Józef Korycki ze Studzianki.
Zapomniany dowódca artylerii Armii „Pomorze”
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Bardzo mało znany. Robi dobre wrażenie. W akcjach bojowych dzielnie 
się spisywał. Za wojnę 1919-1920 roku Jerzy Korycki otrzymał wiele 
wyróżnień, m.in. Krzyż Walecznych.

W grudniu 1921 roku przeniesiony na stanowisko zastępcy 
dowódcy 5 Pułku Artylerii Ciężkiej16, powstałego z połączenia 
1 dywizjonu 6 Pułku Artylerii Ciężkiej i 21 dac. W tym czasie 
awansował na podpułkownika artylerii WP ze starszeństwem 
z 1 czerwca 1919 r.17 Kiedy na początku roku 1923 utworzono 
Obóz Szkolny Artylerii w Toruniu18, w jego skład wchodziła Szkoła 
Młodszych Oficerów Artylerii. 1 lutego 1923 roku Korycki objął 
stanowisko jej komendanta19. 15 sierpnia 1924 roku awansował na 
pułkownika w korpusie oficerów artylerii20.

Od 20 stycznia 1926 roku do 2 grudnia 1929 roku pułkownik 
był dowódcą 16 Pułku Artylerii Polowej w Grudziądzu21, w latach 
międzywojennych określanym stolicą polskiej kawalerii22. 16 PAP 
wchodził w skład 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty pod dowództwem 

16 „Rocznik Oficerski”, Warszawa1923, s. 787, 814; „Rocznik oficerski” 1924, s. 706.
17 „Rocznik Oficerski” 1923, s. 814; „Lista starszeństwa oficerów zawodowych”, s. 187 

(Korycki Józef - poz. 32).
18 W marcu 1927 r. przekształcony w Centrum Wyszkolenia Artylerii.
19 Wyszczelski L., Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko Polskie w latach 1921-

1926, Warszawa 2007, s. 233. „Rocznik oficerski” 1923, s. 1524; „Rocznik oficerski” 
1924, s. 1384.

20 „Rocznik Oficerski” 1932, s. 175, 499.
21 Stanisław Dziadulewicz błędnie podaje, jakoby płk J. Korycki był dowódcą „19 

pułku artylerii polowej”. Dziadulewicz S., op. cit., s. 159. Zob. Krzyś J., 16. Pułk 
artylerii lekkiej, Pruszków 1998, s. 13, 15-16; Galster K. L., Księga pamiątkowa 
artylerii polskiej 1914-1939, Londyn 1975, s. 45. Dnia 1 stycznia 1932 r., 16 pap 
przemianowany został na 16 pułk artylerii lekkiej. We wrześniu 1939 r. 16 pal 
walczył w składzie macierzystej 16 Dywizji Piechoty.

22 W okresie międzywojennym absolwentami Centralnej Szkoły Kawalerii w Grudzią-
dzu było kilkunastu Tatarów, w tym por. Witold Weli Hózman-Mirza Sulkiewicz 
(1909-1978), dowódca 1 plutonu 1 Pułku Szwoleżerów im. J. Piłsudskiego; rtm. Eu-
geniusz Tuhan-Murza Baranowski (ur. 09.04.1895 r.) z 17 pułku Ułanów Wielko-
polskich; rtm. Aleksander Jeliaszewicz (1902-1978), ostatni dowódca 1 szwadronu 
tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich.

gen. dyw. Kazimierza Ładosia. Szkolenie żołnierskie w jednostce 
obejmowało naukę jazdy konnej, jazdy zaprzęgami, zajmowanie 
i opuszczanie stanowisk ogniowych. Zdobywano także wiedzę 
o działach i amunicji oraz z zakresu obsługi dział. Jednocześnie 
prowadzono zajęcia z musztry, strzelania z broni palnej, służby 
wartowniczej, wychowania fizycznego itp. Warto nadmienić, że 
wśród wychowanków płk. Koryckiego było kilku późniejszych 
generałów, jak np. Stefan Maresch23 i Jerzy Kirchmayer24. Ten 
ostatni w swoich wspomnieniach pisał o płk. Koryckim, jako 
o doświadczonym, kompetentnym dowódcy, życzliwym dla młodych 
oficerów: Opierało się to także na moich doskonałych stosunkach 
z oficerami, a zwłaszcza zaś z płkem Józefem Koryckim (…)25. Warto 
nadmienić, że od kwietnia do czerwca 1926 roku, pułkownik 
przebywał na kursie w Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia 
Armii w Rembertowie. Komendantem ośrodka był gen. bryg. Rudolf 
Prich (1881-1940)26.

6 grudnia 1929 roku płk art. J. Korycki powołany został na IV 
kurs w Centrum Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie27. 
Był to ośrodek doskonalenia pułkowników i generałów, przezna-
czonych na najwyższe stanowiska dowódcze w Wojsku Polskim28. 
15 kwietnia 1930 roku objął dowództwo 8 Grupy Artylerii (8 GA) 
w Toruniu29. W jej skład wchodziły następujące jednostki artylerii: 
4 Pułk Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu30, 15 Pułk Artylerii Lekkiej 
w Bydgoszczy, 16 Pułk Artylerii Lekkiej w Grudziądzu, 11 Dywizjon 
Artylerii Konnej w Bydgoszczy, 16 Dywizjon Artylerii Ciężkiej w Gru-
pie k. Grudziądza. Dowódcy 8 GA podlegały także: 8 Pułk Artylerii 
Ciężkiej w Toruniu, 31 Pułk Artylerii Lekkiej w Toruniu oraz 1 Dy-
wizjon Pomiarów Artylerii w Toruniu. Jako dowódca 8 GA na etacie 
generała, płk Korycki był w okresie międzywojennym jednym z naj-
wyższych rangą oficerów pochodzenia tatarskiego31. Za osiągnięcia 
w służbie wojskowej odznaczony został m.in. Orderem Odrodzenia 
Polski (IV klasy), Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym 
za Wojnę 1918-1921, Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości, 
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę32. Miał też Order Pod-
wiązki IV klasy oraz medal M.I.33

Pod koniec sierpnia 1939 roku Korycki mianowany zostaje 
dowódcą Grupy Artylerii Armii „Pomorze”34. Funkcję tę pełnił aż 

23 Dubicki T., Suchcitz A., Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945. Słownik 
biograficzny, t. II, Łomianki 2011, s. 198.

24 Kirchmayer J., Pamiętniki, Warszawa 1987, s. 34.
25 Ibidem, s. 479.
26 Od lipca 1926 r. do września 1935 r. komendant Centrum Wyszkolenia Artylerii 

w Toruniu.
27 Skelnik J. M., Centrum Wyższych Studiów Wojskowych 1923-1933, Gdynia 2006, s. 27.
28 Wraz z nim kurs ukończył płk Zygmunt Piasecki (1893-1954), późniejszy generał 

brygady. We wrześniu 1939 dowódca Krakowskiej Brygady Kawalerii. Jeniec obozu 
jenieckiego w Murnau. Sikora A. i J., Generalska ostoja patriotyzmu [w:] „Poznaj 
swój kraj”, nr 10-12/2011, s. 31. W tym samym obozie przebywało kilku innych 
absolwentów tego kursu, m. in. Jan Kruszewski (1888-1977), gen. bryg. Zygmunt 
Podhorski (1891-1960), gen. bryg. Juliusz Zulauf (1891-1943).

29 Błagowieszczański I., Artyleria Wojska Polskiego w latach 1918-1939 [w:] „Wojskowy 
Przegląd Historyczny”, nr 4 (71), Warszawa 1974, ss. 203-250. „Rocznik Oficerski” 
1932, s. 499; Wyszczelski L., W obliczu wojny. Wojsko Polskie 1935-1939, Warszawa 
2008, s. 272, 280; Galster K. L., op. cit., s. 125.

30 Od 30.04.1934 r. do 18.02.1938 r. dowódcą 4 pal oraz komendantem garnizonu 
w Inowrocławiu był płk Leon Hózman-Mirza Sulkiewicz. Zarzycki P., 4 Kujawski Pułk 
Artylerii Lekkiej, Pruszków 1995, s. 4; Miśkiewicz A., op. cit., s. 71; Dziadulewicz S., op. 
cit., s. 314.

31 Nie do końca miał rację dr Aleksander Miśkiewicz pisząc, że w okresie 
międzywojennym płk L. Sulkiewicz: (…) piastował najwyższe stanowiska oficerskie 
spośród wszystkich Tatarów polskich, którzy odbywali służbę wojskową w wojsku. 
Miśkiewicz A., op. cit., s. 71. Płk Sulkiewicz przed II wojną i w kampanii 
wrześniowej był dowódcą artylerii 20 Dywizji Piechoty.

32 Rybka R., Stepan K., „Rocznik Oficerski: stan na dzień 23 marca 1939”, Kraków 2006; 
Łoza S., op. cit., s. 364.

33 Tutaj chodzi o Médaille Interalliée - medal międzysojuszniczy za wojnę 1914-1918. 
Zob. „Rocznik oficerski” 1928, s. VII.

34 Łoś R., Artyleria polska 1914-1939, Warszawa 1991, s. 141, 188, 264; Wyszczelski L., 
W obliczu wojny, op. cit., s. 272, 280; Jurga T., Regularne jednostki Wojska Polskiego 

Płk Józef Korycki, około roku 1927
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do końca walk. Całą Armią dowodził gen. dyw. Władysław Bort-
nowski. Ten związek operacyjny miał za zadanie obronę koryta-
rza dzielącego III Rzeszę i Prusy Wschodnie. W pierwszych dniach 
września Armia „Pomorze” skoncentrowana była w Borach Tu-
cholskich oraz nad rzeką Osą, stanowiącą granicę między Polską 
i Prusami Wsch. Najcięższe boje stoczyła w Borach Tucholskich, 
pod Bydgoszczą i Nakłem oraz w rejonie Włocławka i Brześcia 
Kujawskiego, ponosząc wówczas ogromne straty. 9 września zo-
stała podporządkowana Armii „Poznań”, dowodzonej przez gen. 
Tadeusza Kutrzebę. Z przebiegu kampanii wiadomo, że płk Ko-
rycki brał udział w bitwie o Łowicz i nad Bzurą k. Brochowa35. 
Jak pisze Konrad Ciechanowski: Dowódca artylerii armii płk Koryc-
ki wyznaczył mjr. Pabo-
rowskiego na dowódcę 
zgrupowania artylerii. 
Sprzeciwił się on pró-
bom zabierania oddzia-
łów artylerii i włącza-
nia ich do żywiołowych 
przepraw przez Bzurę. 
Podobnie było z grupa-
mi piechoty. Zorgani-
zowana grupa artyle-
rii otrzymała zadanie 
ostrzelania stanowiska 
ogniowego artylerii nie-
mieckiej na północnym 
brzegu Wisły. Ostrze-
liwała ona przeprawy 
przez Bzurę. Do wieczo-
ra [17 września – dop. 
S.H.] trwał pojedynek 
artylerii. Około godz. 16.00 18 września gen. Bortnowski zebrał ofi-
cerów i dowódców i postawił im zadanie sforsowania w nocy Bzury, 
a następnie zajęcia obrony na wschodnim brzegu rzeki. (…). Wykona-
nie tego rozkazu omówiono z obecnymi oficerami i dowódcami w re-
jonie leśniczówki Januszówka. W odprawie tej prowadzonej przez 
gen. Bortnowskiego m. in. uczestniczyli: gen. Bołtuć, gen. Grzmot-
-Skotnicki, szef sztabu płk Izdebski, ppłk Leszczyński, płk Korycki, 
mjr Nadratowski, dowódca 1/16 pal.36

W kolejnych dniach oddziały armii usiłowały przerwać 
niemieckie okrążenie. Niestety, z około 200 tysięcy polskich 
żołnierzy, wyrwać się w niewielkich grupach udało się zaledwie 
ok. 50 tysiącom. Następnie przez Puszczę Kampinoską przebijali się 
oni do Warszawy. Bitwa nad Bzurą trwała 10 dni i była największą 
w całej kampanii wrześniowej. Prawdopodobnie ok. 22 września 
1939 roku płk Korycki dostał się do niewoli niemieckiej37.

Na początku października trafił do oflagu IV B w Königstein k. 
Drezna (numer jeńca 879)38. Po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 
roku, obóz przeznaczono dla Francuzów, zaś polskich oficerów 
przewieziono do oflagu VII A w Murnau, gdzie 3 czerwca 1940 roku 
osadzony został płk Korycki39. Oflag znajdował się w Bawarii, ok. 

w 1939 r., Warszawa 1975, s. 186; Galster K. L., op. cit., s. 161. Armia „Pomorze” 
utworzona została 23.08.1939 r. w celu obrony Pomorza zagrożonego atakiem 
niemieckim ze wschodu i zachodu. W jej skład wchodziły: 4, 9, 15, 16, 26, 27 Dywizja 
Piechoty, Pomorska Brygada Kawalerii, Chełmińska i Pomorska Brygada Obrony 
Narodowej oraz Oddział Wydzielony Rzeki Wisły.

35 Wieczorem 18.09.1939 r. organizował siły do artyleryjskiego forsowania Bzury. 
Krzyś J., op. cit., s. 41.

36 Ciechanowski K., Armia „Pomorze” 1939, Warszawa 1983, s. 364-366.
37 Szacuje się, że poległo ok. 15 tys. żołnierzy, zaś do niewoli niemieckiej dostało się 

ok. 100 tys.
38 Lista strat PCK nr 10490 i 20398. Biuro Informacji i Poszukiwań PCK. Relacja 

pisemna z 28.03.2012 r. W oflagu Königstein osadzono niemal wszystkich polskich 
generałów-dowódców armii we wrześniu 1939 r. Jedynie gen. dyw. Antoni Szylling 
i gen. dyw. Tadusz Piskor przebywali wówczas w oflagu Murnau.

39 Kisielewicz D., Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej, 

70 km na południowy wschód od Monachium: Teren, o wymiarach 
około 200 x 200 m, otoczony był ogrodzeniem z drutu kolczastego. 
Na każdym rogu i w różnych odstępach na każdym boku stała wieża 
strażnicza z karabinem maszynowym i reflektorem. Wszystkie 
budynki, z wyjątkiem wartowni, znajdowały się wewnątrz ogrodzenia. 
Stanowiły one boki czworoboku, w środku którego był plac apelowy. 
W największym budynku mieściła się Komenda Obozu, z siedzibą 
chorych na parterze – pisał kpt. Tadeusz Gruszka40.

Pierwsze dni w obozie Murnau opisał także rotmistrz Ste-
fan Majchrowski (1908-1988), artylerzysta i pisarz: W pochmurny 
dzień, pod koniec października 1939 roku, pociąg z tysiącami niemal 
jeńców zatrzymał się na stacji w Murnau. Byli to przeważnie ofi-

cerowie grupy generała 
Kleeberga, ostatni żoł-
nierze kampanii wrze-
śniowej. Pierwsi jeńcy 
przybyli do Murnau już 
6 października 1939 r. 
Od początku pobytu 
w obozie była napięta 
atmosfera. Zarysował 
się konflikt między ofi-
cerami zawodowymi 
i rezerwy oraz między 
starszyzną i młodszy-
mi. Rozprawiano się 
z klęską września 1939 
r., kto zawinił, kto nie-
dołężnie dowodził ar-
mią, itp.41

Po wrześniowej 
klęsce w niemieckiej 

niewoli znalazło się ok. 420 tys. polskich żołnierzy, ponad 17 tys. 
oficerów i ok. 3,5 tys.podchorążych. W samym obozie Murnau 
przebywało ok. 600 oficerów, 200 szeregowych i prawie 30 gene-
rałów, wśród nich kilku dowódców (generałów dywizji) z przegra-
nej kampanii: Tadeusz Kutrzeba (dowódca Armii „Poznań”), Juliusz 
Rómmel (d-ca Armii „Łódź” i „Warszawa”), Kazimierz Bortnowski 
(d-ca Armii „Pomorze”), Tadeusz Piskor (d-ca Armii „Lublin”): Gru-
pie polskich generałów, z generałem dywizji Piskorem, który pełnił 
funkcję polskiego komendanta obozu, przeznaczono oddzielne po-
mieszczenie w bloku C. W połowie listopada 1939 roku, gdy Niemcy 
wywieźli generała Piskora, funkcję starszego obozu pełnił przejścio-
wo gen. bryg. Antoni Szyling, a po nim J. Korycki42. Polski komendant 
obozu utrzymywał stały kontakt z władzami niemieckimi43 wnosząc 
swe dezyderaty, a przede wszystkim skargi na złe traktowanie jeńców 
i nieprzestrzeganie konwencji genewskiej. Gdy cokolwiek się zdarzyło, 
co naruszało prawa jeńca, polski komendant obozu zgłaszał się w nie-
mieckiej komendzie ze swym adiutantem, kapitanem Kokocińskim, 
żeby złożyć protest. Często się zgłaszał. Powodów do interwencji miał 
aż nadto – pisał rtm. Majchrowski44.

Najważniejsze jednak było wyżywienie, zróżnicowane w za-
leżności od okresu pobytu w Murnau. Kpt. T. Gruszka wspominał: 
Głód. Przeklęty głód. Cały organizm nastawiony na trawienie, a pokarm 
nie przychodzi i wydaje się, że człowiek zaczyna trawić samego siebie. 
(…) Głód jest złym doradcą. W połączeniu ze wspomnieniem niedawnej 
wrześniowej klęski, stworzył w obozie atmosferę wybuchową. W każ-

Opole 1998, s. 119, 127-128, 139, 173, 256, 276-304.
40 Gruszka T. K., W Murnau, Londyn 1994, s. 20-21.
41 Majchrowski S., Za drutami Murnau, Warszawa 1970, s. 31.
42 Funkcję starszego obozu pełnił od 6 lipca 1940 do 29 kwietnia 1945 r. 

Z wyjątkiem okresu, kiedy przez parę miesięcy od 2 maja 1945 r. był starszym 
obozu przybyły gen. dyw. J. Rómmel. Generał wkrótce zrezygnował i ponownie 
został nim płk J. Korycki.

43 Płk. J. Korycki oprócz języka niemieckiego władał również j. rosyjskim.
44 Majchrowski S., op. cit., s. 31-32.

Płk. Józef Korycki w obozie jenieckim w Murnau, rok 1945
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dej chwili mogła nastąpić eksplozja. (…) Byliśmy w zupełności skazani 
na głodowe racje niemieckie45. W podobnym tonie pisał rtm. Maj-
chrowski: Na nic się przydawały wszelkie interwencje w sprawie wy-
żywienia. Niemcy rygorystycznie ograniczali dotację żywności do ilości 
wystarczającej, żeby nie umrzeć (…), ale było jej za mało, żeby żyć, jako 
tako się poruszać46.

Z różnych źródeł wiadomo, że płk Korycki aż do wyzwolenia 
obozu pełnił wzorowo funkcję starszego obozu, a także tzw. 
głównego męża zaufania47. Wielokrotnie w imieniu starszyzny 
interweniował u niemieckiej komendantury obozu w różnych 
sprawach48. Równocześnie był członkiem obozowej organizacji 
konspiracyjnej „Ruch Oporu”. Warto nadmienić, że jest jednym 
z autorów czterotomowej „Księgi Murnau”49.

Z czasem liczba jeńców znacznie wzrosła: W Murnau zrobiło 
się ciasno. Zapełniły się wszystkie sale, garaże, strychy i piwnice. 
Niemcy zabrali koce i pościel, przyzwoitsze łóżka. Dostarczyli 
sienniki ze słomą, której nie zmieniano przez lata, zapluskwio-
ne prycze. Nadmierne zagęszczenie na każdym kroku dawa-
ło się we znaki. Wszędzie był tłok, wszędzie długie kolejki. Na 
dwupiętrowych, trzypiętrowych łóżkach i pryczach jeden drugie-
mu siedział po prostu na głowie. Przy stole brakowało miejsca, 

45 Gruszka T. K., op. cit., s. 27-29.
46 Majchrowski S., op. cit., s. 32.
47 Kledzik M., Smak głodu, Warszawa 1996, s. 117; Gruszka T. K., op. cit., s. 21. 

Niektórzy autorzy, jak np. por. Juliusz Pollack, czy Stanisław Jaczyński, błędnie 
podają daty i kolejność sprawowania funkcji starszego obozu Murnau. Zob. Pollack 
J., Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli, Warszawa 1986, s. 26; Jaczyński S., Losy 
jeńców i internowanych [w:] „Wojsko Polskie w II wojnie światowej”, red. Kospath-
Pawłowski E., Warszawa 1994, s. 281.

48 Np. w celu likwidacji obozowego getta.
49 „Księga Murnau. Kronika oficerskiego obozu VII A Murnau”, red. płk J. Korycki, ppłk 

Franciszek Kubicki, kpt. Władysław Karbowski i inni.

ścisk panował w umywalkach i ustępach. (…) W Murnau było teraz 
cztery tysiące oficerów i trzystu szeregowych – cztery razy więcej niż 
to określała norma dla niemieckich koszar50. Długi pobyt w obo-
zie odciskał swoje piętno na psychice oficerów. Jak wspominał 
S. Majchrowski: Wstrząsem dla wszystkich była zwłaszcza śmierć 
tragiczna. A były przypadki, że jeniec z premedytacją szedł na druty, 
rzucał się z piętra na bruk lub wieszał na sznurze51. 16 lipca 1941 r. 
kpt Diemert, niemiecki oficer obozowy zastrzelił por. Antoniego 
Wyszyńskiego oraz ciężko ranił w głowę ppor. Wacława Kubacza. 
U samego komendanta obozu interweniował wówczas płk Koryc-
ki. Kpt. Diemert został jedynie odwołany ze służby.

Diemerta wspomina w swojej książce ppor. Wojciech 
Rawski: Niemiecka komenda obozu zajmowała duży piętrowy 
budynek, położony, przy drodze po prawej stronie bramy wjazdowej. 
Zatrudniała kilku oficerów na czele w randze pułkownika, a nawet 
generała. W stopniu oficerskim był szef wywiadu kpt Pohl oraz oficer 
odpowiedzialny za ład i liczenie – kpt Diemert oraz Zehlmeister. (…) 
Do obowiązków Diemerta należało między innymi sprawdzanie czy 
ktoś z jeńców nie uciekł z obozu. To sprawdzanie odbywało się dwa 
razy w ciągu dnia. (…) Jeżeli coś się nie spodobało podoficerowi, że 
któryś szereg krzywo stoi lub ktoś poruszył się, wówczas odstępował 
od liczenia i można było z godzinę czekać, aż się namyśli i zacznie 
liczenie, zwłaszcza gdy padał deszcz, był silny mróz lub zawieja 
śnieżna albo panował upał. (…) Po skończeniu liczenia kpt Diemetr 
podchodził do polskiego komendanta obozu, pułkownika Koryckiego, 
a w międzyczasie komendanci poszczególnych bloków podawali 
komendę: - Baczność! I kpt Diemert pozdrawiał nas po niemiecku 
słowami: - Dzień dobry, panowie! Odpowiadaliśmy okrzykiem, który 
brzmiał: - Hau! Hau! Hau!52

Pod koniec października 1944 roku do obozu trafiło ok. 500 
żołnierzy AK walczących w powstaniu warszawskim, a w mar-
cu 1945 roku dodatkowo 381 jeńców ewakuowanych z Oflagu II 
C Woldenberg. W kwietniu w Murnau przebywało już blisko 5500 
jeńców53. Oprócz oficerów wojsk lądowych znajdowała się tu także 
pewna grupa lotników. Wśród nich był m. in. por. pil. Henryk Prus 
oraz por. pil. Jerzy Szałowski (1908-1972), który od roku 1928 praco-
wał w Podlaskiej Wytwórni Samolotów w Białej Podlaskiej54.

Obóz Murnau wyzwolony został 29 kwietnia 1945 roku przez 
amerykańską 29 Dywizję Piechoty. Prawdopodobnie po wyzwoleniu 
obozu, jak wielu jego towarzyszy, płk Korycki wstąpił do 2 Korpusu 
Polskich Sił Zbrojnych. W czerwcu 1947 roku powrócił do Polski. 
Zatrzymał się w Skierniewicach na ul. Platanowej 7 u Jadwigi 
Koryckiej55. Dalsze jego losy są nieznane.

Pułkownik Józef Korycki jest postacią, która jak dotychczas 
nie doczekała się szerszego opracowania56. Jego nazwisko rzadko 
pojawia się na kartach historii Polski XX wieku. A był przecież 
jednym z wyższych rangą oficerów w okresie międzywojennym, 
dowódcą 8 Grupy Artylerii, we wrześniu 1939 roku dowódcą 
artylerii Armii „Pomorze”. Spośród wszystkich Tatarów, służących 
w okresie międzywojennym w Wojsku Polskim, pełnił najwyższe 
funkcje dowódcze. Miejmy nadzieję, że niebawem uda się poznać 
jego powojenne losy.

Sławomir Hordejuk
■

50 Majchrowski S., s. 68-70.
51 Ibidem, s. 151.
52 Rawski W., Wspomnienia z wojny wrześniowej 1939 i obozu oficerskiego w Murnau, 

Tarnobrzeg 1998, s. 78-79.
53 Gruszka T. K., op. cit., s. 68; Wielka Encyklopedia PWN, t. 7, Warszawa 1966, s. 537; 

Encyklopedia Powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1975, s. 198.
54 Demidowicz T., Lotnicy Podlasia, Biała Podlaska 2005, s. 269;
55 Lista strat PCK nr 14100. Biuro Informacji i Poszukiwań PCK. Relacja pisemna z dn. 

28.03.2012 r.
56 Teczka personalna płk. Józefa Koryckiego znajduje się w Centralnym Archiwum 

Wojskowym w Rembertowie, jednak ze względu na trwający obecnie remont, nie ma 
możliwości wglądu do niej.

historia

Płk. Józef Korycki, Murnau, 1945 r.
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Wieś Stobiecko Miejskie jeszcze w latach sześćdziesiątych 
dwudziestego wieku leżała około cztery kilometry na południo-
wy zachód od Radomska. Obecnie znajduje się już w granicach 
miasta. Obszar dawnej wsi przecina droga łącząca Radomsko 
z trasą Warszawa–Katowice. Wpływa to na zacieranie się planu 
dawnej wsi, gdyż przy tej właśnie drodze, czyli ulicy Brzeźnic-
kiej, powstaje najwięcej nowych domów. Najstarsza część wsi 
znajdowała się w sąsiedztwie kościoła Św. Rocha, w obrębie 
ulic: Brzeźnickiej, Św. Rocha, Skorupki, Korczaka, Sobieskiego, 
Częstochowskiej. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi 
z wydanego w roku 1266 w Maluszynie przywileju księcia Leszka 
Czarnego, którym sprzedał wójtostwo w Radomsku i wsi Stobiec-
ko niejakiemu Godynowi. Dokument ten wyraźnie stwierdza, że 
mieszkańcy wsi i miasta cieszą się takimi samymi przywilejami 
i mają jednakowe obowiązki. Na jego podstawie mieszkańcy Sto-
biecka uważali się za rolników miejskich, a więc ludzi wolnych. 
Dali temu dobitny wyraz, broniąc się w roku 1836 przed oczyn-
szowaniem posiadanych gruntów. 

Jak głosi miejscowa tradycja, dawnymi czasy w Stobiecku 
Miejskim osiedlili się jeńcy tatarscy. Bożenna Paszkowska-
Wróblewska i Jan Piotr Dekowski, którzy w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XX wieku prowadzili badania w Stobiecku 
Miejskim i okolicy, przytaczają liczne opinie o mieszkańcach 
tej wsi zaczerpnięte od sąsiadów. Przezywano ich: Tatarami, 
Kluchami, Karaskami. O ich tatarskości miały świadczyć 
następujące fakty: że mają tatarskie chałupy, że orzą pola 
w półksiężyc i dzielą je na morgi, a nie na zagony, że nazwa ich 
wsi wywodzi się od stu biesów (tak pewien rycerz miał nazwać 
osiedlonych tutaj stu tatarskich jeńców). Informatorzy mówili 
też badaczom, że mieszkańcy Stobiecka żenią się między sobą 
jak cyganie i że żadna panna nie zostanie z ich wsi wydana – 
najwyżej kaleka. Uważani byli za grupę zamkniętą, nieufną 
wobec obcych. Przypisywano im też wprowadzenie w okolicy 
Radomska uprawy tatarki – gryki. Podkreślano często ich 
skłonności do zbyt żwawych tańców i biesiad. Uważano, że mają 
nosową wymowę, charakteryzującą się opuszczaniem części 
liter w wyrazach. Powtarzano legendę o ich charakterystycznych 
płaskich nosach. Zgodnie z nią, ojcowie mieli brać kilkuletnich 
synów na kalenicę domu, uderzać wałkiem w nos i pokazywać 
im kierunek, w którym będą jeździć z kaszą na sprzedaż (wielu 
tutejszych trudniło się handlem kaszą tatarczaną). 

Większość współczesnych mieszkańców Stobiecka Miejskie-
go traktuje opowieści o tatarskim pochodzeniu jako nieprawdziwe 
i krzywdzące. Ze złością wyjaśniają, że są od pokoleń katolika-
mi, o czym świadczy stary kościół, a Tatarami przezwano ich od 
uprawy tatarki i handlu kaszą. Część starszych ludzi przyznaje 
spokojnie, że „tak mówią”. Spotkałam też kobietę niepochodzą-
cą z rdzennej ludności wsi, która wspominała, że przed II wojną 
światową, gdy zamieszkała w Stobiecku u męża, kobiety groma-
dziły się wieczorami przy kilku wspólnych studniach i że począt-
kowo nie rozumiała ich nosowej i niestarannej mowy. Jako do-
wód na istnienie tatarskich tradycji uważała zwyczaj zawierania 
związków małżeńskich między mieszkańcami wsi, wrogość do 
obcych kawalerów odwiedzających stobieckie panny i fakt zastę-
powania w sąsiedzkich rozmowach nazwisk określeniami typu: 
Janka Maryśki Kasinej lub Franek Józefa Karolowego. 

Zagrodę „tatarską” zamieszkiwała jedna rodzina, czasem wraz 
ze starymi rodzicami. Przestano budować je już przed I wojną świa-
tową. W dwudziestoleciu międzywojennym najstarsze, zniszczone 
obiekty zaczęto rozbierać całkowicie lub częściowo. Najdłużej za-
chowywał się dom.

Dom w zagrodzie „tatarskiej” usytuowany był szczytem do 
drogi. Składał się z sieni, izby i komory. Posiadał dwa wejścia: od 
strony drogi – w ścianie szczytowej i od podwórza – w ścianie 
długiej. To drugie otwierało się z szopy-wozowni, bądź za nią 
z podwórza. Drzwi w ścianie szczytowej otwierane były tylko 
z okazji największych uroczystości rodzinnych i kościelnych. Na 
co dzień wchodzono do zagrody przez furtkę w szopie-wozowni, 
a potem do sieni przez drzwi od podwórza. W sieni znajdował 
się szeroki komin i otwór w suficie wiodący na strych. Drzwi 
wewnętrzne prowadziły z sieni do izby. Izba była dość duża, ale 
raczej ciemna, bo miała tylko jedno okno od strony podwórza. 
Od strony komina stał piec chlebowy i piec do gotowania. Za 
izbą była komora. Jedne drzwi łączyły komorę z izbą, drugie 
wychodziły na podwórze. Za komorą znajdowała się obora 
z osobnymi drzwiami na podwórze. Dalej przylegała stodoła. 
Domy budowano z grubych bali sosnowych, zaś pod podwaliny 
podkładano kamienie polne – największe na rogach. Podwaliny 
tworzyły progi w drzwiach, a od strony drogi przedłużały się 
w próg furtki. Spoczywało na nich 7–8 grubych bali tworzących 
ściany. Dachy poszywano słomą. Domy od strony drogi miały 
dach przyczółkowy, wysunięty przed ścianę na wystających 
końcach górnych belek ścian, nazywany „wystawką”. 

Szopa – „wozownia posiadała tylko dach i jedną ścianę ze-
wnętrzną. Od strony drogi, na całą wysokość, zamykały ją brama 
i furtka. Od podwórza była całkowicie otwarta. Służyła jako wozow-
nia i do przechowywania narzędzi rolniczych, a na jej strychu groma-
dzono siano. Przylegały do niej stajnia, chlewik dla drobiu i drwalnia. 
Zabudowania te wraz ze ścianą szczytową domu stanowiły szero-
kość zagrody i tworzyły zamkniętą ścianę od strony drogi”.

Według informacji zebranych przez Bożennę Paszkowską-
Wróblewską, jedną z głównych przyczyn zanikania tego typu 
budownictwa były liczne pożary nękające Stobiecko. Podaje ona 
za swoimi informatorami, że „około 1900 spaliło się 8 domów, 
a w 1919 r. około 6 domów; w 1921 r. pożar zniszczył 30 domów, 
a w 1927 r. 20 domów”. W roku 2001 starsi mieszkańcy powiedzieli 
mi, że pamiętają z okresu okupacji długi rząd zagród „tatarskich” 
po prawej stronie ulicy Św. Rocha. Wspominali, że podczas 
deszczu można było przejść pod ich słomianymi dachami nie 
moknąc całą ulicę, a końce okapów zwieszały się na wysokość 
wyciągniętej ręki dziecka. Po II wojnie światowej budynki 
te stopniowo rozebrano i zastąpiono nowymi murowanymi. 
Określenia „tatarskie” na omawiany typ zagród używali i używają 
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do dzisiaj mieszkańcy Stobiecka Miejskiego i okolicznych 
miejscowości. 

Obecnie w dawnym Stobiecku Miejskim istnieje tylko jedna 
całkowicie zachowana zagroda „tatarska” – przy ulicy Częstochow-
skiej 9. Jest własnością Aleksandra Dziegcia. Zbudowana została 
w 1875 roku przez cieślę Adama Gałwę. Obok niej są dwa domy 
przebudowane z dawnych „tatarskich” zagród: przy ulicy Często-
chowskiej i Św. Rocha oraz jeden dom w stanie całkowitej ruiny. 

Zagroda rodziny Dziegciów znajduje się w pobliżu ulicy 
Brzeźnickiej, przy pętli autobusu miejskiego. Mimo późniejszych 
przeróbek jest obiektem dobrze zachowanym. Ten ostatni relikt 
zabudowy „tatarskiej”, otoczony należytą opieką, mógłby stano-
wić nie tylko piękny pomnik przeszłości, ale i wizytówkę miasta. 
Po wykupieniu i odrestaurowaniu byłby świetną częścią reprezen-
tacyjną większego zespołu hotelowo-gastronomicznego. Mógłby 
przyciągać turystów nie tylko unikalną atmosferą i barwnymi le-
gendami o miejscu i ludziach ale też potrawami kuchni regional-
nej, zwłaszcza z kaszy i mąki tatarczanej, czyli produktów niegdyś 
wyrabianych i sprzedawanych przez kaszarzy stobieckich. Wy-
godny dojazd od trasy Katowice–Warszawa wydaje się być dodat-
kowym argumentem przemawiającym za takim wykorzystaniem 
ostatniej „tatarskiej” zagrody. 

Tekst i zdjęcia: Krystyna Filarowska
■

P.S. 
Powyższy tekst przygotowałam w 2001 roku jako informację 

przeznaczoną do wygłoszenia na spotkaniu pracowników 
muzeów regionalnych. Ostatnia zagroda „tatarska” była wówczas 
zamieszkana przez rodzinę Dziegciów – od pokoleń stanowiła 
jej siedzibą. 

W roku 2003 roku tekst udało się opublikować w „Naszym 
Świecie”– Biuletynie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radom-
sku. Wtedy okazało się, że choć omawiany typ zabudowy wiejskiej 
bezpowrotnie ginie, to legenda, od której pochodzi jego nazwa, ma 
się świetnie. Do radomszczańskiego muzeum, gdzie byłam zatrud-
niona, przyszło kilku starszych panów, by powiedzieć, że przeka-
zywana od pokoleń informacja jakoby Stobiecko Miejskie zamiesz-
kiwali Tatarzy jest prawdziwa. Na dowód przytaczali argumenty, 
zanotowane przez etnografów na przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Przekonywali mnie także, 
że tamtejsi mieszkańcy są ukrywającymi się muzułmanie, którzy 
młócą w kościele zboże.

W następnych latach miasto zdecydowało się nabyć ostatnią 
zagrodę „tatarską”, ofiarowując jej mieszkańcom inny, wygodniej-
szy dom. Do opuszczonej zagrody oddelegowano pracowników 
muzeum, aby zajęli się wyborem, uporządkowaniem i zabezpie-
czeniem pozostawionych zabytkowych sprzętów. Nie zastałam tam 
niczego odmiennego, wszystkie sprzęty i narzędzia były takie same 

jak w całej okolicy. Za najcenniejsze i wymagające niezwłocznie 
fachowych zabiegów konserwatorskich uznaliśmy częstochowskie 
obrazy religijne, znalezione w izbie i na strychu. Obrazy przekaza-
no do muzeum, pozostałe przedmioty, po wstępnym zabezpiecze-
niu, złożono w izbie.

Kolejne lata upłynęły pod znakiem oczekiwania na niezbędne 
i zawsze zbyt skromne fundusze. Latem 2008 roku dawne Stobiec-
ko Miejskie nawiedziła trąba powietrzna. W zagrodzie „tatarskiej” 
ocalał dom i szopa-wozownia, obie stodoły zostały zaś doszczęt-
nie zniszczone. Teraz nie można już było zwlekać z remontem. 
Legenda znowu dała znać o sobie. „Gazeta Radomszczańska” 
opublikowała list, w którym autor zarzucał samorządowi rozrzut-
ność i postulował, by ratowaniem zagrody „tatarskiej” zajęły się 
stowarzyszenia muzułmanów polskich. Remont i naprawy gwa-
rancyjne trwały długo, dopiero we wrześniu 2011 roku zdecydo-
wano się przekazać zagrodę Muzeum Regionalnemu im. Stanisła-
wa Sankowskiego w Radomsku. Wtedy też zlecono konserwację 
ocalałej części wyposażenia. Opiekunka Działu Etnografii i Sztuki, 
pani Barbara Sitek opracowała scenariusz wystawy odtwarzającej 
wyposażenie izby i komory oraz małą wystawę oświatową po-
święconą „budownictwu tatarskiemu”. 

Obejście ozdobiono kwiatami, starając się użyć roślin mod-
nych w okolicach Radomska ok. II wojny światowej. Przy pomocy 
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku urządzono ogró-
dek wiejski w formie czworoboku z rabat kwiatowych, wewnątrz 
którego znajduje się miejsce przeznaczone do uprawy niezna-
nych dziś roślin (w tym roku obsiano je lnem). Tak przygotowa-
na zagroda będzie służyła młodzieży wiosną, latem i jesienią, 
jako miejsce lekcji muzealnych poświęconych życiu dawnej wsi 
radomszczańskiej, zimą, z powodu braku ogrzewania, musi być 
zamknięta. W sezonie letnim zagroda tatarska jest też miejscem 
spotkań z kulturą. W lipcu gościła festiwal chóralny „Wschód-Za-
chód Zbliżenia”. Od 29 lipca w każdą niedzielę dzieci i młodzież 
wystawiają spektakl „Bajki tatarskie”, przygotowany w oparciu 
o antologię „Kara-Batyr i Błękitny Koń”.

Kiedy pomagałam pracownicom muzeum przy zakładaniu 
ogródka, do zagrody zajrzała kobieta z sąsiedztwa – popatrzy-
ła i powiedziała: „Wy tak tu, Panie, pracujecie, a czy ci Tatarzy to 
w ogóle mieli kwiaty?” Zdziwiona zapytałam: „To Pani nie wie? Pani 
nie jest z Tatarów?” „Nie – my nie!” – odparła kobieta. „Więc gdzie ci 
Tatarzy mieszkali? „Mówią, że tu i trochę dalej, i jeszcze za kościo-
łem” – odpowiedziała, wskazując miejsca, gdzie najdłużej zacho-
wały się relikty zagród „tatarskich”. 

Miasto wchłonęło wieś, wpłynęło na zmianę układu prze-
strzennego jej zabudowy, sprawiło, że mieszkańcy przestali odczu-
wać dawną więź grupową, jednak legenda o Tatarach przetrwała.

Krystyna Filarowska
■

„Tatarska” zagroda – ściana domu i szopa-wozownia Wnętrze izby w „tatarskiej” zagrodzie
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Pragnę zwrócić uwagę na publikację Jacka Feduszki pt. 
„Rocznik Tatarski” (1932-1938) zamieszczoną w ostatnim nu-
merze „Przeglądu Tatarskiego” nr 2-1433/2012. Otóż autor pi-
sze w niej, że pierwszy tom „Rocznika Tatarskiego” miał się 
ukazać w Warszawie w roku 1932, co nie jest zgodne z praw-
dą. Wydany on został rzeczywiście w tym roku, ale w Wilnie, 
co było realizacją uchwały podjętej podczas I Zjazdu Związku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 
w roku 1928. W maju 1932 roku planowany był w Wilnie II 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, a Radzie 
Centralnej wspomnianego związku zależało, aby pierwszy 
tom „Rocznika Tatarskiego” ukazał się właśnie podczas wi-
leńskiego spotkania polskich orientalistów. Uczyniono zatem 
wszystko, pomimo występujących trudności z kosztami wyda-
nia i druku, by do tego czasu rocznik był już gotowy. 

Tak też się stało, w wyniku aktywnej działalności jego 
redakcji, kierowanej przez prawnika Leona Najman-Mirzę 
Kryczyńskiego i przy wsparciu Komitetu Funduszu Kultury Na-
rodowej. I oto w czasie pierwszego dnia zjazdu polskich orien-
talistów w Wilnie, 16 maja 1932 roku, Olgierd Najman-Mirza 
Kryczyński, starszy brat Leona, jako prezes Rady Centralnej 
Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospoli-
tej, przekazał dla Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego 
pierwszy tom „Rocznika Tatarskiego”, budząc nim powszechne 
zainteresowanie. W wielu polskich pismach, różnej orientacji 
społecznej czy politycznej, ukazały się na jego temat liczne, 
przeważnie pochlebne recenzje. 

Jak doszło do wydania drugiego tomu „Rocznika Tatarskie-
go”, w Zamościu w roku 1935, pisze dokładnie Jacek Feduszka 
w swojej publikacji. Warto wspomnieć, że autorami, tak pierw-
szego, jak i drugiego tomu rocznika, byli nie tylko Tatarzy, ale 
także historycy, etnografowie, językoznawcy i orientaliści pol-
scy. Redaktorem naczelnym drugiego tomu był ponownie Leon 
Najman-Mirza Kryczyński, który od roku 1932, aż do początków 
roku 1935 zajmował stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowe-
go w Zamościu, a w latach 1935-1939 podobne w Sądzie Okrę-
gowym w Gdyni. Będąc przy tej postaci należy wspomnieć, że 
Leon Najman-Mirza Kryczyński zginął pod koniec roku 1939 lub 
na początku 1940, zamordowany przez Niemców wraz z grupą 
inteligencji polskiej z Pomorza w Piaśnicy pod Wejherowem. Od 
kilku lat na budynku w centrum Gdyni, gdzie mieszkał Kryczyń-
ski, wisi poświęcona mu tablica. Stało się to dzięki inicjatywie 
prof. Selima Chazbijewicza. Czy jednak od tamtego momentu 
któryś z polskich Tatarów był przy niej, złożył wiązankę kwia-
tów? A przecież o tym miejscu, o postaci przedwojennego litera 
naszej społeczności należy stale pamiętać.

Wracając do „Rocznika Tatarskiego”, to trzeci tom ukazał 
się w roku 1938, ale w Warszawie, nie zaś w Wilnie, jak chce 
tego Jacek Feduszka. Jak wiadomo, zawierał on historię Tata-
rów, ze względu na przeszłość nazywanych litewskimi, a także 
rozdziały poświęcone tatarskiej obyczajowości i wierzeniom. 
Autorem całości był Stanisław Kryczyński, historyk i etnograf, 
pochodzący z chrześcijańskiej gałęzi rodu Kryczyńskich1. Przy-

1 O „Roczniku Tatarskim” i innych wydawnictwach Tatarów polskich w latach 
międzywojennych XX w. pisałem w swojej książce „Tatarzy polscy 1918-1939”, 
Warszawa 1990, s. 120-138.

gotowywał on również materiały do czwartego tomu „Roczni-
ka Tatarskiego”, zawierające bardzo ciekawe artykuły różnych 
autorów. Jednak wybuch II wojny światowej zniweczył te plany. 
Stanisław Kryczyński zmarł w roku 1941 i został pochowany 
w Łowiczu, gdzie na tamtejszym cmentarzu znajduje się ro-
dzinny grób Kryczyńskich. Sylwetkę Stanisława przypomniał 
Władysław Mach w „Nowej Kulturze” w roku 19582.

W latach 70. XX wieku, gdy pracowałem nad swym dok-
toratem poświęconym Tatarom polskim lat międzywojennych, 
poznałem w Warszawie Panią dr Irenę Kryczyńską, wdowę 
po Stanisławie, w której mieszkaniu spędziłem wiele godzin, 
przeglądając spuściznę rękopiśmienną jej męża. Przy okazji 
poznałem też wnuków Stanisława Kryczyńskiego, w osobach 
czterech pań i pana, dzięki którym nie zaginie ich ród. W mate-
riałach pozostawionych i ocalonych z wojny dzięki Pani Irenie, 
dzisiaj już nieżyjącej, nie odnalazłem tekstów do przyszłego 
czwartego tomu rocznika, było natomiast wiele rękopisów 
dotyczących m.in. życia Tatarów w Słonimiu w woj. nowo-
gródzkim i dziejów innych narodów muzułmańskich, a także 
uwidoczniły się zainteresowania Stanisława Kryczyńskiego 
etnografią polską i czeską. Materiały te Pani dr Irena Kryczyń-
ska przekazała za pośrednictwem prof. Jana Tyszkiewicza do 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Odnośnie działalności wydawniczej Tatarów polskich po 
II wojnie światowej, to pierwszym powojennym wydawnic-
twem tatarskim był broszura „Muzułmanin Polski”, wydana 
przez Muzułmański Związek Religijny w Polskiej Rzeczypo-
spolitej Polskiej w roku 1966 z okazji 1000-lecia Państwa Pol-
skiego. Jej redaktorami i autorami byli Maciej Musa Konopacki 
i Ali Radecki, o czym w broszurze nie wspomniano, zamiesz-
czając tylko ich artykuły.

Jacek Feduszka wspomina również o „Orientach Sokól-
skich” jako o inicjatywie tatarskiej, co mija się z prawdą. Otóż 
ich organizatorem był Sokólski Ośrodek Kultury. W roku 1976 
kierowała nim Walentyna Siniakowicz, a pracownikiem był 
wymieniony powyżej Maciej Musa Konopacki. „Orienty” były 
ich wspólnym dziełem, oczywiście przy poparciu ówczesnych 
władz powiatu sokólskiego. Pierwszy „Orient Sokólski” miał 
miejsce 30 VI/ 1 VII 1976 roku. Uczestniczyło w nim liczne gro-
no historyków, etnografów, orientalistów, prawników i innych 
osób z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Byli także 
studenci z Uniwersytety Warszawskiego oraz kilkoro przed-
stawicieli Karaimów polskich. Tatarzy, poza kilkoma osobami, 
do spotkania podeszli nieufnie, choć przybyli przedstawiciele 
Muzułmańskiego Związku religijnego w PRL. Z biegiem czasu 
Tatarzy polscy przekonali się do tych działań i coraz częściej 
w nich uczestniczyli. O „Orientach Sokólskich” przydałaby się 
oddzielna publikacja3.

Aleksander Miśkiewicz
■

2 W. Mach, Stanisław Kryczyński – pisarz odnaleziony, „Nowa Kultura”, 20 VII 1958, s. 20.
3 O „Orientach Sokólskich”: D. Łotowska, Z kart historii Domu Kultury w Sokółce, 

„Dyskusja”, I-III, Białystok 1986, s. 23-24; A. Miśkiewicz, „Tatarska legenda”, 
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Aleksander Miśkiewicz

Jeszcze o „Roczniku Tatarskim” 
i „Orientach Sokólskich”
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Selim Chazbijewicz

Prześladowania Tatarów na Białorusi 
w okresie władzy sowieckiej i obecnie

Tatarzy polsko-litewscy lub ściślej – Tatarzy Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, stanowiący niewielką etniczną wspólnotę, żyjącą na te-
rytorium dawnej Rzeczypospolitej od sześciuset lat, wytworzyli także 
odrębną – endemiczną – kulturę, będącą syntezą tradycji lokalnych, 
chrześcijańsko-łacińskich i muzułmańskich. Etnos ten, od początku 
wieku XX ulegał coraz wyraźniejszemu podziałowi na trzy, coraz 
bardziej izolowane od siebie grupy, związane z trzema państwami 
powstałymi po 1918 roku: Tatarów polskich, litewskich i białoruskich. 

Po tym czasie część ludności tatarskiej, prawie połowa popu-
lacji wg stanu z 1914 r., znalazła się poza granicami Rzeczypospoli-
tej: w Republice Litewskiej oraz Związku Sowieckim, w utworzonej 
tam Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej na obszarze 
wschodniej Białorusi. Ziemia Mińska na skutek traktatu ryskiego 
nie weszła w skład Polski; wraz z nią, po stronie sowieckiej została 
spora liczba ludności polskiej, a także prawie dwie piąte populacji 
polsko-litewskich Tatarów.

Tatarska mniejszość na Litwie w latach 1918-1940 cieszyła się 
względami ówczesnych władz. Wprawdzie nie mogła zrzeszać się 
w organizację etniczną – działalność jakichkolwiek organizacji 
mniejszości etnicznych była w państwie litewskim zabroniona – 
ale istniały gminy muzułmańskie formalnie niezależne od siedzi-
by głównej gminy w Kownie, w Rejżach koło Olity i w Winksznu-
piach. W roku 1930 rząd Litwy w podziękowaniu za wkład Tatarów 
w litewską obronność i państwowość w przeciągu wieków ufun-
dował gminie muzułmańskiej w Kownie meczet w stylu nawiązu-
jącym do architektury mauretańskiej. Zachował się on do dzisiaj. 
W roku 1990 ponownie oddany gminie muzułmańskiej powrócił 
do swych pierwotnych funkcji. Liczbę ludności tatarskiej na Litwie 
w okresie międzywojennym można w przybliżeniu szacować na 
około 1000-1500 osób.

Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na Ziemi Mińskiej, od 
1921 roku bezpowrotnie straconej na rzecz Związku Sowieckie-
go. W latach dwudziestych na sowieckiej Białorusi żyło 3777 Ta-
tarów. Na wsi zamieszkiwało 558 osób, mieszkańcami miast było 
3129, co dawało 0,01% ludności Białoruskiej Republiki Sowieckiej 
(mieszkańcy wsi) i 0,38% całej ludności (mieszkańców miast). Wg 
danych z lutego 1920 roku w Mińsku mieszkało 1283 osób narodo-
wości tatarskiej, w Śmiłowiczach pod Mińskiem 386, w Uździe 210, 
w Kopylu 124. Z tej liczby 70%, tj. 1670 osób było piśmiennych (nie 
licząc znajomości czytania i pisania w alfabecie arabskim), spośród 
kobiet 39% całości populacji.

Władze sowieckie na Białorusi próbowały z jednej strony ko-
kietować Tatarów, stwarzając namiastki etnicznego rozwoju, i tak 
na przykład w ówczesnej tatarskiej dzielnicy Mińska, tzw. tatarskiej 
słobodzie, została otwarta w roku 1928 świetlica. Próbowano zało-
żyć tatarskie kołchozy, jak „Profintern” w Śmiłowiczach oraz „Czyr-
wony agarodnik” w Mińsku. Pewne zainteresowanie białoruskimi 
Tatarami pojawiło się też wśród tamtejszych sowieckich uczonych. 
Opublikowano więc artykuł tatarskiego historyka, Jachji Gembickie-
go, pt. „Zagadnienie położenia społeczno-ekonomicznego Tatarów 
białoruskich w średniowieczu”, w „Zapiskach Addzieła Gumanitar-
nych nawuk”, Biełaruskaja Akademija Nauk, kniga 8, tom 3, Mińsk 
1929. W czasopiśmie „Nasz Kraj”, nr 6-7, 1927 r. ukazał się artykuł 
sowieckiego historyka na Białorusi L[eonida]. Cwietkowa pt. „Kilka 
słów o mińskich Tatarach”. W tymże czasopiśmie było publikowa-
nych kilka niedużych objętościowo, acz bogatych w treść tekstów 
uczonego i pisarza Witalija Wolskiego. Niemniej jednak od końca 
lat dwudziestych w stosunku do ludności tatarskiej zaczynają się 
również i represje.

Tendencje te nasilają się w latach trzydziestych. W marcu 1933 
roku organy OGPU aresztowały grupę wpływowej inteligencji ta-
tarskiej i białoruskiej na podstawie znanych artykułów 72 i 76 ko-
deksu karnego BSRS – antysowiecka agitacja i propaganda – udział 
w kontrrewolucyjnych organizacjach. Na podstawie sfabrykowa-
nego oskarżenia aresztowano Jachiję Chasanowicza Gembickiego, 
Ibrahima Chalilewicza Murzę Murzicza, Chasienia Jusifowicza Ry-
zwanowicza oraz Josifa Siemionowicza Daszkiewicza. Charaktery-
stycznym był donos, na podstawie którego dokonano aresztowania. 
Wiele mówi jego stylistyka – zarówno w atmosferze politycznej, jak 
i obyczajowej dlatego przytaczam go w całości, na podstawie doku-
mentów znajdujących się w Archiwum Komitetu Bezpieczeństwa 
Państwowego Republiki Białoruskiej nr sprawy 31371 oraz Archi-
wum KGB BR, sprawy nr 31371, ark. 63-69. Na początku lat 90. XX 
wieku, zanim do władzy doszedł Łukaszenko, można było jeszcze 
otrzymać pozwolenie na badanie archiwum NKWD w Mińsku, co 
też uczyniłem. Oto wyniki:

„Pragnąc być całkowicie szczerym przed organami OGPU, 
absolutnie uczciwie ujawniam to, co jest mi wiadome dzięki sys-
tematycznym kontaktom z częścią osób tworzących w Mińsku 
kontrrewolucyjną organizację złożoną przede wszystkim z byłej 
szlachty tatarskiej. Wiadomo mi o następujących osobach z tej 
grupy: Murza Murzicz Ibrahim Chalilewicz, tatarski szlachcic, 
absolwent wydziału prawa uniwersytetu, do rewolucji pracował 
w Kijowskim banku, w czasach obecnych buchalter Gosbanku; 
Gembicki Iwan Konstantinowicz, były podpułkownik artylerii, 
z jego słów uznałem, że posiada dyplom ukończenia Białoru-
skiego uniwersytetu, w czasach obecnych buchalter Gosbanku; 
Biciutko Sulejman Jakowlewicz, były podpułkownik sztabu gene-
ralnego, ojciec jego był właścicielem nieruchomości, jednocześnie 
pracując w gubernialnym urzędzie akcyzy; Bogdanowicz Stiepan, 
były urzędnik sądu okręgowego, obecnie pracuje w charakterze 
naczelnika straży pożarnej przy pobliskiej fabryce, krewny Murzy 
Murzicza; Daszkiewicz Josif Siemionowicz, były urzędnik urzędu 
celnego, obecnie buchalter jednego z mińskich banków; Ryzwa-
nowicz Chasień Josifowicz, były sędzia śledczy, syn urzędnika 
carskiej służby, obecnie pracuje w mińskiej milicji, jest krewnym 
Biciutko; Muchla Ibrahim Aleksandrowicz, buchalter związku ta-
tarskich organizacji, były pracownik urzędu celnego, miał zamiar 
wyjechać do Kijowa.

Przedstawione przeze mnie osoby stanowią jądro organizacji 
– inni członkowie są mi nieznani, są to prawdopodobnie 
drobni urzędnicy z czasów poprzednich i obecnych. Grupa ta 
zbierała się systematycznie w prywatnych mieszkaniach pod 
pozorem gry w winta, gdzie prowadzono spotkania w celach 
kontrrewolucyjnych. Z tych rozmów stało się dla mnie jasnym, że 
organizacja ta działa na podstawie religijnej, pod płaszczykiem 
tejże rozszerza swoje wpływ na religijnie nastawionych Tatarów 
także i wśród tatarskich robotników i ludzi pracy. Niejednokrotnie 
byłem świadkiem spotkań Murzy Murzicza, Gembickiego, 
Ryzwanowicza, Muchli w celach nacjonalistycznych, kiedy 
wspomniani jednomyślnie stwierdzali konieczność wsparcia pracy 
meczetu w sensie jego dalszego trwania w tym celu, aby wokół 
meczetu skupić Tatarów o poczuciu religijnym i wrogich władzy 
sowieckiej. Murza Murzicz w mojej obecności od zbierających się 
do gry w winta zbierał pieniądze, w rezultacie czego zbierała się 
solidna suma. Gdzie wędrowały owe pieniądze tego powiedzieć 
nie mogę. Przy spotkaniach na tematy polityczne podczas dyskusji 
o formie ustrojowej po upadku rządów sowieckich Gembicki 
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był zwolennikiem republiki demokratycznej. Z jego wywodami 
obecni zgadzali się całkowicie. Jeśli chodzi o problem istnienia 
władzy sowieckiej to Gembicki i inni dowodzili, że pozostałości 
idei Trockiego i Bucharina oraz klasa chłopska przyczynią się do 
upadku reżimu.

Nie pamiętam dokładnie ale w roku 1932 w mieszkaniu Mu-
rzy Murzicza mówił Gembicki w obecności Ryzwanowicza, Muchli, 
Biciutko i Bogdanowicza, iż: „Na Dalekim Wschodzie sprawy z każ-
dym dniem rozwijają się na niekorzyść Związku Sowieckiego, gene-
rał Dietrisch oraz ataman Siemionow zorganizowali poważne siły 
białej emigracji i lada moment ów mocny cios przy polskiej pomocy 
rozwali władzę sowiecką. Gembicki zakończył słowami: „My, ma-
hometanie dzielni i honorowi, jesteśmy na widoku Europy, powin-
niśmy sobą przedstawiać siłę zdolną zniszczyć gnębicieli narodu.” 
Wpływ Murzy Murzicza, Gembickiego i innych był duży i rozprze-
strzeniał się na całą tatarską kolonię w Mińsku, tatarski kołchoz 
gdzie znajdują się wspólnicy ich kontrrewolucyjnych knowań. Tych 
na razie nie mogę wskazać, ale postaram się zdobyć ich nazwiska 
i powiadomić OGPU.

Jako fakt wpływu Murzy Murzicza mogę przytoczyć fakt, iż 
Tatarzy mińscy zasięgają u niego porady we wszystkich, nawet 
najbardziej osobistych sprawach. Ze słów Murzy Murzicza wiado-
mo mi, iż w końcu 1932 roku ma przyjechać do Kijowa Jakubowski 
z Polski, z Wilna w sposób nielegalny, krewny Ajszy Jakubowskiej. 
Ma również odwiedzić Mińsk. O celach tego przyjazdu Jakubow-
skiego do BSRS Murza Murzicz mi nie powiedział, ale obiecał za-
prosić mnie do siebie podczas jego wizyty”. Podpisał: Stiepan Mi-
chajłowicz Chotenowicz.

Na skutek tej denuncjacji aresztowano w dalszej kolejności 
około 40 przedstawicieli inteligencji tatarskiej Mińska. 

Następna większa fala aresztowań zaczęła się w roku 1938. 
W tym czasie aresztowani byli m.in.: Sulejman Smajkiewicz, 
syn Mustafy, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Polski, Osman 
Smolski, syn Bekira, pod tym samym zarzutem; Mustafa 
Półtorżycki, syn Ibrahima, też pod zarzutem współpracy z polskim 
wywiadem. Adam Chasieniewicz, syn Mustafy, pod zarzutem 
agitacji antysowieckiej; Mustafa Chasieniewicz, syn Jakuba, za 
agitację antysowiecką i szpiegostwo na rzecz Polski; Sulejman 
Szachidewicz, syn Bekira, za udział w antysowieckiej organizacji. 
Rok wcześniej aresztowani i osądzeni byli m.in.: Aleksander 
Jakubowski, syn Jakuba, za członkostwo w antysowieckiej 
organizacji; Rafał Szucki, syn Chasienia, za antysowiecką agitację 
i udział w nielegalnej organizacji. 

W tym miejscu należy dopisać sprawę aresztowania Alego 
Woronowicza, czołowej postaci życia intelektualnego i religijnego 
polskich Tatarów w latach trzydziestych. Urodzony w roku 1902, 
w Lachowiczach, w roku 1932 ukończył arabistykę na Uniwersyte-
cie Jana Kazimierza we Lwowie, później w roku 1933, dzięki pomo-
cy stypendialnej Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Al-Azhar w Kairze, zostając znawcą prawa i teologii muzułmań-
skiej. W roku 1937 został mianowany imamem Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej m.st. Warszawy i jednocześnie kapelanem 
szwadronu tatarskiego w 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Na począt-
ku września 1939 roku wraz z rodziną przedostał się z Warsza-
wy do Klecka, gdzie zastała go sowiecka okupacja. W roku 1940 
został aresztowany przez NKWD. Znane są dokumenty jego prze-
słuchań. Od 1941 roku ślad po nim zaginął. Najprawdopodobniej 
rozstrzelano go podczas ewakuacji władz sowieckich po ataku 
niemieckim w 1941 roku.

Tatarzy polscy uczestniczący w istotny sposób w realizacji 
wschodniej polityki II RP na Kresach, zwłaszcza w ruchu prometej-
skim, po 17 września 1939 roku zapłacili za to dużą cenę – zniszcze-
nie inteligencji, życia religijnego i wszystkich społecznych podstaw 
etnicznej egzystencji. Represje, którym poddani byli polscy i biało-
ruscy Tatarzy, wykraczały poza okres 1930-1938 i podczas sowiec-
kiej okupacji na ziemiach Rzeczypospolitej nasilały się w stosunku 
do tych, którzy podobnie jak polska ludność tych ziem związani byli 
z polską administracją, armią bądź szkolnictwem.

Przykładowo, w Słonimiu, jednym z większych ośrodków 
osadnictwa tatarskiego, na ogólną liczbę członków gminy muzuł-
mańskiej – 395 osób według stanu z 1934 roku, ofiarami sowiec-
kich represji w latach 1940-1945 padło 39 osób, czyli 10% populacji. 
Oprócz tego 5 osób zginęło z rąk niemieckich, czyli łącznie 44 oso-
by, co stanowi więcej niż 10%.

Czasowym represjom, aresztowaniom, przesłuchaniom, 
podlegali prawie wszyscy przedstawiciele tatarskiej inteligencji, 
pochodzenia szlacheckiego, aktywni członkowie polskich i tatar-
skich organizacji, jak Koła Młodzieży Tatarskiej w Wilnie (1936-
1939), Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP (1926-1939), 
muftiatu (1925-1939), wileńskich korporacji studenckich, działa-
cze BBWR, Obozu Zjednoczenia Narodowego oraz innych partii 
i organizacji politycznych. Szczególnym prześladowaniom pod-
legali słuchacze Szkoły Nauk Politycznych przy Instytucie Badań 
Europy Wschodniej w Wilnie, słuchacze lektoratów tatarskiego 
i arabskiego przy tej szkole.

Po roku 1945 praktycznie przestała istnieć muzułmańska gmi-
na religijna w Wilnie, w Słonimiu, a także w wielu innych miastach, 
miasteczkach i osadach zamieszkałych przez Tatarów.

Przykłady te można by mnożyć i niewątpliwie rekonstruk-
cja listy imiennej Tatarów polsko-litewskich aresztowanych i re-
presjonowanych przez sowiecki aparat bezpieczeństwa jest ko-
nieczna i potrzebna. Trzeba zaznaczyć, iż mińscy Tatarzy, w du-
żej części urzędnicza inteligencja szlacheckiego pochodzenia, 
w większości wypadków reprezentowali stanowisko propolskie. 
Z akt śledczych wynika, iż oskarżani byli, zwłaszcza w 1938 roku, 
o działalność szpiegowską na rzecz Polski. Z dat aresztowań wi-
docznym jest, iż represje w stosunku do Tatarów trwały przez całe 
lata trzydzieste.

Już w roku 1945, w listopadzie został aresztowany Ibrahim 
Jakubowski, syn Mustafy, imam meczetu w Mińsku, który zmarł 
podczas śledztwa. W latach pięćdziesiątych zniszczono drewnia-
ną, zabytkową zabudowę tatarskiej dzielnicy Mińska, „tatarskiej 
słobody” i „tatarskich ogrodów”, zniszczono murowany meczet 
i tatarski cmentarz, zakazano jakiejkolwiek działalności religijnej 
i kulturalnej.

Odradzający się po 1990 roku tatarski ruch kulturalny i społecz-
ny na Białorusi został przez reżim Łukaszenki zdławiony, podobnie 
jak działalność Polaków. W roku 2005 służby specjalne Łukaszenki 
zamordowały czołowego działacza społecznego i kulturalnego Ta-
tarów białoruskich, wydawcę i redaktora wielu książek i czasopism 
tatarskich, naukowca Ibrahima Konopackiego, pozorując samobój-
stwo. Od tego czasu działalność tatarskich organizacji na Białorusi 
praktycznie upadła. 

Selim Chazbijewicz
■

Tatarskie domy w Śmiłowiczach
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Ewa Klaputh

Le Château de Costaérès, 
czyli tajemnice inżyniera Abakanowicza 

Czwartek, 21 grudnia 2006, 23:55 starannie utrzymany traw-
nik przed letnią posiadłością inżyniera Abakanowicza na północnym 
wybrzeżu Bretanii upstrzony jest jak jajecznica białożółtymi kawał-
kami rozbitego serwisu stołowego. Z kwaśną miną zbiera je służący 
ubrany w czerwoną kamizelkę i białą koszulę, której rękawy wydyma 
ciepły wiatr od morza. Pełne sar-
kazmu słowa służącego zagłusza 
szum potężnych fal Atlantyku. 
Jaśniepańskie humory Monsieur 
Abdank co prawda mogły zepsuć 
nastrój każdemu, ale służący był 
do nich przyzwyczajony i wie-
dział z doświadczenia, że goście 
z Paryża, którzy przyjadą pod 
wieczór, przypomną pracodawcy 
jego dobre maniery. Przyjechać 
ma nowy nauczyciel panienki 
Zosi, malarz Wyczółkowski, po 
którego posłano już konie na sta-
cję.

Humorzasty Monsieur Ab-
dank nazywał się w rzeczywi-
stości Bruno Abakanowicz (1852-
1900). Był wszechstronnym pol-
skim inżynierem, matematykiem 
i wynalazcą. W wieku 23 lat (!) 
zrobił habilitację, a potem wykła-
dał w Lwowskiej Szkole Politech-
nicznej. W 1881 roku przeniósł 
się – jak twierdzą wtajemniczeni 
w ucieczce przed wierzycielami – na stałe do Francji i zamieszkał 
w Parc-St.Maur nad Marną, na wschód od Paryża. W dziedzinie 
elektrotechniki inżynier Abakanowicz osiągnął światową sławę. Po 
sprzedaży jednego ze swoich wynalazków w Ameryce uniezależnił 
się finansowo, a dalsza współpraca z firmami amerykańskimi i fran-
cuskimi przyniosła mu sporą fortunę. Francja zawdzięcza mu m.in. 
elektryfikację Lyonu. W 1889 roku został odznaczony Legią Honoro-
wą za zasługi dla Francji.

Bruno Abakanowicz pochodził ze starego rodu tatarskiego 
herbu Abdank, osiadłego przed kilkoma wiekami na Litwie. Twier-
dził, że naprawdę nazywa się Abak-Chanowicz, a gdzieś na szlaku 
dziejów zgubiła się w jego nazwisku jedna zgłoska. Potomkiem 
chana czy chociażby Tuhaj-bejem, jak go dobrotliwie nazywał jego 
przyjaciel Henryk Sienkiewicz, to on pewnie nie był, ale... czasem 
wystarczał za całą ordę, jak twierdzili najbliżsi. Był człowiekiem 
fascynującym, ale też bardzo trudnym w codziennym współży-
ciu. W czasie budowy letniej posiadłości na bretońskiej wysepce 
Costaérès dużo mówiło się na wybrzeżu o jego pobudliwym tempe-
ramencie, ale służący słuchał tego ze spokojem i wyskoki swojego 
pracodawcy rodem z Tatarów przyjmował ze wzruszeniem ramion 
– uważał, że Francuz nie może zrozumieć wschodniej duszy.

Z głębokich rozmyślań o zawiłościach losu wyrwał naszego 
służącego hałas otwieranego okna. Wychylił się z niego Monsieur 
Abdank i krzyknął tubalnym głosem: „do kroćset, nareszcie koniec, 
a niech leci do diabła...” A potem jeszcze dał się słyszeć odgłos darte-
go płótna. Służący patrzył jak zaczarowany. Nad nim, nad zamkiem, 
nad zielonym trawnikiem wirowały białe, niesione wiatrem, lekkie 
jak puch, płatki. Właśnie, jak puch... „Oh, la, la, toujours ces petits 
procédés doux!” (O la, la, jak zwykle te same słodkie sztuczki!) wy-

krztusił. „Tyle tego <śniegu>, że przyjdzie nam słomą wypychać po-
duszki”, dodał. Tym razem Monsieur Abdank w przypływie dobrego 
humoru żegnał zimę, odsyłając resztę poduszkowego „śniegu” wraz 
z ciepłym południowym wiatrem tam, „gdzie diabeł zimuje”! „Ośnie-
żanie” okolicy było często powtarzającym się zajęciem Pana Inżynie-

ra, pisze o tym ciekawie wnuczka 
Sienkiewicza Maria Korniłowi-
czówna w swoich wspomnie-
niach Onegdaj. 

Inżynier Abakanowicz na-
dał swojej letniej posiadłości 
kształt zaczarowanego zamku ze 
wschodniej baśni. Postawił go na 
mini wysepce Ile de Costaérès, 
którą kupił w 1892 roku z masy 
spadkowej René Le Brozec, bre-
tońskiego celnika z Trégastel. 
Połączona jest ona z lądem ska-
listym dnem morskim i w dniach 
silnego odpływu można tu dojść 
od strony rybackiej wioski Plo-
umanac’h suchą nogą. Prace bu-
dowlane prowadził paryski archi-
tekt Lanmoniez. Na wykończenie 
wnętrz wykorzystał Abakanowicz 
drzewo z trójmasztowca Maurice, 
który rozbił się zimą 1893 roku 
w szalejącym huraganie na plaży 
Costaérès. Żeby odpływy morza 
się nie marnowały, przedsiębior-

czy Monsieur Abdank założył obok zameczku hodowlę ostryg.
Henryka Sienkiewicza poznał Abakanowicz na wystawie 

przemysłowej w Paryżu w 1878 roku. Z przypadkowego spotkania 
zrodziła się wielka przyjaźń wielkich ludzi. Trwała ona aż do na-
głej śmierci Abakanowicza w sierpniu 1900 roku. Spotykali się we 
Lwowie i w Paryżu. Jak dzieci cieszyli się na letnie wakacje w Plo-
umanac’h. W domu Abakanowicza w Parc-St.-Maur ukończył 
Sienkiewicz „Rodzinę Połanieckich” (1894), rozpoczął i skończył 
„Krzyżaków” (III 1900). W zamku Costaérès napisał kilka rozdzia-
łów „Quo Vadis”, światowej sławy bestsellera, za który otrzymał 
w 1905 roku nagrodę Nobla. Abakanowicz zmarł na rękach Sien-
kiewicza w swoim domu w Parc-St.-Maur, a umierając powierzył 
swoją ukochaną córkę Zosię (1883-1943), wówczas 17-letnią pan-
nę, opiece pisarza.

Jedynaczka Zosia (brat zmarł w dzieciństwie) była przez ojca 
wychowywana na chłopaka. Wnuczka Sienkiewicza pisze, że „wio-
dła żywot ordyńca albo mołojca z siczy”. Po śmierci ojca Zofia Aba-
kanowiczówna skończyła London School of Economics, a następ-
nie podjęła studia geografii na Sorbonie. Jej opiekunem prawnym 
był Henryk Sienkiewicz. W 1908 roku wyszła za mąż za malarza 
Stanisława Pstrokońskiego i kilka lat później urodziła się im córecz-
ka Danuta. W 1943 roku Zofia Pstrokońska dostała się w Warszawie 
do łapanki ulicznej i została wywieziona do obozu koncentracyjne-
go w Oświęcimiu, gdzie zmarła.

Henryk Sienkiewicz nie był jedyną znaną osobistością w mu-
rach zamku Costaérès. Przyjeżdżali tu przedstawicieli przemysło-
wych elit Francji i Ameryki, artyści i pisarze. Ze znanych Polaków 
wymieńmy Władysława Mickiewicza, Aleksandra Gierymskiego 
i wspomnianego wcześniej Leona Wyczółkowskiego. Ileż tomów 

Bruno Abdank-Abakanowicz
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O KRZYWEJ BRZOZIE
(Bajka tatarska)

Żył sobie niegdyś pomysłowy ubogi człowiek. W tej samej 
okolicy mieszkał również bogacz, który bardzo lubił się prze-
chwalać i uważał się za wielkiego mądralę.

– Mnie nie oszuka żaden spryciarz! – lubił powtarzać 
chwalipięta.

Pewnego dnia szedł sobie drogą i zobaczył z daleka spryt-
nego biedaka, który stał wsparty o krzywą brzozę. Chwalipięta 
podszedł do niego i powiedział:

– Ciebie, przyjacielu, uważają za pomysłowego sprycia-
rza. Nuże, spróbuj mnie przechytrzyć!

Na to spryciarz odpowiedział:
– Dlaczego miałbym i nie spróbować! Przechytrzyłbym 

cię, ale niestety nie mam przy sobie woreczka z chytrościami. 
Został w domu.

– Więc przynieś swój woreczek, a ja tu na ciebie pocze-
kam – powiedział chwalipięta.

– Poszedłbym chętnie, ale nie mogę – powiedział. – Wi-
dzisz, jak brzoza się przekrzywiła? Jeśli odejdę, ona się prze-
wróci.

Usłyszawszy tę odpowiedź, chwalipięta rozgniewał się 
i krzyknął:

– Idź, i szybko przynieś swoje chytrości! Do twojego po-
wrotu sam będę podpierał brzozę!

Poszedł więc spryciarz i już nie wrócił. A chwalipięta, mó-
wią, do dzisiejszego dnia stoi i podpiera krzywą brzozę.

Z języka rosyjskiego przetłumaczyła
Iza Melika Czechowska 

■

można by spisać, gdyby mury i wnętrza Le Château zaczęły opo-
wiadać swoją przeszłość!

Zamek Costaérès, w którym nasz krewki Tatarzyn żegnał zimę, 
po śmierci jego wnuczki Danuty Pstrokońskiej-Hermaszewskiej 
w roku 1971, kupiła spółka japońsko-francuska. Od 1989 Costaérès 
jest w posiadaniu niemieckiego aktora Didi Hallervorden. Wstęp 
na wyspę jest zabroniony, ale fotografować można zamek do woli. 
Przewodniki po Bretanii polecają go jako najbardziej romantyczny 
motyw Wybrzeża Różowego Granitu (Côte de Granit Rose).

Najpiękniej widać baśniowy zamek Tuhaj-beja z latarni mor-
skiej, do której z Ploumanac’h prowadzi przez chaos fantastycz-
nych skał z różowo-czerwonego granitu ścieżka celników (Le Sen-
tier des Douaniers). Po lewej i prawej stronie ścieżki mija się skały 
o przedziwnych formach, ale swojskich nazwach jak zając, żółw, 
grzyb czy kapelusz Napoleona. Kiedy podziwia się zamkowe mury, 
bramy i wieżyczki, odcinające się ostrym konturem od jaśniejące-
go wspaniałym bretońskim błękitem nieba, roztacza się przed pa-
trzącym idylliczny obraz, którego fragmentem chciałoby się zostać. 
Inżynier i wynalazca Abakanowicz zrealizował tutaj marzenia swo-
jego dzieciństwa. Ale i coś więcej. W dalekim świecie na Wybrzeżu 
Różowego Granitu pozostawił maleńki ślad polskości. Razem ze 
swoim wielkim przyjacielem Henrykiem Sienkiewiczem.

Biedna niegdyś wieś rybacka Ploumanac’h dzisiaj jest znanym 
letniskiem nadmorskim. Położone 5 km na wschód Perros-Guirec 
było już pod koniec XIX wieku bardzo modnym kurortem, do czego 
pewnie tak samo przyczynił się święty Guirec jak i piękne piasz-

czyste plaże. Z Paryża do Rennes, głównej stacji kolejowej Bretanii, 
jedzie się 2 godziny. Dalej lokalnym pociągiem do Lannion, z które-
go do Perros-Guirec jest jeszcze trzynaście kilometrów. Oczywiście, 
można tam też dojechać austostradą, która jest w Bretanii bezpłat-
na. Na wybrzeżu roi się od campingów, pokoi i hoteli.

Może latem tego roku zaglądną Państwo na wybrzeże Bretanii, 
śladami Sienkiewicza i inżyniera Abdank-Abakanowicza?

Ewa Klaputh 
Magazyn Polonijny „Po Prostu”

■

Zamek Costaérès

Podpis
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W związku z ukazaniem się przedruku zapomnianej edycji 
pióra ks. Michała Ignacego Wieczorkowskiego pt. Katechizm z oka-
zyi ochrzczenia Tatarzyna Budziackiego z początku XVIII w. warto 
zrobić kilka uwag ogólnych.

Po pierwsze: Godna podziwu i uznania jest inicjatywa wzno-
wienia tekstu dokonana przez Çaxarxan Xucalıq z Wrocławia, czyli 
współczesnych polskich muzułmanów (Wrocław 1433/2012). Po 
drugie: Podjęto trudną, ale zawsze aktualną problematykę kon-
wersji, zmiany wyznania w dobie staropolskiej. W nauce polskiej 
zajmowano się zwykle polemikami pomiędzy różnymi nurtami 
chrześcijaństwa. O konwersjach muzułmanów na chrześcijań-
stwo opracowań jest mało i ogólnie niewiele o tym wiadomo. Po 
trzecie: Tekst, mający charakter podręcznika misjonarskiego dla 
duchownego katolickiego pouczającego muzułmanina, został cie-
kawie opracowany. Otrzymał przedmowę historyczną pt. Tatarskie 
konwersje (s.7-16), o muzułmanach litewsko-polskich, czyli Tata-
rach, przypominającą zwięźle o dziejach ich pobytu, uprawnień 
i tolerancji wobec islamu w naszym „podwójnym” państwie. Re-
daktor Przeglądu Tatarskiego Musa Czachorowski wystąpił tutaj 
jako redaktor całości i autor owej przedmowy. Tekst opatrzony 
został także w specjalistyczne opracowanie językowe i edytor-
skie Barbary Podolak pt. XVIII-wieczny „Katechizm” jako przykład 
tureckiego tekstu transkrybowanego o tematyce religijnej (s.17-22). 
Oba szkice – historyczny i językowy – podnoszą znacznie wartość 
tekstu zasadniczego, czyli dwujęzycznego, polsko-tureckiego Ka-
techizmu (s.23-79).

Omawiany tekst drukowano dwukrotnie, w drukarni Ko-
legium Jezuickiego we Lwowie, w roku 1721 i 1727. Książeczka, 
opracowana przez ks. M. I. Wieczorkowskiego (1673-1750), za-
wiera pytania i odpowiedzi wydrukowane w dwóch równoległych 
kolumnach. Na stronach parzystych czytamy tekst po polsku, 
obok, na nieparzystych, w języku tureckim. Autor stosunkowo 
dobrze posługiwał się językiem osmańskim. Tureckie teksty, tzw. 
transkrybowane, czyli zapisane różnymi alfabetami (łacińskim, 
ormiańskim, greckim, cyrylicą itd.), nie zaś literami arabskimi, 
są cennymi zabytkami językowymi. Dokładniej i wszechstronniej 
dokumentują praktykę językową i cechy gramatyczne dawnego 
osmańskiego. Obszerny tekst Katechizmu, pomimo poprawnej for-
my tłumaczenia na język turecko-osmański, pozwala stwierdzić 
nawyki i cechy – fonetyczne, gramatyczne i słownikowe, wskazu-
jące na wcześniejsze podróże autora po Azji Zachodniej i jego po-
byty w Persji. Tekst turecki potwierdza w ten sposób identyczność 
piszącego jezuity z osobą ks. Michała Ignacego Wieczorkowskiego. 
Wiadomo o istnieniu podobnych książeczek kieszonkowych (długie 
i wąskie, 60 cm na 8cm), potrzebnych do prowadzenie misji w kra-
jach muzułmańskich w XVI-XVIII w. Ks. Wieczorkowski korzystał 
z wydawanych wcześniej takich tekstów, co można udowodnić.

Z rozmaitych powodów, duża liczba ludności chrześcijań-
skiej różnych narodowości przyjęła islam w państwie tureckim na 
Bałkanach. Wielu muzułmanów natomiast przyjęło chrześcijań-
stwo w Hiszpanii, w Wielkim Księstwie Moskiewskim, Wielkim 
Księstwie Litewskim i w Polsce. W dawnych wiekach zdarzał się 
przymus w stosunku do ludności podbitej lub wziętej do niewoli; 
później decydował z reguły osobisty wybór. Tematyka dotycząca 
zjawiska konwersji jest trudna do odpowiedniego badania z wielu 
względów; przede wszystkim z braku pisemnych wyjaśnień, pa-
miętników i deklaracji o przyczynach podejmowania decyzji. Tylko 
osobiste wyjaśnienia sięgają dostatecznie głęboko i mogą stano-
wić poważniejszą podstawę do zrozumienia zwrotu religijnego. 
W przeciwnym razie pozostają tylko analogie i przypuszczenia. 

W średniowieczu zdarzały się dysputy religijne na soborach lub po-
między teologami uniwersyteckimi, z reguły jednak w łonie różnych 
nurtów chrześcijaństwa i prądów zbliżających się do herezji, czyli 
zaprzeczania obowiązujących podstaw wiary. Wyjątkowo dysputy 
podejmowano ustnie pomiędzy chrześcijanami, mozaistami i mu-
zułmanami. Takie dyskusje prowadził Konstantyn Filozof u Cha-
zarów, nad Morzem Czarnym. Dysputa odwoływała się do Starego 

Testamentu, Nowego Testamentu i Koranu; Konstantyn spierał się 
jednocześnie z rabinami i muzułmanami (860 r.). Opis kronikarzy 
staroruskich – Greków i Rusinów – dotyczący przyjmowania chrze-
ścijaństwa przez pogańskiego Włodzimierza Wielkiego w 989 r., 
daje pojęcie o praktyce konwersji w starożytności i średniowieczu. 
Władce i elita podejmowała decyzję za całość ludu i poddanych. 
Jednostki pozostawały mało zorientowane i nieprzekonane do no-
wej wiary, podporządkowując się konwersji jedynie pozornie.

O muzułmanach w Wielkim Księstwie Litewskim i Królestwie 
Polskim napisano kilkanaście monografii i setki artykułów. Pierw-
szeństwo należy do Stanisława Kryczyńskiego i jego obszernego 
opracowania pt. Tatarzy litewscy z 1938 roku. W 2 poł. XX w. o muzuł-
manach litewsko-polskich pisali: Jacek Sobczak, Bohdan Baranow-
ski, Aleksander Miśkiewicz, Aleksander Dubiński, Piotr Borawski, 
Czesław Łapicz, Selim Chazbijewicz, Andrzej Zakrzewski, Stanisław 
Dumin, ostatnio Artur Konopacki. Piszący te słowa wydał nawet 3 
książki (1989, I 1999 – II 2002, 2008) traktując tematykę historyczną 
przekrojowo, od pocz. XIII w. do poł. XX w. Konwersja wśród naszych 
muzułmanów występowała stale, miała jednak bardzo ograniczony 
zakres. Najlepszym dowodem jest przetrwanie wyznawców islamu 

Jan Tyszkiewicz

Konwersja Tatara ze Stepu Budziackiego 
w Warszawie w roku 1720 
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wśród chrześcijan od średniowiecza XIV-XV w. we wszystkich czte-
rech państwach – Polsce, Litwie, Białorusi i Ukrainie – będących suk-
cesorami rozległego władztwa pod berłem Jagiellonów.

Świadomość każdego człowieka kształtuje się przez całe jego 
życie. Można ją różnie określać, w zależności od nauki, która podej-
muje badanie. Nie mając kwalifikacji psychologa, zrobimy tylko kil-
ka uwag, dotyczących konwersji z islamu w kręgu kultury europej-
skiej. Chcemy przypomnieć, że każdy staje w życiu przed wieloma 
wyborami, z których dwa są porównywalne i ważne. Każdy z nas 
akceptuje lub odrzuca przynależność narodową, każdy też decydu-
je czy pozostać w kręgu religii, w której znajduje się jego rodzina, 
wybrać inną lub przejść na ateizm. Indywidualne wybory, podejmo-
wane w wyniku indywidualnych doświadczeń i przemyśleń, są z re-
guły trudne, wymagają wysiłku i starań, konsekwentnych działań 
codziennych, wprowadzających do innego środowiska społeczne-
go i innego kręgu kultury. W przypadku zmiany religii przez osobę 
dorosłą, muzułmanin czy chrześcijanin może powiedzieć: „Jeden 
jest Bóg”. Chrześcijanin i muzułmanin wiedzą, że człowiek ma wolą 
wolę i będzie odpowiadać za swoje czyny na Sądzie Ostatecznym.

W średniowiecznej Europie wschodniej do XV w. mieszkały 
ludy pogańskie, Bałtowie, Finowie, niektóre plemiona tureckoję-
zyczne. Liczne ludy koczownicze przyjęły islam, który od XIV w. 
stał się przeważającą religią monoteistyczną na Stepie Kipczackim, 
w Azji Zachodniej, na Krymie i w rozległym państwie tureckim, 
obejmującym Półwysep Bałkański. Duże grupy plemienne, określa-
ne przez Europejczyków ogólnym mianem Tatarzy, wyznawały od 
schyłku średniowiecza prawie wyłącznie islam. Na zachodnim wy-
brzeżu Morza Czarnego, na Stepie Budziackim, na terenie obecnej 
Mołdawii i południowej Ukrainy, koczowała tzw. Orda Budziacka. 
Potomkami tych Tatarów z XV-XVII w. są zapewne obecni Gauga-
zowie, mniejszość narodowa zamieszkująca w Bułgarii i Rumunii. 
Są to też muzułmanie posługujący się nadal rodzimym językiem, 
należącym go grupy języków tureckich. Tatarzy Krymscy z Chana-
tu Krymskiego najeżdżali Ruś, Wielkie Księstwo Litewskie i Polskę 
przez XV-XVII w., uprowadzając z reguły ludność w niewolę (tzw. 
jasyr). Były też okresy, gdy władcy polscy zawierali z Chanatem 
Krymskim i Turcją traktaty pokojowe. Uprowadzonych sprzedawa-
no jako niewolników do dalszych krajów, w Azji, Turcji i nad Mo-
rzem Śródziemnym. Podczas walk i wojen z Tatarami Krymskimi 
i Turkami grupy wojowników dostawały się do niewoli polskiej. Ci 
muzułmańscy jeńcy pozostawali często na stałe w Polsce i Litwie, 
w dobrach królewskich, wielkoksiążęcych i dworach możnowład-
ców. Pełnili tutaj różne służby i nie zamierzali uciekać. 

Historycy religii, kultury, Kościoła, mniejszości narodowych 
mogą i powinni badać zjawiska rozwijania się i zanikania różnych 
wyznań w naszym państwie. Najpoważniejsze były dyskusje, kon-
trowersje, a nawet zamieszki pomiędzy wyznawcami różnych grup 
chrześcijańskich. Poważne komplikacje na tle religijnym wiązały się 
z ruchem husyckim w początkach XV w. i tzw. reformacją luterańską 
w początkach XVI w. Czasami pogromom ulegali Żydzi, w najwięk-
szym zakresie na Ukrainie z rąk prawosławnych Kozaków w XVII 
w. Sprawy konwersji z mozaizmu i islamu na chrześcijaństwo nie 
zostały dotąd należycie opracowane, chociaż na to zasługują. Ale 
wymagają spokojnych, dobrze przygotowanych studiów; badaczy 
mających wiele kwalifikacji i taktu. Lepszego poznania i objaśnie-
nia czekają również misje chrześcijańskie wychodzące z Polski, na 
Krym oraz do innych krajów z większością ludności muzułmań-
skiej, a nawet buddyjskiej (Afryka, Indie). Dzieje życia ks. Michała 
I. Wieczorkowskiego są dla początków XVIII w. dość charaktery-
styczne. Inicjatywę miały zakony. Ale wielkie zamierzenia i zapał 
misjonarzy załamywały się ze względów finansowych, politycz-
nych, językowych i kulturowych, krótkotrwałości wysiłków, braku 
kontynuacji poczynań itp. Pouczający jest również odosobniony 
przykład przyjęcia katolicyzmu w XVII w. przez Tatara krymskiego, 
zwanego Nahajem. Został on jezuitą i prowadził misję chrystiani-
zacyjną na Ukrainie, w bezbożnym środowisku przestępczym ludzi 

różnego pochodzenia. Wysiłki misjonarzy i ich rezultaty były w XVII 
i XVIII w. stosunkowo ograniczone. Wojny i powstania na Ukrainie 
przyniosły wielkie osłabienie chrześcijaństwu, prawosławiu i kato-
licyzmowi. Większość duchownych została zamordowana.

Duże, sprawne militarnie, niezależne politycznie państwo 
tureckie stanowiło poważne zagrożenie dla Europy wschodniej 
i krajów śródziemnomorskich. Niezależna kulturowo, odrębna pod 
względem religijnym, niemająca związków dynastycznych i zobo-
wiązań sojuszniczych Turcja, przez kilka stuleci stanowiła realne 
zagrożenie dla licznych państw europejskich. Turcja kontrolowa-
ła rozległą strefę ekonomiczną, szlaki morskie i lądowe, na Morzu 
Czarnym i we wschodniej części Morza Śródziemnego. Potęga han-
dlowa i przewoźnicza, jaką była Republika Wenecka. pozostawała 
uzależniona od układów z sułtanem. Rzeczpospolita Obojga Naro-
dów stanowiła kraj przyfrontowy, mając granice z wasalami turec-
kimi. W XVII w. Polska toczyła wojny z Turcją. 

Z tych powodów w XVI, XVII i XVIII w. istniała w Europie litera-
tura poświęcona niebezpieczeństwu tureckiemu, specjalna literatura 
polemiczna i traktaty antyislamskie. W Polsce tłumaczono i przera-
biano opracowania europejskie oraz pisano własne, poświęcone tej 
problematyce. Utwory publicystyczne polityczno-militarne nazywano 
„turcykami”. Religijny nurt polemiczny dzielił się na trzy główne stru-
mienie: wywody teologiczno-apologetyczne, poematy i paszkwile 
antytureckie oraz opracowania podróżnicze. Wywody teologiczno-
-apologetyczne miały charakter podręcznikowy i towarzyszyły im 
właśnie tzw. katechizmy. Poematy patriotyczne i kazania miały anty-
turecki charakter propagandowy, podtrzymywały nastroje gotowości 
bojowej. Sprawozdania z podróży pełniły rolę opracowań historycz-
no-geograficznych i przewodników. Publikowany tekst o chrzcie „Ta-
tarzyna budziackiego” świetnie wpisuje się w tę klasyfikację.

Tatar ze stepów nadczarnomorskich, znający język turecki, 
ale zapewne również własny gagauski, ochrzczony został w War-
szawie 25 grudnia 1720 roku, czyli w święto Bożego Narodzenia. 
W świetle opracowań historycznych, dotyczących uroczystych 
konwersji muzułmanów, akt ten można również uznać za typowy. 
Zachowała się rejestracja metrykalna w parafii pw. św. Jana w War-
szawie, czyli obejmującej tamtejsze Stare Miasto, z lat 1584-1688. 
Ochrzczono wówczas ponad 16 tysięcy dzieci i 102 osoby zmienia-
jące wyznanie na katolickie. Te konwersje dotyczyły: Żydów (46) 
i Karaimów (1 rodzina, 5 osób), muzułmanów (41), arian (9) i lute-
ranina (1). W literaturze przeważa opinia, że przechodzenie z mo-
zaizmu na katolicyzm wynikało przede wszystkim z presji prawnej 
(ograniczenia) i ekonomicznej (możliwości zarobku). Królowie, 
Zygmunt Stary i Zygmunt August, wydali przywileje miastu Stara 
Warszawa zabraniające Żydom mieszkania i prowadzenia dzia-
łalności na jego terenie oraz w odległości 3 mil dookoła. Arianie 
stanęli przed koniecznością wyboru, emigracji z kraju lub zmiany 
wyznania, po uchwałach sejmowych z 1658 roku. Mieli 3 lata na 
podjęcie decyzji. Później groziła im konfiskata mienia i groźba kary 
śmierci. Tradycyjna tolerancja wobec arian została zawieszona 
jako kara za ich współpracę z najeźdźcami szwedzkimi podczas 
wojny. Długo tolerowano ich napastliwe ekscesy religijne, ale zdra-
dy politycznej Sejm nie chciał puścić płazem i darować.

Konwersje muzułmanów w Warszawie, mające imienną doku-
mentację, wystąpiły w latach: 1632-1640 (12), 1641-1650 (12), 1651-
1660 (2), 1661-1670 (1), 1671-1680 (4) i 1681-1688 (10), co w sumie sta-
nowiło 40,2% wszystkich konwertytów na katolicyzm. Podobnie jak 
i inne chrzty muzułmanów w Polsce i Litwie (najczęściej w Warsza-
wie, Lwowie i Wilnie), znane z XVII stulecia, odbywały się one w krę-
gu dworskim, królewskim lub magnackim. Rodzicami chrzestnymi 
konwertytów zostawali najczęściej przedstawiciele wybitnych rodów 
– Sapiehowie, Krasińscy, Lubomirscy, Radziwiłłowie, a także szlachta. 
Rodzicami chrzestnymi muzułmanów bywała nawet para królewska, 
Jan Kazimierz z żoną Cecylią Renatą (1638), następnie z kolejną żoną 
Ludwiką Marią (1647) dla rodziny karaimskiej. Chrzczonym muzuł-
manom nadawano zwyczajne imiona: Stanisław, Franciszek, Stefan 
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i podobne. Jeńcy wojenni zostawali po upływie lat zaufanymi sługa-
mi, którzy szukali stabilizacji i możliwości założenia rodziny. Uważa 
się, że konwersje z islamu były najczęściej wynikiem namowy i woli 
chlebodawcy i patrona, w mniejszym zaś stopniu aktem przemyśla-
nej i dojrzałej decyzji chrzczonego. 

Nie mając dostatecznych źródeł do objaśnienia wypadków 
przyjmowania wiary katolickiej przez muzułmanów – niewiado-
mego pochodzenia (nazwiska nie zostały zapisane) – badacze mi-
nimalizują czynnik osobistych przemyśleń i bodźców ściśle religij-
nych. Jest faktem, że całą grupę konwertytów z islamu w okresie 
1584-1688 stanowili wyłącznie dorośli mężczyźni. Pod koniec XVII 
w., w latach 1688-1699, Rzeczypospolita prowadziła wojnę z Turcją. 

Nie jest pewne, choć prawdopodobne, że bezimienny „Tatarzyn bu-
dziacki” chrzczony w Warszawie w 1720 roku, dostał się do niewoli 
polskiej w bitwie pod Podhajcami w 1698 r., w której wojska polskie 
pokonały siły tureckie. Tak więc w grudniu 1720 r. mógł mieć około 
40 lat i nadzieję na założenie rodziny w Polsce.

Jan Tyszkiewicz
■

X. Michał Ignacy Wieczorkowski, „Katechizm z okazyi ochrzcze-
nia Tatarzyna Budziackiego”, Inicjatywa wydawnicza Çaxarxan 
Xucalıq, Wrocław 1433/2012, Agencja Wydawnicza „Argi” Wro-
cław, ISBN 978-83-60425-86-2 

Iza Melika Czechowska

*
Usiadłam przy ogniu.
Z ciemności,
spod zamkniętych powiek,
rozległ się... Słyszysz?
Niepokojący śpiew 
w języku, którego nikt nie rozumie,
końskie kopyta bijące o ziemię,
niecierpliwie,
i delikatne rżenie koni,
których już dawno nie ma...
I głos muezzina,
dający czas na przytulenie
twarzy do Boga,
gdy nastaje świt
przed nowym dniem.

A potem wstałam.
Końska grzywa wymknęła się 
z mojej otwartej dłoni,
pędzące kopyta obrzuciły mnie
grudami ziemi
na pożegnanie.

Step zamknął się za mną.
Zostałam i czekałam.
Z zaciśniętymi powiekami
słuchałam śpiewu, 
tętnienia kopyt i rżenia...

Meczet 
w Kruszynianach

Weszłam tu dawno temu.
Poczułam zapach modlitwy,
pożółkłych kart Koranu
czytanego przez przodków,
pieszczonego oczami jak klejnot,
chłoniętego przez serca,
gładzonego delikatnie
szorstką dłonią.
Zapach chwil sam na sam
z Bogiem,
odpoczywającym tu,
jak ja,
w smudze światła.
Wokół słychać echo
słów minionych,
powtarzanych,
dotyka mojej skóry,
ciepłem daje znać,
że istnieje.
Chłonę sobą na zapas,
na przyszłość,
na zawsze.
Wnika we mnie, trwa, 
od chwili 
gdy pierwszy raz zapragnęłam
być.
Gdy Bóg dotknął palcem
mojej duszy
na znak, że jest wolna
tylko tu.
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Cengiz Dağcı1 (9 III 1920, Gurzuf – 22 IX 2011, Londyn) to pi-
sarz pochodzenia krymskotatarskiego tworzący w języku turec-
kim, od końca II wojny światowej do śmierci żyjący na emigracji 
w Wielkiej Brytanii. Jego szczęśliwe dzieciństwo zostało przerwane 
w 1930 roku, kiedy to w szero-
ko zakrojonej akcji aresztowań 
ojciec trafił do więzienia. Choć 
po kilku miesiącach odzyskał 
wolność, nie zezwolono mu już 
na powrót do rodzinnej miejsco-
wości. Od 1936 roku cała rodzi-
na mieszkała w Symferopolu, 
w bardzo ciężkich warunkach. 
W 1938 roku Cengiz rozpoczął 
studia historyczne w symfero-
polskim Instytucie Pedagogicz-
nym. Powołany w grudniu 1940 
roku do wojska, po przyśpieszo-
nym, pobieżnym szkoleniu zo-
stał skierowany na front w lipcu 
1941 roku. W sierpniu, w okolicy 
miasta Pierwomajsk nad rzeką 
Boh trafił do niemieckiej niewoli. 
Przeżył koszmar obozów w Ki-
rowogradzie i Humaniu. Skie-
rowany wraz z innymi jeńcami 
pochodzenia muzułmańskiego 
do Legionu Turkiestańskiego, 
przeszedł szkolenie dowódcze 
w Legionowie pod Warsza-
wą. Po kilku miesiącach służby 
otrzymał urlop i pojechał od-
wiedzić rodzinny Krym, będący 
wówczas w rękach Niemiec. Był 
to jego ostatni pobyt na ojczystej ziemi, a opis pożegnania z Kry-
mem rozpoczyna jego pierwszą powieść zatytułowaną Korkunç 
Yıllar (Straszne lata). 

W 1943 roku legion Cengiza skierowano do Francji, co odebrało 
młodemu Tatarowi nadzieję na walkę przeciwko Armii Radzieckiej 
o wolny Krym. Złożył podanie o zwolnienie ze służby i po uzyskaniu 
zgody wyruszył w długą drogę do domu. Udało mu się dojechać je-
dynie do Warszawy. Władze niemieckie nie zezwoliły mu na dalszą 
podróż, gdyż toczyły się walki o Krym i niedługo później ojczyzna 
Cengiza ponownie przeszła w ręce komunistów. Podczas kilkumie-
sięcznego pobytu Cengiza w Warszawie narodziła się wielka mi-
łość między noszącym hitlerowski mundur Tatarem a zaangażowa-
ną w ruch oporu młodą warszawianką, Reginą Kleszko. W obliczu 
zbliżającego się do Warszawy frontu Cengiz, dla którego spotkanie 
z Armią Czerwoną skończyłoby się wyrokiem śmierci, musiał opu-
ścić przygotowującą się do powstania stolicę. Wyjazd z Warszawy 

1 W niniejszym tekście zachowałam pisownię turecką stosowaną w dziełach Cengiza Dağcı, 
który wszystkie swoje utwory wydawał w Turcji, w języku tureckim. Prawidłowa wymowa: 
Cengiz Dağcı (Dżengiz Daadży), teyze (tejze), Safiye (Safije), Sadık (Sadyk). 

z fałszywymi dokumentami umożliwili mu ludzie z podziemnej or-
ganizacji. Młodzi zakochani ponownie spotkali się po upadku po-
wstania warszawskiego, w Berlinie. Stamtąd, uciekając przed na-
silającymi się alianckimi nalotami bombowymi i zbliżającą się od 

wschodu Armią Czerwoną, trafili 
do obozu przejściowego w Au-
strii. Kiedy i tam dały się słyszeć 
odgłosy zbliżającego się frontu, 
samowolnie opuścili obóz, aby 
nie dostać się w ręce Rosjan. 

Ruszyli na zachód i w po-
bliżu granicy austriacko-szwaj-
carskiej oddali się pod opiekę 
pierwszego napotkanego patro-
lu armii amerykańskiej. Wkrótce 
w obozie dla przesiedleńców 
w Landeck zawarli związek mał-
żeński, tam też przyszło na świat 
ich jedyne dziecko, Arzu Urszula. 
Następnie, dołączeni do grupy 
byłych żołnierzy armii Andersa, 
zostali przetransportowani do 
Szkocji, a w poszukiwaniu wa-
runków do życia i pracy trafili na 
koniec do Londynu. Tutaj spę-
dzili ponad pięćdziesiąt szczę-
śliwych lat życia. Regina zmarła 
w 1998 roku, a Cengiz do końca 
swoich dni kultywował jej pa-
mięć i dawał świadectwo wiel-
kiej miłości. Staraniem władz 
Republiki Turcji dnia 2 paździer-
nika 2011 roku trumnę z ciałem 
pisarza przetransportowano na 

Krym, odprawiono modły w meczecie Kebir w Symferopolu, po 
czym Cengiz Dağcı został pochowany na muzułmańskim cmen-
tarzu w swojej rodzinnej miejscowości Kızıltaş (Krasnokamienka).

Dorobek literacki Cengiza Dağcı to ponad 20 książek, wśród 
których znajdują się powieści i wspomnienia. Poniższy fragment 
to początek jego pierwszej powieści Straszne lata. Po krótkim, 
pełnym ekspresji wstępie autor przechodzi do właściwej fabuły: 
akcja powieści zaczyna się w dniu, kiedy ojciec głównego boha-
tera Sadıka zostaje – jak większość mężczyzn ze wsi – areszto-
wany i wywieziony w nieznane miejsce. Sadık, wówczas uczeń 
szkoły podstawowej, nosi cechy autora powieści, również losy 
jego rodziny znajdują odzwierciedlenie w losach bohaterów 
utworu. Ten autobiograficzny rys, wyraźnie widoczny w tej po-
wieści, dominuje w wielu innych utworach Cengiza Dağcı i spra-
wia, że jego powieści są odczytywane jako bardzo wiarygodny, 
autentyczny opis wydarzeń z życia narodu krymskich Tatarów. 

Grażyna Zając
■

Cengiz Dağcı

Grażyna Zając

Słowo o Cengizie
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Z mojej ojczyzny po raz ostatni wyjechałem jesienią 1942 roku. 
To był bardzo smutny odjazd. Czułem, że więcej już tu nie wró-
cę. Na stacji zebrali się moi najbliżsi: matka, ojciec, rodzeństwo, 
krewni… Kiedy patrzyłem na nich z okna przedziału, przez głowę 
przebiegały mi wspomnienia dobrych i złych chwil mojego życia. 
Widziałem ich wtedy po raz ostatni. Matka wyciągnęła w moją 
stronę prawą rękę, a w lewej trzymała rąbek chusty opadającej jej 
z ramion i ocierała łzy. Syrena pociągu odezwała się ostatni raz, po 
czym buchające z brzucha lokomotywy kłęby czarnego dymu zna-
lazły się między nami i rozdzieliły nas. Z okna przedziału patrzyłem 
i patrzyłem na ziemie naszych ojców, które nam odebrano. Pod ko-
łami pociągu zawodziły krwawą pieśń o minionych czasach. Przez 
długie godziny słuchałem tej melodii, a potem zawodziłem w głębi 
serca: „Boże, mój Boże, ty nas od tej ziemi nie odłączaj! To nasza 
ziemia. Dziedzictwo naszych ojców. Choćbyśmy mieli żyć nadzy 
i głodni, żyjmy na tej ziemi. Choćbyśmy mieli umrzeć, niech umrze-
my na tej ziemi. Ojczyzno, moja ojczyzno! Gdziekolwiek przyjdzie 
mi żyć na tym świecie, dopóki żył będę, ty będziesz z nami…” 

***
Zapadał wieczór. Za wsią, na skale zatknęliśmy słupek, rozwi-

nęliśmy na nim żagiel i bawiliśmy się w marynarzy. W oddali usły-
szałem głos mamy. Powiedziałem do mojego młodszego brata:

- Bekir, chodź. Idzie nasza mama.
Ale Bekir, który był największym z nas wszystkich uparciu-

chem, nie przerywał zabawy. Po dziesięciu, piętnastu minutach na 
wzgórzu naprzeciwko nas ukazała się matka:

- No co ja z wami mam…
A potem jeszcze wymamrotała: 
- Tövbe Yarabbi, tövbe Yaresülallah. Dzisiaj zamiast kolacji do-

staniecie ode mnie porządnie kijem. No, jazda do domu, łobuzy… 
Bekir chyba nie miał ochoty na spotkanie z kijem, bo natychmiast 

zeskoczył ze skały, a ja pośpieszyłem za nim. Mama zawołała za nami:
- Niech jeden zaprowadzi bydło do stajni, a drugi przyniesie 

wodę dla ojca. 
Bekir skierował się na drugą stronę wsi, aby zabrać krowy 

od pastuchów, a ja wziąłem z domu dzbany i przeszedłszy przez 
cmentarz poszedłem do studni piekarza Muharrema. Właśnie zbli-
żałem się do studni, gdy w odległości dwustu metrów, przed budyn-
kiem spółdzielni zobaczyłem czarną, krytą ciężarówkę. Na drodze 
natknąłem się na żołnierzy z bagnetami i poczułem jakiś dziwny 
strach. Z wielkim pośpiechem napełniłem dzbany. Wypadało wró-
cić do domu, zanim ojciec przyjdzie z pola. Było u nas w zwyczaju, 
aby codziennie na wieczerzy na stole była zimna woda. Mój brat 
Bekir przyprowadził do stajni krowy i kozy. Mama pozamiatała 
dom, przygotowała posiłek, nakryła do stołu. No i teraz czekamy na 
ojca. Letni wieczór wlewa przez otwarte okna rozdzierającą serca 
ciszę. Mama wygląda na zaniepokojoną, raz po raz spogląda na 
drzwi. Maluchy z łyżkami w dłoniach, wszyscy czekamy na ojca. 
Pamiętam, że byłem bardzo głodny. Sięgnąłem do talerza z chle-
bem, oderwałem kawałek i podniosłem do ust. Matka spojrzała na 
mnie surowo, ale nie odezwała się. I właśnie w tym momencie zza 
okna rozległ się przyciszony głos, jak gdyby ktoś bał się zakłócić 
panującą w pokoju ciszę.

- Teyze2, hej, teyze!
Matka zapytała:
- A ktoś ty? Co się dzieje? Co chcesz?
- Nie mogę z daleka mówić. Podejdź tu, teyze!

2 Teyze (tur.) – ciotka; wyraz stosowany także jako zwrot do osoby starszej wiekiem.

Matka wstała i podeszła do okna. Po chwili ta, która stała za 
oknem, zniknęła, a matka zastygła w miejscu, gdzie stała. Nic nie 
mówiła, nawet nie drgnęła. Pierwszy raz poczułem wtedy w swoim 
dziecięcym sercu bolesny strach. Podszedłem do mamy:

- Mamo, co się stało? Gdzie nasz tata? Dlaczego go nie ma?
- Wasz ojciec nie przyjdzie. Milicja zabrała go do więzienia. 

Wasz tata… - urwała i z oczu nagle trysnęły jej łzy; potoczyły się po 
policzkach.

Kęs chleba stanął mi w gardle. Do dziś nie mogę zapomnieć 
jej drżących warg i łez cieknących po twarzy. Nie była w stanie nic 
wykrztusić poza słowami: „Nie przyjdzie… Nie przyjdzie…” Powoli 
osunęła się na ziemię. Przytuliliśmy się do niej; jedni do jej szyi, inni 
do spódnicy i patrzyliśmy na jej łzy. Zabrali ojca rodziny i odjechali, 
a została matka z bolejącym sercem i gromadka dzieci. 

Doskonale pamiętam budynek szkoły; ładny, kryty czerwoną 
blachą, otoczony kamiennym ogrodzeniem, wciśnięty między ma-
leńkie domy kryte gliną. My, dzieciaki, od momentu przekroczenia 
progu tego budynku zapominaliśmy o troskach przyniesionych 
z domu i zachowywaliśmy się jak ptaki swawolące na wiosnę wśród 
zielonych gałęzi drzew. Nasza nauczycielka Safiye była wysoką ko-
bietą o delikatnej twarzy i jasnych włosach. Była bardzo życzliwa, 
a jej dobre serce odbijało się na jej twarzy duchowym pięknem. Ży-
wiłem do niej czyste, serdeczne uczucie. Ale pewnego dnia nasza 
pani Safiye przyszła do szkoły całkiem inna. Kiedy weszła do klasy, 
wstaliśmy – jak zawsze – i pozdrowiliśmy ją. Lecz ona na nikogo 
nie spojrzała, nie uśmiechnęła się. Podeszła do mnie i po chwili 
milczenia powiedziała:

- Sadık…
Wstałem. A ona mówiła dalej, patrząc na ogród za oknem:
- Od dzisiaj nie możesz przychodzić do szkoły. Bo… Rozu-

miesz, Sadık?
- Rozumiem - powiedziałem i poczułem, że panią Safiye też mi 

odbierają – tak jak moją szkołę. Pozbierałem swoje książki i wysze-
dłem z klasy. Odtąd szkoła stała się dla mnie miejscem, którego się 
bałem. Kiedy udawałem się do domu cioci, zamiast przejść obok 
budynku szkoły szedłem przez ogrody i strumyki. Dwa tygodnie po 
tym, jak wyrzucono mnie ze szkoły, ktoś zawołał za mną, gdy wra-
całem od studni Muharrema:

- Sadyk! Stój, chłopcze! 
Zatrzymałem się. To była nasza nauczycielka, Safiye. Cały za-

drżałem. Miałem ochotę cisnąć dzbany i uciec stamtąd, ale byliśmy 
tak blisko siebie, że czułem na twarzy jej ciepły oddech.

- Poczekaj! Sadık, postaw dzbany!
Zrobiłem to, co mi kazała. Wcisnęła mi w dłoń zwitek bank-

notów.
- Daj to mamie. Tylko nie zgub!
Oddaliła się. Więcej już nie zobaczyłem naszej pani Safiye. 

Dwa miesiące później do wsi znów przyjechali Kozacy. Gdy odjeż-
dżali, zabrali ze sobą połowę mieszkańców. Między nimi była też 
nasza nauczycielka.

Tego roku zima przyszła nagle. Nastały przenikliwe mrozy, 
spadł śnieg. Obwieszone soplami domy pogrążyły się w nieprze-
rwanej ciszy. I tylko morze jak oszalałe uderzało falami o skały. 
W domach zatopionych w ciszy, przed wygasłymi ogniskami sie-
działy zapłakane kobiety, narzeczone i wypatrywały poranka. Do 
wsi przyszła wiadomość: aresztowani będą przewożeni z Jałty do 
Symferopola. Tego wieczoru późno położyłem się spać. Za oknem 
nieustannie ryczała zamieć. Młodsze rodzeństwo już spało, mama 
siedziała koło ognia i płakała, ocierając łzy białą chustą, a ja w łóż-
ku modliłem się do Boga: „Oddaj mi tatusia!”

Cengiz Dağcı

Straszne lata
(fragment powieści)
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Pasterze
Gdy przebywałem wśród pasterzy jeszcze jedna rzecz przyku-

ła moją uwagę: ani w ich mowie, ani w stroju, ani w obyczajach 
nie było żadnych wpływów rosyjskich. Chociaż ich wiedza o wierze 
muzułmańskiej była powierzchowna i składała się raczej z nawy-
ków i zwyczajów, takiego lęku bożego, jaki był pośród tych ludzi, 
nie ujrzałem później nigdzie, nawet w najbardziej religijnych oso-
bach. Chociaż ich społeczna mentalność i poczucie moralności były 
dosyć proste, każde nieprzystojne, nieodpowiednie słowo lub za-
chowanie wstrząsało nimi i powodowało, że czerwienili się aż po 
uszy. Najbardziej nienawidzili kłamstwa. Posądzenie o kłamstwo 
było dla nich gorsze od śmierci.

Mogłoby się wydawać, że z racji prac, jakie wykonywali i oto-
czenia, w jakim przebywali, nie można od nich oczekiwać czysto-
ści. A jednak bardzo zważali na stan swoich ubrań, butów, turba-
nów, myli twarz i ręce, wodę gotowali w metalowych pojemnikach 
umieszczając je w zacisznych miejscach, często obmywali się 
mydłem i prali swą bieliznę, jakby specjalnie zważając, by nikt nie 
miał najmniejszej podstawy do zarzucenia im brudu. Po posiłku za-
wsze wrzątkiem zmywali kotły, rondle i łyżki. Nadzwyczajną wagę 
przywiązywali do noży. Przechowywali je w pochwach, zawsze na-
ostrzone, czyste, natłuszczone. Nikomu nie pozwalali dotknąć noża, 
nie rozstawali się z nim nawet na chwilę.

Mój brat Hamza
Gdy tego roku po raz drugi wybrałem się na hale, było ze mną 

kilku kolegów i mój młodszy brat Hamza. Zaczął naukę w rosyjskim 
gimnazjum w Akmesdżit, poprawił swój rosyjski. Zaczytywał się li-
teraturą rosyjską, nie rozstawał się z książką. Także w czasie tego 
pobytu na hali, gdy tylko była okazja, oddalał się w zaciszne miej-
sce, gdzie czytał swoje powieści. Niewiele się śmiał, nie rozmawiał 
o głupotach, był skromny i jak na swój wiek nadzwyczaj poważny, 
jednak przyjemny w rozmowie. Miał rozwinięty zmysł logiki, który 
zawsze kazał mu przewidywać rezultat danego czynu czy wypo-
wiedzianego słowa. Nie był skąpy, ale znał wartość pieniądza, nie 
tak jak ja. 

Od dzieciństwa w sprawach pieniężnych rozum nie panował 
nade mną. Nasz ojciec wiedział, jacy jesteśmy pod tym względem. 
Chociaż Hamza dostawał od ojca mniej pieniędzy to i tak zawsze 
miał przy sobie jakąś sumkę. Ja natomiast... Hamza także stawiał 
sobie ograniczenia w rozdawaniu jałmużny. Ja natomiast... Ojciec 
wiele razy widząc stan moich zasobów, mawiał: „Dżafer, kiedyś zo-
staniesz bez majtek...”

Brat mój także bardziej niż ja zwracał uwagę na czyny ludzi, 
nie słowa. Ja – zbyt wierzyłem w życzliwość ludzi, nie analizowa-
łem ich słów i postępków... Natomiast Hamza, korzystając za swego 
wrodzonego zmysłu logiki zawsze szukał podstawowego celu swe-
go rozmówcy, wszystko przepuszczał przez sito krytyki. Ja szybko 
wydawałem osąd, i – bywało, myliłem się, on natomiast z mozołem 
dochodził do wniosków. I dlatego mylił się rzadziej niż ja. Jego natu-
ra uznawała życie za walkę, posiadał psychiczne cechy odpowied-
nie dla tej walki. Ja natomiast zostałem obdarzony sercem, które 
wierzyło nie tyle w walkę o życie lecz w społeczeństwo, solidarność 
społeczną i braterstwo. 

Nigdy jednak nie odniosłem wrażenia, że ojciec kocha mnie 
mniej niż brata. Jednak zawsze czułem, że bardziej go docenia 
i wierzy, że w życiu mu się powiedzie. Co do mamy, nie mogę sobie 
nawet wyobrazić, że mniej go kochała. Jednak to, że byłem wrażliw-
szy na ludzkie cierpienie, zbliżało ją do mnie. Te różnice istniały nie 
tylko pomiędzy Hamzą a mną, podobnie było między siostrami. Ha-
tidże była podobna do mnie, natomiast Ajsze – do Hamzy. Dlatego 
ojciec żartobliwie mawiał do mamy: „Dżafer i Hatidże to twoje dzieci, 
Hamza i Ajsze – moje”.

Hamza bez wątpienia też lepiej ode mnie rozumiał wartość 
czasu, nigdy go nie tracił. Gdy przebywał we wsi cieszyła go praca 
w sadzie i ogrodzie. Jako przykład roztropności logiki Hamzy opo-
wiem, w jaki sposób rok przed opisywanymi wydarzeniami zaczął 
naukę w gimnazjum w Akmesdżit...

Ojciec najpierw oddał go do rusztije w Bakczysaraju. Szkoła ta 
została otwarta w czasie rewolucji 1905 r., i wnet zamknięta przez 
reżim carski. Wówczas ojciec oddał brata do Rosyjsko-Tatarskiego 
Seminarium Nauczycielskiego (‘Rus-Tatar Darulmuallimin’) w ak-

Dżafer Sejdamet

Wspomnienia (3) 

Rankiem wiatr ustał. Mama wstała od pieca, owinęła się sta-
rym szalem i wyszła na szosę symferopolską, która biegła koło 
naszego domu. Poszliśmy za nią. Były tam już opatulone szalami 
kobiety i dzieci w starych, połatanych ubraniach, z posiniałymi od 
mrozu, wychudzonymi rękami. W tym strasznym chłodzie cały 
dzień czekaliśmy na ciężarówki. Dopiero pod wieczór ktoś nadbiegł 
środkiem szosy krzycząc:

- Jadą!
To słowo „jadą” rozniosło się zaraz jak echo z warg do warg, 

z ust do ust, z serca do serca. A potem nastały modlitwy, zduszone 
głosy, płacz, jęk… Żona Hadży Mustafy, która dopiero co stała w ci-
szy, teraz położyła się jak długa na środku drogi i rwąc włosy, bijąc 
głową o ziemię wołała:

- Mustafo! Mustafo! Co myśmy takiego zrobili? Boże, w czym 
myśmy zawinili?

Młode kobiety podbiegły i odciągnęły ją na skraj drogi. W od-
dali ukazały się ciężarówki. Zbliżały się, zgrzytając po oblodzonej 
drodze łańcuchami założonymi na koła. Do krzyku żony Hadży Mu-
stafy dołączyły teraz inne:

- Husejnie… Ahmedzie… Synku mój… Za co to? Ratunku!
W przejeżdżających samochodach wypatrywałem wśród 

aresztantów ojca. Nie widziałem go. Wszyscy byli do siebie podob-
ni: zarośnięci, wychudzeni, straszni… Usłyszałem tylko, jak jeden 
z nich, kiedy obok nas przejeżdżał, zawołał moją matkę po imieniu:

- Nie płacz, Fatmo! Nie płacz! Módl się!

To był chyba mój ojciec… A matka, usłyszawszy ten głos, przy-
cisnęła pięści do piersi i głośno szlochała.

Przejechali. A ci, co zostali na drodze, rozeszli się do swoich 
wygasłych, osieroconych ognisk, zamiatając śnieg nogami owinię-
tymi w połatane szmaty…

O tym, że ojciec został zwolniony, dowiedzieliśmy się od fur-
manów. Ale nie wrócił na wieś. I my też dwa miesiące później opu-
ściliśmy wieś i wyjechaliśmy do Symferopola. Zimą 1939 roku od-
wiedziłem naszą wieś tuż przed wyjazdem do wojska. W naszym 
domu mieszkała rosyjska rodzina z Woroneża. Dęby, które stały 
przed domem, zostały ścięte, zniszczono drewniane schody, progu 
używano jak pieńka do rąbania drewna. A ogród był w strasznym 
stanie, bardzo zaniedbany.

Po wyjściu z więzienia ojciec poniewierał się przez dwa tygo-
dnie. Od głodu zaczął puchnąć. Pewnego dnia jakiś muzułmanin 
zobaczył go, leżącego na targu, na kamieniach. Ulitował się nad 
nim, zabrał do domu, nakarmił i dał ubranie. Ponieważ sam z tru-
dem mógł pomieścić w swoim ciasnym domu liczną rodzinę, dał 
ojcu kurnik przylegający do domu. Mój ojciec i ten człowiek przy-
kryli kurnik blachą, wycięli w ścianie okno, wyczyścili wnętrze. 
A potem napisali do nas, żebyśmy przyjechali. Pojechaliśmy.

Moi rodzice, zanim weszli do tego domku, usiedli na progu, 
wzięli się za ręce i długo, długo płakali… 

Cengiz Dağcı
(Z języka tureckiego przełożyła Grażyna Zając)

■
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mesdżit. Brat przebywał w tej szkole przez rok, następnie poprosił 
ojca o zgodę na rezygnację z tej szkoły. Miał rację, gdy tłumaczył 
ojcu: „Niczego tam nie uczą po tatarsku, a i język rosyjski nie stoi tak 
wysoko jak w gimnazjum, w rezultacie kończąc tę szkołę i tak nie 
mam prawa wstępu na uniwersytet, to po co się tam uczyć?” Ojciec 
nie udzielił mu odpowiedzi, kazał mu jeszcze przez rok pozostać 
w szkole. Hamza, skoro tylko wrócił do Akmesdżit, opowiedział 
o swoich wątpliwościach ulubionemu nauczycielowi i spytał, które 
gimnazjum mógłby mu polecić. Nauczyciel powiedział o gimna-
zjum Słaszczowa. Hamza udał się tam, zapisał, a następnie poin-
formował listownie ojca o zmianie. Tak oto rozwiązał problem. 

Dyrektor gimnazjum doceniając dojrzałość i pracowitość Ham-
zy, gdy pewnego razu rozmawiał ojcem, pogratulował mu zdolnego 
syna i z przekonaniem zachęcił, by ojciec do końca szkoły kształcił 
Hamzę. Kształcące się w gimnazjum wszystkie tatarskie dzieci po-
lubiły Hamzę jako dobrego kolegę.

Jedną z widocznych cech brata była nadzwyczajna nieustępli-
wość i bezkompromisowość w krytyce. Jeśli logika doprowadziła go 
do jakiegoś poglądu, do końca z uporem go bronił, nie godził się na 
najmniejsze nawet ustępstwo. Mnie kochał bezgranicznie i okazy-
wał mi szacunek. Bardzo zważał, aby mnie nie urazić. I on, tak jak 
cała rodzina, nigdy nie czuł się nasycony moją obecnością. Podoba-
ło mu się, że jestem litościwy, hojny, że tak serdecznie rozmawiam 
z ludźmi i przejmuję się ich cierpieniem. Potrafił docenić moje po-
stępowanie i zrozumieć, że jest dobre. Lubił i szanował mnie nie 
tylko dlatego, że byłem jego starszym bratem – agą1, ale też dlatego, 
że uznawał mnie za dobrego człowieka. A i ojciec, gdy mówił, że 
„zostanę bez majtek”, nie mówił tego w złości na mnie, ale dlatego, 
że mi współczuł. Hamza, z powodu tych moich cech charakteru nie 
kochał mnie mniej. Gdy w domu bywały czasem drobne spory ten 
temat, mama zawsze stawała po mojej stronie, płonącymi i pełnymi 
czułości oczyma spoglądała na mnie, obejmowała mnie i całowała.

„Zaman olur ki hayali dżihan deger” (‘Jest taki czas, że za wspo-
mnienie o nim oddasz świat’). Jak bardzo prawdziwe jest to przysło-
wie, szczególnie – dla wspomnień ludzi, którzy przeżyli życie w od-
daleniu od rodziny, tęskniąc za gniazdem rodzinnym i bliskimi... 
Chyba nie chciałbym jeszcze raz się urodzić. Ale gdyby można było 
spędzić jeszcze raz chociaż kilka miesięcy z rodziną, chciałbym 
nie raz, ale wiele razy na nowo przyjść na świat, za każdym razem 
czułbym się głęboko szczęśliwy...

Rozmowy z naszymi wieśniakami
W czasie tej podróży umocniłem kontakty z mieszkańcami 

naszej i okolicznych wsi. Zewsząd słano do mnie zaproszenia. 
Wszędzie, dokąd się udawałem, ludzie gromadzili się wokół mnie. 
Pragnąłem wywołać w nich zainteresowanie naszymi własnymi 
sprawami, sprawić, by zaczęli myśleć o rozwiązaniu nurtujących 
ich problemów. Oni natomiast bardziej niż swoje zagadnienia, po-
ruszali sytuację w Turcji. Najbardziej ciekawiła ich siła tureckiej ar-
mii, szczególnie interesowali się marynarką. Wówczas nie pojmo-
wałem tajemniczego sensu tego zainteresowania. Zrozumiałem to 
dopiero dużo później, po pewnych bardzo ważnych wydarzeniach.

Przyczyną faktu, że ludność, a zwłaszcza starzy wieśniacy tym 
razem wykazywali większe zainteresowanie moją osobą, było to, że 
korzystając z materiałów zawartych w gazetach Syrat-y Mustakim, 
Bejanulhak2 (‘Manifestacja Prawdy’) i Bibnbir Hadise3 (‘Tysiąc i jedno 
zdarzenie) wygłosiłem kilka prelekcji, rodzaj kazań, zachęcających 
do wiedzy, postępu i braterstwa. W dwu meczetach naszej wsi czte-
ry razy głosiłem dla nich te prelekcje – kazania. W chwilach szcze-

1 Aga – tat.‘starszy brat’. W tradycji ludów tureckich okazywanie przez młodsze rodzeństwo 
szacunku starszym braciom i siostrom jest jednym z najważniejszych nakazów moralnych 
(przy. tłumacza – A. S. ).

2 Bejanulhak – w dostępnych tłumaczowi materiałach nie udało się odnaleźć informacji o tej 
gazecie (przyp. tłumacza – A. S.).

3 Binbir Hadise – w dostępnych tłumaczowi materiałach nie udało się odnaleźć informacji 
o tej gazecie (przyp. tłumacza – A. S.).

gólnie wzruszających niektórzy starcy płakali. Na spotkaniach, któ-
re odbywały się po modlitwie wieczornej w meczecie, zwracali się 
do mnie serdecznymi słowami: „Bóg podarował nam ciebie.” Widzia-
łem – uczucia naszego ludu są mocne, czyste, wierzyłem, że mogę 
ich wiele nauczyć – i to natchnęło mnie nadzieją.

Znów rozstanie
Zbliżała się jeszcze jedna spośród owych gorzkich scen, które 

powtórzyły się kilka razy w moim życiu... Znów wyruszałem w dro-
gę... Znów przeznaczone mi było rozstać się z rodziną... A mama 
już cieszyła się: „No, mój syn ukończył szkołę”. Tym razem, gdy usły-
szała, że mam zamiar zacząć kolejną edukację, i w jej sercu na 
nowo ożyła gorycz lat rozstania – zaczęła na nowo głęboko spo-
glądać na mnie czułymi, wilgotnymi od łez oczyma. Ileż to razy, 
gdy zbliżał się dzień rozstania, widziałem – gdy budziłem się rano, 
jak cichutko siedzi obok mego łóżka i patrzy na mnie. Kto wie, ileż 
takich poranków przesiedziała u mego wezgłowia?

Gdy już na dobre przybliżył się dzień pożegnania, odbyłem roz-
mowę z ojcem na temat kierunku, jaki obiorę na uniwersytecie. Oj-
ciec, jak wcześniej, radził, abym został lekarzem. Ja natomiast opo-
wiedziałem mu, że już zwiedziłem wydział medycyny i bardzo źle 
się poczułem, gdy zobaczyłem zwłoki ludzkie, w związku z czym, 
tłumaczyłem, dochodzę do wniosku, że na medycynie nie dam so-
bie rady. Powiedziałem, że chcę iść na prawo. Ojciec argumentował, 
że jeśli skończę w Turcji prawo, nie będę mógł prowadzić praktyki 
adwokackiej w Rosji, stąd, powiedział, nie może uznać moich racji. 
Bał się, że podejmę decyzję pozostania w Stambule. Argumento-
wałem, że, jeżeli nie będę mógł być adwokatem, to będę wydawał 
gazetę. Ten pomysł dosyć go uspokoił. 30 września wybrał dla mnie 
paszport w Akmesdżit. Na początku października 1910 r. wyjecha-
łem z domu żegnany wśród łez przez mamę i rodzeństwo. Ojciec, 
młodszy brat i Mustafa Aga zawieźli mnie do Jałty, gdzie wsiadłem 
na statek do Akjar. Tam 5 października z konsulatu tureckiego ode-
brawszy wizę wyruszyłem do Stambułu.

Znów w Stambule 
Do Istambułu przybyłem następnego dnia, wysiadłem na przy-

stani Sirkedżi i poszedłem do Hotelu Szeref. Zostawiłem bagaże 
i natychmiast udałem się do przyjaciół. Znalazłem Czelebiego Dżi-
hana i innych, do późna opowiadałem im, co widziałem na Krymie. 
Pokrótce zreferowałem rozmowy, które tam odbyłem z nauczycie-
lami, kupcami i przedstawicielami inteligencji, na temat naszych 
kwestii narodowych. Koledzy z kolei mówili, co wydarzyło się 
w Stambule. Opowiadali o Czobanzadem Bekirze Sytky i innych ko-
legach, którzy zostali wysłani na naukę do Stambułu przez nauczy-
ciela Jusufa Ziję Efendiego – dyrektora szkoły rusztiye w karasuba-
zar na Krymie. Powiedzieli mi też o pomocy, jakiej udzieliło nasze 
Stowarzyszenie Studentów w celu bezpłatnego umieszczenia nowo 

Tatarskie obejście na Krymie, obraz Nikanora Czerniecowa
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przybyłych kolegów w szkołach z internatem. Opowiedzieli mi, co 
działo się w stowarzyszeniu Ojczyzna (‘Watan’). Po kilku dniach za-
pisałem się na prawo na uniwersytecie.

Dżelal Korkmazow
W roku 1910 poznałem w Stambule dwie ważne postacie – 

Dżelala Korkmazowa pochodzącego z północnokaukaskich Tur-
ków. Doskonale mówił po rosyjsku i francusku, reprezentował typ 
lewicowca, socjalistycznego reformisty. Otworzył pensjonat przy 
jednej z uliczek na tyłach Diwanjolu4. Jego żona, polska szlachcian-
ka, pochodziła z rodziny, która za walkę o wolną Polskę została ze-
słana na Syberię, miała szersze przygotowanie naukowe niż Dżelal 
Bej. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem z ust Dżelala Beja krytykę 
naszych rządów konstytucyjnych – meszrutijetu. Zarzucił, że nie jest 
to rewolucja społeczna, że zwolennicy Stowarzyszenia „Jedności 
i Postęp” nie są w stanie pojąć ruchu ludowego. 

W owym czasie, ponieważ Dżelal Bej przy każdej okazji wy-
głaszał poglądy antyreligijne, nie zbliżyliśmy się do siebie. Jednak, 
aby mu pomóc, wynająłem pokój w jego pensjonacie i zacząłem 
pobierać lekcje francuskiego u jego żony. To ona potrafiła najlepiej 
wytłumaczyć mi potrzebę i korzyść znajomości obcego języka.

Korkmazowowie żyli w biedzie. Dżelal Bej od czasów swego 
pobytu w Paryżu był w przyjacielskich stosunkach z naszymi mło-
doturkam. Gdy przyjechał do Stambułu, Bahattin Szakir Bej i doktor 
Nazym Bej, chcieli zatrudnić go w gazecie Szura-jy Ummet5 (‘Rada 
Społeczności‘), obiecali poprzeć go w realizacji idei ruchu spółdziel-
czego w Turcji. Jednakże, ponieważ Dżelal Bej nie zdołał się po-
rozumieć z nimi odnośnie ogólnych zarysów aspektu politycznego 
sprawy, nie podjął planowanej pracy, i aby zarobić na życie harował 
w swym pensjonacie. 

Ayaz Ishaki
Drugą ważną postacią, którą wówczas poznałem, był Ajaz 

Ishaki Bej. Byliśmy głęboko przywiązani do tego wybitnego przed-
stawiciela tatarskiej literatury z regionu kazańskiego. Jego dzieło 
pt. Iki yuz jyldan sonra inkyraz (‘Upadek po dwustu latach’) stało się 
przedmiotem naszych dyskusji. Miał odczyt w Stambule o prądach 
narodowych i cywilizacyjnych pośród Tatarów kazańskich. Odczyt 
ten poruszył nas głęboko6.

Ajaz Bej także wynajął pokój w pensjonacie Dżelala Kork-
mazowa, dzięki temu mieliśmy okazję często się widywać. Jego 

4 Diwanjolu – główna ulica starego Stambułu, bizantyńska ulica Mese (środkowa) (przyp. 
tłumacza – A. S.).

5 Szura-jy Ummet – gazeta okresu meszrutijetu, wyrażająca stanowisko Stowarzyszenia 
„Jedność i Postęp”. Redakcja gazety została splądrowana w czasie „wydarzeń 31 marca” 
(przyp. tłumacza – A. S.).

6 Odnośnie Ajaza Ishakiego Beja i jego odczytu patrz: „Simal Turk Ediplerinden Ayaz Ishaki”, 
Istanbul 1328, drukarnia Tanin.

prostota, skromność, otwartość i zdecydowanie w wypowiadaniu 
poglądów, jego przywiązanie do rewolucji i ruchu ludowego bardzo 
zbliżyły nas do niego. On również odczuł był kiedyś ucisk caratu 
i gorzki smak zsyłki... Wszystko to spowodowało, że z całej duszy 
obdarzyliśmy go szacunkiem. 

Tureccy intelektualiści
Niestety, nie dane nam było z bliska poznać Abdurreszi-

da Ibrahimowa Efendiego, słynnego podróżnika, pochodzącego 
z Tatarów kazańskich. Regularnie uczęszczaliśmy za to na jego 
odczyty i czytaliśmy jego publikacje. Podobnie nie udało nam się 
wówczas bliżej poznać Agaoglu Ahmeda Beja7.

Tureckich myślicieli – Tewfika Fikreta, Ahmeda Szuajipa, Hu-
sejina Dżahita8 i Mehmeta Dżawita Beja znaliśmy tylko z ich dzieł. 
Pracę Ahmeda Szuajipa Beja Hayat ve Kitaplar (‘Życie i książki’) wów-
czas, nie wiadomo dlaczego, uznaliśmy za największe objawienie 
wiedzy. Z gorączkowym zainteresowaniem śledziliśmy spory po-
między Husejinem Dżahidem a Alim Kemalem. 

 Naszymi autorytetami, przed którymi, w czasie naszych u nich 
wizyt, wyjawialiśmy wątpliwości pojawiające się w naszych umy-
słach i sercach – byli Ahmet Mithat Efendi i Ryza Tewfik Bej. Obydwaj 
zachęcali nas do powrotu do ojczyzny i do pracy tam, na miejscu. Za 
pomocą poważnych przykładów i dogłębnych objaśnień, usiłowali 
nas przekonać, że reformy, aby przyniosły owoce, muszą oprzeć się 
na wiedzy. Ja, chociaż odczuwałem wielkie przywiązanie i szacu-
nek dla Ahmeda Mithata Efendiego, bardziej polubiłem Ryzę Tewfika 
Beja. Jego oratorski talent był dla mnie ideałem. Nie opuściłem żad-
nego jego odczytu. Jeśli dobrze pamiętam, dwa razy odwiedziłem go 
w jego niewielkim mieszkaniu w dzielnicy Emirgan9 nad Bosforem. 
W czasie tych wizyt prosiłem go o uczestnictwo w konferencjach, 
organizowanych przez nasze stowarzyszenie studentów. W czasie 
tych odwiedzin starałem się również poznać jego poglądy na pew-
ne nurtujące nas tematy. Ryza Tewfik Bej, z naciskiem podkreślał, 
że doskonalenie się musi być oparte na wiedzy, a siłę musi czer-
pać z potencjału ekonomicznego. Był reformatorem. Usiłował gasić 
płonące ogniem rewolucji nasze nadzieje i nasze przekonanie, że 
wszelkie dobro płynie właśnie z rewolucyjnych przemian. Tłuma-
czył, że o zagadnieniach społecznych należy myśleć głębiej, bardziej 
zasadniczo. Wyjaśniał, że my, Tatarzy, większą korzyść odniesiemy 
nie z rosyjskiej narodowej rewolucji lecz z cywilizacyjnego i ekono-
micznego podniesienia naszego ludu, wyjaśniał, że szczególnie na 
tej niwie powinniśmy pracować. Zachęcał, abyśmy wykorzystywali 
wszelkie możliwości, jakie na tym polu daje carat. A, niestety, admi-
nistracja carska nie tylko nie pozwalała otwierać nam seminariów 
nauczycielskich ale nawet szkół rusztije. Nie mieliśmy wolnej prasy. 

Szeroka wiedza Ryzy Tewfika Beja, siła jego słów, jego zdol-
ność spoglądania na zagadnienie z szerokiego horyzontu ujęły 
mnie w najwyższym stopniu. Jednak fakt ten nie zmienił ani we 
mnie ani w moich przyjaciołach naszego rewolucyjno-reformator-
skiego nastawienia.

Nasze publikacje
Po powrocie z Krymu, w dyskusjach z przyjaciółmi, doszliśmy 

do wniosku, że nie wystarcza nam już konspiracyjne odbijanie na 
kopiarce i wysyłanie na Krym drobnych materiałów, których celem 
ma być doprowadzenie do przebudzenia narodowego w naszej oj-
czyźnie. Postanowiliśmy pisać książki, choćby niezbyt duże, druko-
wać je i wysyłać. Powzięliśmy decyzję, że jeden z kolegów – Ab-
dulhakim Hilmi przetłumaczy na nowoczesny język turecki książkę 

7 Agaoglu Ahmet Bej (1869-1939), działacz oświatowy, myśliciel, dziennikarz i pisarz. 
Z pochodzenia Azer, wykształcony we Francji, osiedlony w Turcji. Parlamentarzysta, profesor 
uniwersytetu, redaktor czasopisma panturkistów Turk Jurdu (przyp. tłumacza – A. S.).

8 Husejin Dżahit (Jalczyn) (1874-1957) – dziennikarz, pisarz. Wydawca gazety Tanin. Poseł. 
Działacz młodoturecki (przyp. tłumacza – A. S.). 

9 Emirgan – elegancka dzielnica w europejskiej części Stambułu, położona na europejskim 
brzegu Bosforu (przyp. tłumacza – A. S. ).

Tatarska zabawa na Krymie, obraz Nikanora Czerniecowa
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Gulbunu Hanan i doda od siebie pewną ilość adnotacji. Ja natomiast 
przygotowałem antycarską broszurę zatytułowaną Jirmindżi Asyr-
da Tatar Milleti Mazlumesi (‘Ucisk narodu tatarskiego w XX w.’). inni 
koledzy postanowili napisać wiersze i opowiadania. Utwory te zo-
stały później wydane drukiem pod tytułem Jasz Tatar Jazylary (‘Pi-
sma Młodych Tatarów’). W tymże wydawnictwie wyszła też nowela 
Kyrlangycz Duasy (‘Modlitwa Jaskółki’) Czelebiego Dżihana, będąca 
trawestacją opowiadania Alphonce’a Daudeta10 o ostatniej lekcji, 
jaką daje francuski nauczyciel swemu uczniowi w związku z przej-
ściem Alzacji i Lotaryngii pod panowanie Niemiec. Trawestacja ta, 
w moim mniemaniu przewyższa oryginał i na zawsze zachowa 
znaczenie w literaturze Tatarów Krymskich.

Rewolucja turecka a Tatarzy 
Zajmowaliśmy się naszym stowarzyszeniem studenckim 

i konspiracyjną działalnością polityczną, studiowaliśmy na uni-
wersytecie i równocześnie staraliśmy się zrozumieć wewnętrzną 
politykę Turcji. W tym celu nie tylko śledziliśmy prasę, ale i rozma-
wialiśmy z posłami do parlamentu, dyskutowaliśmy ze znającymi 
sytuację naszymi kolegami Turkami. W najwyższym stopniu smuci-
ły nas spory partyjne i postawa mniejszości – starających się osłabić 
państwo, oraz adresowanie ataków szczególnie ku Stowarzyszeniu 
„Jedność i Postęp”.

Siła, która wiązała nas z tą partią nie wynikała z naszego ro-
zumienia jej programu czy z tego, że wierzyliśmy, iż posiada przy-
gotowanych, silnych przywódców, zdolnych do realizacji jej progra-
mu. Po prostu – to, że urzeczywistniła ona turecką rewolucję me-
szrutijetu, wystarczało, abyśmy całą duszą przywiązali się do niej. 
Wierzyliśmy absolutnie, że siła, której powiodło się wprowadzenie 
meszrutijetu – może wszystko. To, że członkowie Jedności i Postępu 
przynieśli wolność, że to oni dla pomyślności narodu narażali się 
na śmierć, w naszych oczach wywyższało ich jako niedościgłych 
idealistów. Nie tylko myśmy tak myśleli, wszyscy Tatarzy mieli taką 
opinię o tej partii i tak ją kochali. Dlatego, takie imiona jak Nijazi11, 
a szczególnie Enwer, dotychczas pośród Tatarów zupełnie niezna-
ne i nieużywane, nagle zaczęły się częściej pojawiać wśród dzieci, 
a popularne dawniej imiona jak Abdulhamit, Abdulmedżit, Abdula-
ziz12 wychodziły z użycia. 

Wpływ meszrutijetu na Tatarów, to temat, nad którym warto 
odrębnie się zatrzymać, tutaj uznałem za właściwe zasygnalizowa-
nie go chociaż w kilku słowach. 

Inteligencka młodzież tatarska miała nastawienie ludowe 
i rewolucyjne. Trend ten szczególnie przybrał na sile i rozpo-
wszechnił się po rewolucji 1905 r. Zwolennicy nowego systemu 
nauczania oraz reformatorscy ulemowie, reprezentujący pogląd, 
że religia nie jest przeciwna postępowi lecz może nim kierować, 
popierali tę ludową i rewolucyjną orientację, z czasem linia ta 
wzmocniła się pośród mas ludowych. Tureckie reformy zdecydo-
wanie przyspieszyły ten trend i wzmogły rozgorączkowanie rzesz 
ludowych. Nagle w narodzie wzrosła wartość i pozycja reforma-
torskiego skrzydła ulemów oraz rewolucyjnej młodzieży. Zmiana 
rządów w Turcji na konstytucyjne, zrealizowana pod sztandarem 
osmanizmu13, a z pominięciem turkizmu i tak stała się czynni-
kiem umacniającym narodowy fundament politycznej świadomo-
ści Tatarów.

10 Daudet, Alphonce (1840-1897) pisarz francuski. Zasłynął jako autor utworów opiewających 
jego rodzinną Prowansję. Opowiadania „Listy z mojego młyna” (1866) oraz trylogia po-
wieściowa „Tartarin z Tarasconu” (1872), „Przygody Tartarina w Alpach” (1885) i „Port Ta-
rascon” (1890). Opowiadania z okresu wojny francusko-pruskiej i Komuny Paryskiej oraz 
liczne powieści bliskie naturalizmowi, nie pozbawione jednak akcentów liryzmu i ironii. 
Autor wspomnień. (przyp. tłumacza – A. S. ).

11 Nijazi (1873-1912) – jeden z przywódców rewolucji meszrutijetu w 1908 r., dowódca woj-
skowy (przyp. tłumacza – A. S.).

12 Abdulhamit, Abdulmedżit, Abdulaziz – imiona sułtanów z dynastii osmańskiej, popularne 
wśród Tatarów, zafascynowanych osmańską Turcją (przyp. tłumacza – A. S.).

13 Osmanizm – doktryna polityczna zakładającą pokojowe współżycie różnych narodowości 
w cesarstwie osmańskim pod egidą dynastii osmańskiej (przyp. tłumacza – A. S.).

Ponieważ reformatorskie kręgi tatarskie za punkt oparcia 
wszystkich swych działań przyjmowały dążenia rosyjskich ugrupo-
wań rewolucyjnych, nic dziwnego, że za najważniejsze uznawały 
społeczne aspekty reform, a wszelkie konstrukcje myślowe uza-
leżniały od wyników, które miała przynieść rewolucja. Narodowe 
troski i cele wciąż pozostawały w ramach oczekiwanej rosyjskiej 
rewolucji.

Turecki meszrutijet, stał się dla Tatarów, szczególnie dla tatar-
skiej inteligencji źródłem nadziei i aktywności. Poszerzał horyzonty, 
wzmacniał korzenie narodowej postawy. Po wprowadzeniu w Turcji 
rządów konstytucyjnych (meszrutijetu) wśród Tatarów wzrosła liczba 
prenumeratorów gazet Ikdam, Syrat-y Mustakim i Bejanulhak. Czaso-
pismo Turku Yurdu14 (‘Turecka Ojczyzna’) krążyło po domach jak świę-
ta księga. Oczywiście zauważyła to administracja carska, zakazano 
wwożenia do Rosji tej prasy, częste stały się rewizje i aresztowania. 

Prasa tatarska, po tureckich przemianach roku 1908, zaczęła 
zamieszczać sporo przedruków z prasy tureckiej, liczne stały się 
artykuły omawiające wydarzenia w Turcji. W związku z tym gaze-
ty tatarskie, broniąc meszrutijetowej Turcji, często wchodziły w go-
rące polemiki z dziennikarzami rosyjskimi. Wszystko to wynikało 
z wpływu, jaki tureckie reformy 1908 r. wywarły na umocnienie 
narodowej świadomości wśród Tatarów. Dlatego właśnie – z racji 
pozytywnego oddziaływania tureckiego meszrutijetu na Tatarów, 
każde wystąpienie, każdy ruch i każde ugrupowanie występują-
ce w Turcji przeciwko Stowarzyszeniu „Jedność i Postęp”, autorce 
tureckich przemian, Tatarzy uznawali – bez jakiejkolwiek analizy 
i krytyki – za godne jedynie potępienia. 

Prawie żaden ze tatarskich uczniów i studentów w Turcji nie 
przystąpił do żadnego kręgu opozycyjnego wobec Jedności i Postę-
pu. Wszyscy oni zawsze, całym sercem popierali ją. Cóż, jeśli partia 
ta w owej epoce ani nie wiedziała o wpływie, jaki wywierała na 
Tatarów, ani nie odczuwała, jak bardzo przywiązani są do niej ta-
tarscy studenci w Stambule. My, zaś też nie staraliśmy się nawiązać 
bezpośrednich kontaktów z „Jednością i Postępem”, pewnie dlatego, 
że pozbawieni byliśmy doświadczenia politycznego. Niestety, wiele 
później ujrzeliśmy, jak gorzkie przyniosło to rezultaty.

Nasza działalność w stowarzyszeniu studenckim i w naszej 
konspiracyjnej organizacji Watan systematycznie się rozwijała. Łą-
czył nas najświętszy cel – jedno słowo: „Rewolucja!” To słowo całko-
wicie panowało nad naszymi myślami. 

Kolega Abdulhakim Hilmi, student uniwersytetu, dniami i no-
cami, gdy tylko znalazł czas, pracował nad historią Krymu po to, 
aby ustalić uzupełnienia, jakie zamierzał poczynić do Gulbunu Ha-
nan. Za każdym razem, gdy spotykaliśmy się, opowiadał nam ze 
świeżym podnieceniem o potędze i upadku Chanatu Krymskiego. 
Oczywiście, gdy dowiadywaliśmy się, że w różnych epokach chanat 
zadawał razy Moskwie, wprowadzało to nas w zadowolenie. Lecz 
równocześnie, rewolucyjna troska, dominująca w naszych umy-
słach, nie pozwalała nam kochać naszej historii. Uznawaliśmy, że 
chanat był tyranią, nienawidziliśmy go. Natomiast, biedny Abdulha-
kim Hilmi, w miarę upływu czasu coraz bardziej przywiązywał się 
do historii Krymu, coraz bardziej pojmował pozytywną i ważną role, 
jaką Krym odegrał dla Turcji, a w wewnętrznej strukturze chanatu 
dostrzegał nie wyłącznie tyranię ile swoisty sposób rządzenia, bli-
ski rządom konstytucyjnym. Twierdził, że powinniśmy usiłować za 
pomocą tak interpretowanej historii Chanatu wpływać na nasz lud 
i naszą młodzież. Jednakże ani jego ekscytacja i logika ani nasza 
pro-ludowa i narodowa postawa nie wstrzymywały nas od nada-
wania naszym rewolucyjnym ideom pierwszorzędnego znaczenia.

Dżafar Sejdamet
Tłumaczenie z jęz. tureckiego Antoni Sarkady 

Redakcja i przygotowanie do druku Selim Chazbijewicz
■

14 Turk Jurdu – czasopismo kulturalno-polityczne wychodzące od 1911r., organ usystematy-
zowanego i upolitycznionego turkizmu. W powstaniu pisma ważną rolę odegrał przybyły 
z Rosji Tatar kazański Jusuf Akczura i turecki literat Ahmet Hikmet (przyp. tłumacza – A. S.).


